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MODUL  IV 

PEMBERDAYAAN  MASYARAKAT  DI  BIDANG  PERTANAHAN 

 

 

A. Pemberdayaan Dalam Penguasaan dan Pemilikan Tanah 

 

Penguasaan dan pemilikan tanah merupakan sesuatu yang sangat penting bagi 

masyarakat. Berbekal penguasaan dan pemilikan tanah, maka masyarakat berikhtiar 

meningkatkan kesejahteraannya. Meskipun untuk itu, masyarakat harus berhadapan 

dengan ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah. Misalnya beberapa pakar ada 

yang menyatakan, bahwa 10% populasi di Indonesia menguasai 90% sumberdaya 

tanah di Indonesia. Sebaliknya, 90% populasi di Indonesia hanya menguasai 10% 

sumberdaya di Indonesia. Pernyataan beberapa pakar tersebut, tidak perlu “ditangisi”, 

melainkan harus selalu dipandang sebagai tantangan, untuk memperbaiki struktur 

penguasaan dan pemilikan tanah di Indonesia. 

Struktur penguasaan dan pemilikan tanah perlu ditata-ulang agar terwujud 

keadilan, yang selanjutnya mampu mencegah terjadinya konflik pertanahan. Untuk itu 

pelaksanaan reforma agraria di suatu wilayah perlu didorong agar berhasil, karena 

akan berdampak pada terwujudnya redistribusi tanah, legalisasi akses, dan reforma 

akses mayarakat terhadap tanahnya. Selanjutnya salah satu hal penting dalam menata 

ulang struktur penguasaan dan pemilikan tanah, adalah dengan membangun 

keberdayaan masyarakat di bidang pertanahan. 

Untuk itu perlu diperhatikan pandangan tentang proses pemberdayaan 

masyarakat dari Lifa Indri Astuti, Hermawan, dan Mochammad Rozikin (2014:1889) 

yang berhasil mengungkapkan, bahwa proses pemberdayaan masyarakat memiliki 

tahapan sebagai berikut: Pertama, tahap penyadaran, yang memiliki target sasaran 

adalah masyarakat yang kurang mampu dan harus diberikan pencerahan, bahwa 

mereka memiliki hak dan akan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kedua, 

tahap pengkapasitasan, yang terdiri dari tiga jenis pengkapasitasan, yaitu: (1) 

Pengkapasitasan manusia, dilakukan dengan memberikan pendidikan, pelatihan, dan 

kegiatan lainnya, untuk meningkatkan keterampilan individu atau kelompok. (2) 

Pengkapasitasan organisasi, dilakukan dengan melakukan restrukturasi organisasi, 
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sehingga dapat memunculkan inovasi baru dalam perubahan yang dilakukan. (3) 

Pengkapasitasan sistem nilai, dilakukan dengan membuat “aturan main” di dalam 

organisasi yang berupa peraturan yang harus dipatuhi oleh seluruh anggotanya. 

Ketiga, tahap penguatan, pada tahap ini target sasaran diberikan daya atau kekuatan, 

kekuasaan, otoritas, atau peluang yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki 

sehingga target sasaran dapat menjalankan perannya dengan baik. 

Penyadaran, pengkapasitasan, dan penguatan masyarakat melalui pemberdayaan 

menjadi proses penting dalam memperbaiki struktur penguasaan dan pemilikan tanah. 

Kegiatan ini akan mendorong masyarakat menggunakan dan memanfaatkan tanah 

yang telah dikuasai dan dimilikinya, untuk meningkatkan produktivitas yang sekaligus 

akan meningkatkan kesejahteraannya. 

Sementara itu proses pemberdayaan masyarakat selalu diawali oleh tahapan 

penyadaran. Masyarakat disadarkan tentang hak dan kewajibannya dalam konteks 

penguasaan dan pemilikan tanah. Upaya ini dilakukan terhadap masyarakat kurang 

mampu (golongan ekonomi lemah) yang harus diberikan pencerahan. Mereka diberi 

penjelasan, bahwa masyarakat memiliki hak untuk mempertahankan bidang tanahnya 

yang relatif sempit itu. Upaya ini dilakukan dengan kehati-hatian dalam mengambil 

kredit dari bank, atau kegiatan finansial lainnya yang menjadikan bidang tanah sebagai 

jaminan pelunasan. 

Kredit tidak boleh menjadi instrumen yang justru akan menjebak masyarakat 

dalam “kubangan” hutang yang besar, sehingga  akan terbengkalai pelunasan atau 

ikhtiar pengembaliannya. Pada prinsipnya, setiap kredit tidaklah akan menurunkan 

kesejahteraan masyarakat, bila ia mampu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. 

Sebaliknya, kredit harus dimanfaatkan bagi penguatan modal usaha, dengan berupaya 

menggunakan ilmu manajemen sebaik-baiknya. 

Untuk itu, kegiatan pengkapasitasan manusia, dengan memberikan pendidikan, 

pelatihan, dan kegiatan lain, agar masyarakat atau peserta pendidikan dan pelatihan 

tersebut mampu meningkatkan keterampilan individu atau kelompok. Berbekal 

keterampilan ini, mereka dapat menawarkan jasa atau produk yang dimiliki sebagai 

jalan nafkahnya. Penghasilan yang diperoleh dari livelihood (penghidupan) pilihannya 

dapat dikelola dan dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen peningkatan 
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kesejahteraan, sehingga bidang tanah yang dikuasai atau dimilikinya tidak terlepas, 

terjual, atau tergadaikan. 

Setelah pengkapasitasan manusia selesai dilakukan, langkah berikutnya adalah 

melakukan upaya pengkapasitasan organisasi, caranya dengan melakukan restrukturasi 

organisasi, sehingga membuka peluang bagi munculnya inovasi baru dalam perubahan 

yang dilakukan. Organisasi yang paling berperan dalam hal ini adalah organisasi tani 

lokal, atau biasa dikenal dengan sebutan kelompok tani yang wilayah kerjanya satu 

dusun tertentu, dan gabungan kelompok tani yang wilayah kerjanya satu desa tertentu. 

Organisasi tani perlu dikembangkan sebagai instrumen pendorong kemajuan 

petani di tingkat desa, agar setiap permasalahan petani dapat dideteksi sejak dini. 

Komunikasi yang baik antar petani juga dapat menjadi katalis perolehan pengetahuan 

baru di kalangan petani, yang relevan dengan upaya peningkatan produktivitas tanah. 

Hal ini menjadikan penguasaan dan pemilikan tanah memiliki makna yang semakin 

tinggi, karena setiap jengkal tanah memiliki produktivitas yang tinggi. 

Selain itu, kelompok tani dan gabungan kelompok tani terus didorong untuk 

maju, dengan melakukan pengkapasitasan sistem nilai, caranya dengan membuat 

“aturan main” di dalam organisasi, yang berupa peraturan yang harus dipatuhi oleh 

seluruh anggotanya. Segenap anggota kelompok tani dan anggota gabungan kelompok 

tani harus mengerti hak dan kewajibannya, dan didorong untuk mampu memenuhi 

kewajibannya agar segenap haknya juga dapat terpenuhi. 

Bila masyarakat, khususnya petani, telah memiliki organisasi tani yang kuat 

serta didukung oleh sistem nilai yang kokoh dianut oleh anggotanya, maka tahap 

selanjutnya adalah penguatan. Pada tahap ini target sasaran, yaitu masyarakat atau 

petani, diberikan daya atau kekuatan, kekuasaan, otoritas, atau peluang yang telah 

disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya, sehingga target sasaran dapat 

menjalankan perannya dengan baik. 

Berbagai upaya penguatan masyarakat, petani, dan organisasi lokalnya, harus 

berada pada koridor ekologi, sosial, dan ekonomi. Koridor ekologi memberi batasan 

dan sekaligus arahan, agar penguatan dan pemberdayaan yang dilakukan memberi 

dampak pada penguatan konservasi tanah. Sementara itu, koridor sosial memberi 

batasan dan sekaligus arahan, agar penguatan dan pemberdayaan yang dilakukan 
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memberi dampak pada penguatan kerekatan dan kepercayaan sosial (social bond and 

trust). Selain itu, juga perlu diperhatikan koridor ekonomi, yang memberi batasan dan 

sekaligus arahan, agar penguatan dan pemberdayaan yang dilakukan memberi dampak 

pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan petani.    

Saat menjalankan perannya, masyarakat atau petani dapat melakukan tindakan 

yang bersifat ekonomi, maupun tindakan yang bersifat sosial. Aristiono Nugroho, dan 

kawan-kawan (2011:94) menjelaskan, bahwa penilaian bagi suatu praktek kehidupan 

masyarakat, tidaklah selalu bersifat ekonomi (perbandingan cost and benefit) 

melainkan dapat pula bersifat sosial. Semakin meningkat kebutuhan masyarakat 

terhadap input sosial, maka semakin kuat pula tekanan agar masyarakat 

memperhatikan orientasi sosial dalam perilakunya. Ketika masyarakat berkenan 

menjadikan aktivitasnya berada pada orientasi sosial, maka harmoni sosial terbentuk. 

Harmoni ini kemudian memberi kesempatan pada masyarakat, untuk mengembangkan 

aktivitasnya hingga berada pada orientasi ekonomi. 

Penjelasan Aristiono Nugroho, dan kawan-kawan tersebut tidaklah dimaksudkan 

untuk memisahkan koridor ekonomi dengan koridor sosial. Sebaliknya, penjelasan 

tersebut justru mengingatkan tentang perlunya keterpaduan tindakan yang tunduk pada 

arahan koridor ekonomi dan koridor sosial. Bahkan upaya pemberdayaan masyarakat 

akan semakin kuat ketika, kedua koridor tersebut diperkuat dengan koridor ekologi.   

Perubahan dan dinamika sosial ekonomi ini, selanjutnya direspon masyarakat 

dengan tidak menggoyah keteraturan yang ada, agar harmoni terus terjaga. Telah 

diketahui oleh masyarakat, bahwa keteraturan yang berhasil dibangun merupakan 

keinginan bersama, untuk menciptakan harmoni sosial. Dengan demikian keteraturan 

yang terwujud tidak selalu karena adanya tekanan atau pemaksaan oleh golongan yang 

berkuasa. Bahkan boleh jadi hal ini justru menunjukkan adanya penguasa yang tidak 

mampu menekan atau enggan menekan masyarakat (Nugroho, 2011:122-123). 

Harmoni sosial memang lebih “indah” bila muncul dari kehendak internal 

masyarakat, karena kehendak ini akan mendorong lahirnya berbagai gagasan yang 

memperkuat semangat kebersamaan. Bila harmoni sosial muncul dari kehendak 

eksternal masyarakat, maka mereka justru merasa tertekan, dan sulit menemukan 

jalan-jalan terbaik bagi terwujudnya kebersamaan. Oleh karena itu, tepatlah kiranya 
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saat berupaya memberdayakan masyarakat dilakukan stimulus, agar secara internal 

masyarakat mampu mengkonstruksi harmoni sosial. 

Ketika masyarakat tidak ditekan, dan mereka mampu menciptakan harmoni 

sosial, maka inilah basis keberdayaan masyarakat dalam penguasaan dan pemilikan 

tanah. Berbekal kondisi penguasaan dan pemilikan tanah yang ada, masyarakat terus 

berupaya agar kondisi sosial dan ekonominya semakin baik. Untuk itu dapat dikenali 

beberapa faktor pendukung pemberdayaan masyarakat, yaitu: Pertama, dukungan dari 

pemerintah pusat dan daerah. Kedua, partisipasi pengurus dan anggota kelompok tani 

atau organisasi masyarakat. Ketiga, penjelasan dari tenaga penyuluh lapangan. 

Keempat, aktivitas organisasi masyarakat setempat (Astuti, 2014:1891). 

Berbagai dukungan pemberdayaan masyarakat dari berbagai pihak, mulai level 

lokal (setempat), level daerah, hingga level pusat menunjukkan adanya penerapan 

konsepsi sosial demokrat. Konsepsi ini memberi ruang sepenuhnya bagi intervensi 

negara dalam pemberdayaan masyarakat, karena berbagai keterbatasan masyarakat 

memerlukan bantuan dan kehadiran negara. Tanpa kehadiran dan bantuan negara, 

maka sulit bagi masyarakat untuk membangun keberdayaan. Oleh karena itu, konsepsi 

ini meletakkan tanggungjawab pemberdayaan masyarakat pada negara dan unsur-

unsurnya. 

Konsepsi sosial demokrat seringkali dituduh sebagai konsepsi yang memanjakan 

masyarakat oleh beberapa pihak. Tetapi tuduhan ini keliru, ketika intervensi negara 

dalam pemberdayaan masyarakat dilakukan secara cermat dan terukur. Prinsip yang 

mengutamakan kecermatan dan keterukuran tidak akan memanjakan, karena prinsip 

secara ketat membatasi ruang, kapasitas, dan dosis intervensi negara. Ketika diketahui 

masyarakat mulai berdaya maka intervensi mulai dihentikan, dan yang dikembangkan 

kemudian adalah cipta kondisi agar keberdayaan dapat tumbuh dengan baik.  

Pandangan dan tindakan berbeda dalam pemberdayaan masyarakat akan terlihat 

bila yang diterapkan adalah konsepsi neo liberal. Konsepsi ini menawarkan upaya 

pemberdayaan masyarakat dengan terlebih dahulu memahami kemiskinan dari 

perspektif individual. Basis pemikirannya adalah pemahaman bahwa komponen 

penting suatu masyarakat adalah kebebasan individu. Ide utamanya adalah 

mengunggulkan mekanisme pasar bebas, dan mengusulkan ketidak-hadiran intervensi 
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negara secara lengkap di bidang ekonomi. Bagi paradigma ini, kemiskinan merupakan 

fenomena individual yang disebabkan oleh kelemahan dan pilihan individu yang 

bersangkutan. Kemiskinan akan hilang dengan sendirinya bila kekuatan pasar 

diperluas sebesar-besarnya, dan pertumbuhan ekonomi dipacu setinggi-tingginya. 

Dengan demikian strategi penanggulangan kemiskinan bersifat residual, sementara, 

dan hanya melibatkan keluarga, kelompok swadaya atau lembaga keagamaan 

(Nugroho, 2013:100). 

Pada kenyataannya konsepsi neo liberal tidaklah sesuai bila akan diterapkan di 

Indonesia, karena konstitusi (Undang-Undang Dasar Tahun 1945) mengamanatkan 

adanya campur-tangan atau intervensi negara untuk memajukan kesejahteraan umum. 

Hal ini didukung oleh semangat guyub yang ada di masyarakat, yang cenderung akan 

mensinergikan ikhtiar segenap elemen dalam memberdayakan masyarakat. Bukankah 

salah satu tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah untuk 

memajukan kesejahteraan umum? 

Sementara itu, pada diri anggota masyarakat juga tertanam keinginan untuk 

tidak melakukan deviasi agar tidak merusak keguyuban yang ada. Hal ini diungkapkan 

oleh Aristiono Nugroho, dan kawan-kawan (2013:131) dengan menjelaskan, bahwa 

sebagai masyarakat yang mempertahankan semangat guyub, maka tiap anggota 

masyarakat tidak menyukai deviasi (penyimpangan). Bagi mereka deviasi tidak 

mendatangkan manfaat, melainkan lebih banyak mendekatkan masyarakat pada 

kondisi disharmoni. Hanya saja yang dapat menjadi ancaman bagi keguyuban yang 

ada adalah adanya interaksi antara anggota masyarakat dengan masyarakat luar, yang 

boleh jadi membawa norma-norma baru. 

Bila terjadi deviasi, maka yang terjadi adalah differential association, yaitu 

deviasi karena adanya pergaulan yang berbeda. Mula-mula deviasi yang terjadi adalah 

deviasi primer (penyimpangan awal), di mana akibatnya orang yang melakukan 

deviasi tersebut akan diberi label negatif. Berdasarkan label yang diterimanya, maka 

pelaku justru akan mendefinisikan dirinya sebagai deviant (penyimpang). Lalu deviant 

akan mengulangi perbuatannya, karena baginya hal itu merupakan karakter atau 

identitas dirinya, yang akhirnya menghasilkan deviasi terus menerus yang semakin 

parah. 
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Uniknya pada masyarakat desa jarang ditemui adanya deviasi, karena kerekatan 

sosial yang kuat telah menghalangi anggota masyarakat melakukan deviasi, terutama 

karena adanya sanksi sosial berat yang akan diterima oleh para deviant. Tetapi upaya 

memberdayakan masyarakat tidak menjadi lebih mudah, karena anggota masyarakat 

enggan melakukan deviasi. Hal ini dikarenakan adanya  beberapa faktor penghambat 

pemberdayaan masyarakat, yaitu: Pertama, kurang tersedianya sumberdaya manusia 

yang memiliki kompetensi relevan. Kedua, skala usaha masyarakat atau petani yang 

terlalu kecil, sehingga tidak ekonomis. Ketiga, adanya kelompok masyarakat atau 

kelompok tani yang kurang aktif, sehingga gagal sebagai agen perubahan. Keempat, 

terbatasnya jumlah dan kapasitas tenaga penyuluh lapangan (Astuti, 2014:1891). 

Walaupun memiliki hambatan, pemberdayaan masyarakat dalam penguasaan 

dan pemilikan tanah tetap harus dilakukan, sebab ia merupakan esensi didirikannya 

suatu negara. Ketika masyarakat berdaya dalam penguasaan dan pemilikan tanah, 

maka kesejahteraan lebih mudah mereka wujudkan. Kesejahteraan yang diperjuangkan 

masyarakat akan “mengalir” bersama-sama dengan kesejahteraan yang dibangun oleh 

negara. Untuk keseimbangan, negara berupaya mewujudkan kesejahteraan yang ramah 

terhadap lingkungan demi keberlangsungan kehidupan. 

Lifa Indri Astuti, Hermawan, dan Mochammad Rozikin (2014:1886) 

mengungkapkan, bahwa salah satu tugas utama dibentuknya suatu negara adalah 

meningkatkan kesejahteraan warga negara. Kesejahteraan dapat diwujudkan melalui 

pembangunan, yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, namun juga perlu 

memperhatikan aspek lingkungan, sehingga tidak terjadi eksploitasi terhadap 

sumberdaya alam yang dimiliki. Pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan 

dan tidak memperhatikan aspek lingkungan berdampak kurang baik  bagi lingkungan 

dan bagi keberlangsungan kehidupan. 

Kesejahteraan perlu diwujudkan pada masyarakat yang sedang diberdayakan, 

agar mereka bersemangat memperbaiki kondisi penguasaan dan pemilikan tanah. 

Semangat yang dimiliki oleh masyarakat akan mendorongnya membangun kesadaran 

tentang tatanan kehidupan yang sejahtera. Aristiono Nugroho, dan kawan-kawan 

(2014:129) menyatakan, bahwa peran yang dimainkan oleh seluruh anggota 

masyarakat dapat dijalankan, saat mereka telah memiliki kesadaran terhadap tuntutan 
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bagi perlunya tatanan kehidupan yang sejahtera. Ketika itu masyarakat tidak boleh 

gagap dalam merespon kebutuhan. 

Untuk itu masyarakat perlu membangun sikap mental, sebagai berikut: (1) Sikap 

mental yang senantiasa berorientasi ke masa depan, dan dengan cermat merencanakan 

masa depan. (2) Sikap mental yang senantiasa berhasrat mengeksploitasi sumberdaya 

alam (tanah) dalam frame konservasi. (3) Sikap mental achievement oriented, yaitu 

sikap mental yang siap menilai tinggi suatu prestasi, dan tidak terjebak pada penilaian 

yang berlebihan terhadap status sosial seseorang. (4) Sikap mental yang bersedia 

menghargai orang lain atau pihak lain yang telah berupaya membantu masyarakat, 

walaupun upaya tersebut belum memberikan hasil yang diharapkan (Nugroho, 

2014:129). 

Sikap mental yang tidak gagap dalam merespon kebutuhan, berpeluang untuk 

menumbuhkan keadilan di kalangan masyarakat. Ketika itu setiap anggota masyarakat 

telah membandingkan kebutuhannya dengan hak dan kewajibannya dalam memenuhi 

kebutuhan. Dengan demikian kehidupan bersama yang lebih berkeadilan, dalam 

penguasaan dan pemilikan tanah dapat lebih mudah didekati atau dicapai. Tetapi 

penguasaan dan pemilikan tanah tidak boleh mengabaikan penggunaan dan 

pemanfaatan tanah. Tepatnya, upaya pemberdayaan masyarakat dalam penguasaan dan 

pemilikan tanah haruslah berbasis kesejahteraan dalam bingkai konservasi tanah. 

Aristiono Nugroho, dan kawan-kawan (2014:155-156) telah memberi keyakinan 

pada pembaca bukunya, bahwa saat berbasis kesejahteraan dalam bingkai konservasi 

tanah, maka selalu terbuka peluang bagi diwujudkannya tatanan kehidupan bersama 

yang lebih berkeadilan, dalam pemanfaatan, penggunaan, penguasaan, dan pemilikan 

tanah. Kehidupan bersama yang lebih berkeadilan merupakan konsepsi interaksi sosial 

paling menguntungkan bagi semua elemen masyarakat, sehingga berpeluang 

menghasilkan keberlanjutan sistem kemasyarakatan yang mampu memberikan akses 

seluas-luasnya pada generasi akan datang dan sumber-sumber ekonomi masyarakat 

(antara lain: tanah). Kondisi ini pada akhirnya dapat menciptakan tatanan kehidupan 

bersama secara harmonis, karena mampu mengatasi dan mencegah berbagai sengketa 

dan konflik. 
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Upaya memberdayakan masyarakat dalam penguasaan dan pemilikan tanah 

harus terus dilakukan, karena masyarakat memiliki potensi untuk itu. Lifa Indri Astuti, 

Hermawan, dan Mochammad Rozikin (2014:1887) selalu mengungkapkan, bahwa 

masyarakat memiliki potensi, namun juga memiliki kendala untuk meningkatkan 

kesejahteraannya, antara lain: (1) sumberdaya manusia relatif rendah, (2) terdapat 

kelompok masyarakat yang kurang aktif, dan (3) lemahnya permodalan. 

Karena banyaknya kendala dalam meningkatkan kesejahteraan, masyarakat 

biasanya masih berada dalam kondisi miskin. Penguasaan dan pemilikan tanah yang 

ada pada masyarakat cenderung belum mampu meningkatkan kesejahteraannya, bila 

yang bersangkutan tidak memiliki etos kerja yang tinggi. Selain itu, bila tidak 

melibatkan diri dalam proses pemberdayaan, maka kesejahteraan juga masih sulit 

diraih oleh masyarakat. 

Aristiono Nugroho dan Sutaryono (2015:27) menjelaskan, bahwa etos kerja 

untuk melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan, menempatkan 

masyarakat pada jalan yang “benar”, terutama ketika mereka berupaya meningkatkan 

kemampuan dan kemandirian. Konsekuensinya, anggota masyarakat yang tergolong 

miskin tidak boleh ditinggalkan dalam segenap proses menuju keberdayaan dan 

kemandirian. Golongan ini justru harus didorong untuk berpartisipasi, bernegosiasi, 

mempengaruhi dan mengendalikan proses secara bertanggung-gugat (accountable) 

demi perbaikan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. 

Masyarakat yang perlu didorong untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan 

pemberdayaan adalah masyarakat desa. Hal ini dikarenakan desa memiliki potensi 

untuk dikembangkan oleh masyarakatnya, yang pada gilirannya akan berdampak pada 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, berbagai instansi (termasuk 

kantor pertanahan) perlu memusatkan perhatian bagi kemajuan desa dan masyarakat 

desa. 

Dalam konteks desa, Aristiono Nugroho dan Sutaryono (2015:202) menjelaskan, 

bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa harapan baru 

bagi pemerintah desa dan masyarakatnya, karena desa dipandang sebagai sebuah 

entitas, yang mampu memandirikan diri dengan mengembangkan asset-assetnya 

sebagai sumber penghidupan. Dalam konteks ini desa dianggap mampu melakukan 
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pengelolaan kebijakan, perencanaan keuangan, dan melakukan pelayanan dasar bagi 

warga masyarakat dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan dan 

kemandirian. 

Kesejahteraan petani merupakan kepentingan petani, yang sekaligus menjadi 

terminologi kunci dalam menilai tindakan dan perilaku petugas kantor pertanahan, 

terutama perhatian terhadap para petani yang memiliki tanah sempit. Perlu dihindari 

adanya citra negatif, bahwa petugas kantor pertanahan hanya memberi pelayanan 

terbaik kepada para petani bertanah luas. Fakta tentang adanya petani bertanah luas 

dan petani bertanah sempit, tidak boleh menimbulkan segregasi pelayanan. Sesuai 

dengan komitmennya, petugas kantor pertanahan memberi pelayanan yang sama 

baiknya pada petani bertanah luas dan petani bertanah sempit. Sebaliknya, petugas 

kantor pertanahan justru memberi pelayanan yang lebih baik kepada petani bertanah 

sempit, dalam rangka pembedayaan petani (Nugroho, 2017:79). 

 

B. Pemberdayaan Dalam Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 

 

Setelah pemberdayaan masyarakat dalam penguasaan dan pemilikan tanah, 

langkah penting berikutnya adalah pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan dan 

pemanfaatan tanah. Hal ini disebabkan, setelah mampu menguasai dan memiliki tanah, 

barulah masyarakat dapat menggunakan dan memanfaatkan tanahnya, sesuai dengan 

kebutuhan dan kemampuannya masing-masing. 

Kebutuhan masyarakat antara lain berupa kesejahteraan, keadilan dan harmoni 

sosial. Ketiga kebutuhan tersebut saling menopang satu sama lain, dan tidak boleh 

dihilangkan salah satunya. Kesejahteraan merupakan muara segenap kerja keras dari 

setiap anggota masyarakat. Untuk itu keadilan harus diterapkan agar setiap anggota 

masyarakat berkesempatan memperoleh kesejahteraan sesuai batas kemampuannya 

masing-masing. Bila kesejahteraan dan keadilan telah terwujud, maka tercipta harmoni 

sosial, yang sekaligus menjadi basis tindakan peningkatan kesejahteraan dan upaya 

perawatan keadilan. Kesemua ini perlu diperhatikan dengan sungguh-sungguh agar 

tidak terjadi disintegrasi sosial (keterpecahan sosial).  
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Disintegrasi sosial tidak akan terjadi, ketika masyarakat sedang berupaya 

memenuhi kebutuhannya. Tepatnya, disintergrasi sosial tidak akan terjadi meskipun 

distribusi wewenang dan kekuasaan tidak merata, bila masyarakat sedang giat 

memenuhi kebutuhannya. Selain itu, disintergrasi sosial tidak akan terjadi meskipun 

tekanan penguasa kuat, bila masyarakat sedang memusatkan perhatian pada upaya 

pemenuhan kebutuhannya (Nugroho, 2011:66). 

Pemenuhan kebutuhan masyarakat menjadi sesuatu yang tumbuh dan dapat 

berkembang dengan baik, saat diletakkan di level lokal, yaitu desa. Perspektif ini 

bersesuaian dengan semangat memberdayakan, yang memberi ruang bagi kehadiran 

inisiatif baru di desa. Ruang sosial ini diberikan, karena desa merupakan entitas yang 

tidak boleh dianggap remeh. Desa dan masyarakat desa memiliki asset dan potensi 

yang dapat dikembangkan bagi kepentingan dan kesejahteraan warganya.  

Oleh karena itu, saat ini desa telah dipandang sebagai entitas, yang mampu 

memandirikan dirinya sendiri dengan mengembangkan asset-assetnya sebagai sumber 

penghidupan (Nugroho, 2015:202). Bahkan strategi pertanahan pemerintah desa telah 

menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kemajuan desa dan anggota masyarakatnya. 

Pemerintah desa seakan didorong untuk memiliki strategi pertanahan yang mampu 

memberi keadilan dan kesejahteraan yang berbasis pada penguasaan, pemilikan, 

penggunaan, dan pemanfaatan tanah. 

Aristiono Nugroho, dan kawan-kawan (2016:132) mengungkapkan, bahwa 

selain dimaksudkan untuk mengakomodasi kebutuhan petani, yang berupa pemenuhan 

rasa keadilan dan pencapaian kesejahteraan sosial. Strategi pertanahan pemerintah 

desa juga diterapkan dengan maksud, untuk mengakomodasi kebutuhan petani berupa 

terwujudnya harmoni sosial dan keberlanjutannya. Adanya kontribusi seluruh elemen 

desa, terutama para pemilik tanah, atas kesulitan para petani yang tidak memiliki 

tanah, merupakan faktor pendorong bagi munculnya kohesi atau kerekatan sosial. 

Kohesi sosial merupakan ekspresi perlawanan kolektif para petani terhadap 

marjinalisasi yang menghampiri dan mendesak mereka hingga ke “sudut-sudut” 

kehidupan. Berbekal kohesi sosial, para petani mampu bertahan hingga saat ini, 

bahkan mampu melakukan penguatan demarjinalisasi dengan memberdayakan diri 

melalui pengorganisasian kelompok tani dan gabungan kelompok tani. 
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Kohesi sosial yang menjadi dampak pelaksanaan strategi pertanahan masyarakat 

desa semakin kuat, terutama saat penerapan strategi bersesuaian dengan kepentingan 

masyarakat dan kelompok tani. Sementara itu, relevansi kepentingan kelompok tani 

dengan tujuan strategi pertanahan lebih mudah terjadi, setelah terlebih dahulu terjadi 

proses perubahan sosial yang dibangun secara sengaja. Tepatnya, perubahan yang 

telah direncanakan terjadinya oleh penggagas perubahan. Sebagai contoh, perubahan 

penguasaan tanah oleh karena adanya kewajiban pemilik tanah untuk menyerahkan 

hak garap kepada petani yang tidak memiliki tanah sawah, setelah terlebih dahulu 

diserahkan kepada Pemerintah Desa Prigelan, Kecamatan Pituruh, Kabupaten 

Purworejo (Nugroho, 2016:173). 

Peralihan hak garap dari petani yang memiliki tanah sawah kepada para petani 

yang tidak memiliki tanah sawah, akan memberi kesempatan pada petani (masyarakat) 

untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah tersebut. Selanjutnya juga terbuka 

kesempatan bagi petani, untuk meningkatkan produktivitas tanahnya. Peningkatan 

produktivitas terwujud ketika petani memiliki pengetahuan, yang telah diperolehnya 

dari berbagai pihak terkait. 

Peningkatan produktivitas tanah dan pengetahuan petani seakan dua sisi mata 

uang yang tidak dapat dipisahkan. Segenap kelompok dan semua pihak terkait telah 

berupaya mewujudkan peningkatan produktivitas tanah, seiring dengan peningkatan 

pengetahuan petani. Oleh karena itu, keberadaan beberapa kelompok atau beberapa 

pihak di level lokal atau desa tidak menghalangi pencapaian kesejahteraan, keadilan, 

dan harmoni sosial. 

Sementara itu, Aristiono Nugroho, dan kawan-kawan (2013:69) 

mengungkapkan, bahwa meskipun terdiri dari beberapa kelompok atau beberapa 

pihak, tetapi semangat untuk meraih kesejahteraan, keadilan, dan harmoni sosial telah 

mendorong masyarakat bersedia menerapkan kebijakan lokal di bidang pertanahan. 

Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan segenap potensi yang ada, seperti jumlah 

penduduk, komposisi penduduk berdasarkan profesi, dan kondisi geografis wilayah. 

Kebijakan lokal adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah lokal (yaitu: 

pemerintah desa) berdasarkan kondisi setempat, untuk memberi kemanfaatan bagi 

masyarakat setempat. Tentu saja kebijakan ini dirumuskan oleh pemerintah desa dan 
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para tokoh desa dengan berbekal pengetahuan yang dimilikinya. Pengetahuan menjadi 

unsur penting dalam menilai kondisi, dan merumuskan cara-cara yang perlu ditempuh 

agar mampu memberi manfaat bagi masyarakat setempat. 

Penjelasan tentang pentingnya pengetahuan diungkapkan Aristiono Nugroho, 

dan kawan-kawan. Mereka (2017:176) sempat menjelaskan, bahwa petani 

meningkatkan produktivitas tanah berdasarkan pengetahuan yang telah diperolehnya 

dari berbagai pihak terkait. Pengetahuan ini diperoleh petani ketika melakukan 

interaksi dan komunikasi dengan sesama petani, perangkat desa dan petugas kantor 

pertanahan. Komunikasi verbal dan non verbal menjadi sarana bagi petani, untuk 

memperoleh pengetahuan di bidang pertanahan, atau sering disebut “nilai-nilai 

pertanahan”. Saat berkomunikasi non verbal, petani memanfaatkannya untuk 

menguatkan, menekankan, dan melengkapi verbal yang telah dilakukannya. 

Komunikasi yang telah menghasilkan pengetahuan, diharapkan akan mampu 

menyelesaikan masalah utama petani, yaitu kesejahteraan, yang sekaligus menjadi 

masalah pokok sektor pertanian. Oleh karena itu, tindakan paling rasional bagi petani 

adalah aktif dalam berbagai kegiatan, yang mampu membantunya menjangkau 

kesejahteraan. Pemberdayaan petani merupakan salah satu cara agar petani mampu 

menjangkau kesejahteraan. Ketika pemberdayaan petani sedang diperjuangkan, untuk 

mencapai sasaran dan tujuan kesejahteraan, maka transmisi nilai-nilai pertanahan 

merupakan salah satu prasyaratnya. Transmisi nilai-nilai pertanahan dari petugas 

kantor pertanahan kepada para petani berpeluang mengalihkan nilai-nilai yang 

berguna dalam pemberdayaan petani, dan mengundang kesediaan para petani untuk 

menerimanya. Hal ini peluang bagi hadirnya keyakinan dan motif para petani, 

sehingga dapat membantu terwujudnya tindakan para petani, yang relevan dengan 

nilai-nilai pertanahan (Nugroho, 2017:207). 

Keyakinan dan motif petani atau masyarakat memberi kekuatan bagi mereka, 

untuk bekerja lebih keras agar kesejahteraan dapat meningkat setahap demi setahap. 

Untuk itu, petani atau anggota masyarakat dapat meniru anggota masyarakat yang 

berhasil meningkatkan kesejahteraannya. Mereka dapat meniru pemikiran, sikap, 

tindakan, dan perilaku yang relevan dengan peningkatan kesejahteraan. 
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Dalam perspektif sosiologi diketahui, bahwa setiap anggota masyarakat dapat 

memutuskan untuk meniru atau tidak meniru sesuatu, dalam upayanya memperoleh 

imbalan atau keuntungan. Setiap anggota masyarakat juga memiliki otoritas, untuk 

memilih pihak yang akan ditirunya. Jika tindakan yang akan ditiru telah terpelajari 

(learned), maka anggota masyarakat yang bersangkutan siap melakukan tindakan yang 

sama dengan pihak yang ditiru. Pada saat tindakan peniruan telah dilakukan dan 

ternyata memberi manfaat bagi anggota masyarakat yang bersangkutan, selanjutnya 

akan terjadi internalisasi konsep tindakan, sehingga tindakan tersebut akan nampak 

sebagai tindakan yang bersumber dari diri anggota masyarakat yang bersangkutan 

(Nugroho, 2014:71). 

Tindakan peniruan yang memberi manfaat bagi petani yang bersangkutan 

sesungguhnya tidak hanya bertujuan bagi kepentingan petani tersebut, melainkan juga 

berkaitan dengan upaya membangun pertanian tingkat lokal yang lebih baik. Aristiono 

Nugroho dan Sutaryono (2015:206) menjelaskan, bahwa secara dinamis, progresif, 

dan berkelanjutan masyarakat membangun pertanian yang lebih baik, usaha yang lebih 

baik, dan akhirnya hidup dengan lebih baik. Teknik produksi dan pemasaran diadopsi 

oleh masyarakat agar kondisi alam dapat semakin lestari, semakin menarik, dan 

semakin menghasilkan pendapatan yang tinggi. Perilaku masyarakat lambat laun juga 

berubah semakin relevan dengan optimalisasi pemanfaatan kondisi alam, misalnya 

dengan meningkatkan kemampuan dalam mengakses informasi penting yang relevan. 

Oleh karena itu, para petani perlu dicegah, agar tidak meninggalkan tanah sawah 

dan kebun, serta pekarangannya di desa. Mereka disadarkan, bahwa tenaganya hanya 

akan dibayar murah oleh kaum kapitalis di kota-kota besar, sedangkan tanah mereka di 

desa membutuhkan tenaga. Oleh karena itu, transmisi sosial yang terus menerus 

berlangsung juga wajib memuat konten, agar petani mampu membangun perspektif 

setia pada profesinya di desa. Perspektif ini membantu petani membedah fenomena 

sosial, dengan mempelajari fungsi segenap elemen desa melalui pemaknaan yang 

berbasis tanah (Nugroho, 2016:65).                       
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RANGKUMAN 

 

Struktur penguasaan dan pemilikan tanah perlu ditata-ulang agar terwujud keadilan, 

yang selanjutnya mampu mencegah terjadinya konflik pertanahan. Untuk itu pelaksanaan 

reforma agraria di suatu wilayah perlu didorong agar berhasil, karena akan berdampak 

pada terwujudnya redistribusi tanah, legalisasi akses, dan reforma akses mayarakat 

terhadap tanahnya. Selanjutnya salah satu hal penting dalam menata ulang struktur 

penguasaan dan pemilikan tanah, adalah dengan membangun keberdayaan masyarakat di 

bidang pertanahan. 

Proses pemberdayaan masyarakat selalu diawali tahapan penyadaran. Masyarakat 

disadarkan tentang hak dan kewajibannya dalam konteks penguasaan dan pemilikan 

tanah. Upaya ini dilakukan terhadap masyarakat kurang mampu (golongan ekonomi 

lemah) yang harus diberikan pencerahan. Mereka diberi penjelasan, bahwa masyarakat 

memiliki hak untuk mempertahankan bidang tanahnya yang relatif sempit itu. Upaya ini 

dilakukan dengan kehati-hatian dalam mengambil kredit dari bank, atau kegiatan 

finansial lainnya yang menjadikan bidang tanah sebagai jaminan pelunasan. 

Selain itu, pemberdayaan masyarakat harus berada pada koridor ekologi, sosial, dan 

ekonomi. Koridor ekologi memberi batasan dan sekaligus arahan, agar penguatan dan 

pemberdayaan yang dilakukan memberi dampak pada penguatan konservasi tanah. 

Sementara itu, koridor sosial memberi batasan dan sekaligus arahan, agar penguatan dan 

pemberdayaan yang dilakukan memberi dampak pada penguatan kerekatan dan 

kepercayaan sosial (social bond and trust). 

Penguasaan dan pemilikan tanah yang ada pada masyarakat cenderung belum 

mampu meningkatkan kesejahteraannya, bila yang bersangkutan tidak memiliki etos 

kerja yang tinggi. Selain itu, bila tidak melibatkan diri dalam proses pemberdayaan, maka 

kesejahteraan sulit diraih oleh masyarakat. Setelah pemberdayaan masyarakat dalam 

penguasaan dan pemilikan tanah, langkah penting berikutnya adalah pemberdayaan 

dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah. Sebagaimana diketahui, setelah masyarakat 

mampu menguasai dan memiliki tanah, barulah masyarakat dapat menggunakan dan 

memanfaatkan tanahnya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. 
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Pemenuhan kebutuhan masyarakat menjadi sesuatu yang tumbuh dan dapat 

berkembang dengan baik, saat diletakkan di level lokal, yaitu desa. Perspektif ini 

bersesuaian dengan semangat memberdayakan, yang memberi ruang bagi kehadiran 

inisiatif baru di desa. Ruang sosial ini diberikan, karena desa merupakan entitas yang 

tidak boleh dianggap remeh. Desa dan masyarakat desa memiliki asset dan potensi yang 

dapat dikembangkan bagi kepentingan dan kesejahteraan warganya. 

Oleh karena itu, para petani perlu dicegah, agar tidak meninggalkan tanah sawah 

dan kebun, serta pekarangannya di desa. Mereka disadarkan, bahwa tenaganya hanya 

akan dibayar murah oleh kaum kapitalis di kota-kota besar, sedangkan tanah mereka di 

desa membutuhkan tenaga. Untuk itu, transmisi sosial yang terus menerus berlangsung 

wajib memuat konten yang sesuai, agar petani mampu membangun perspektif setia pada 

profesinya di desa. 

 

EVALUASI 

 

1. Mengapa reforma agraria perlu didorong untuk mendukung pemberdayaan masyarakat 

dalam penguasaan dan pemilikan tanah? 

2. Mengapa tahapan penyadaran menjadi penting dalam pemberdayaan masyarakat? 

3. Bagaimana peran koridor ekonomi dan sosial dalam pemberdayaan masyarakat? 

4. Bagaimana relasi antara penguasaan dan pemilikan tanah dengan penggunaan dan 

pemanfaatan tanah dalam konteks pemberdayaan masyarakat? 

5. Mengapa peletakkan level lokal (desa) dalam pemberdayaan masyarakat merupakan 

faktor penentu keberhasilan? 

6. Bagaimana cara menyadarkan masyarakat, terutama petani, agar tetap setia dengan 

profesinya di desa? 
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