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SAMBUTAN
KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (PPPM-STPN)

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional memiliki tradisi melakukan penelitian
dengan isu-isu khusus, yakni persoalan-persoalan yang terkait dengan
agraria. Hal itu yang membedakan dengan lembaga penelitian kampus
lainnya, karena tema-tema Penelitian Strategis PPPM-STPN yang diajukan
oleh para dosen/peneliti berbasis pada mata kuliah yang diajarkan sekaligus
merespon persoalan yang mengemuka di ranah publik, khususnya persoalan
kebijakan dan layanan publik. Sebagai sebuah lembaga penelitian yang
dinaungi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, PPPM menjadi
garda depan dalam mengawal penelitian para penelitinya agar selalu
berpegang pada ranah atau isu-isu yang berkembang di masyarakat,
khususnya persoalan terkait agraria demi mendorong terciptanya “tanah
untuk keadilan bagi masyarakat”.
Hadirnya kumpulan tulisan ini yang merupakan bagian dari penelitian
para dosen STPN adalah upaya untuk mempublikasikan hasil temuantemuan di lapangan atas berbagai isu dan problem yang terjadi. Walaupun
tentu saja tidak semua bisa kami publikasikan secara luas dengan berbagai
pertimbangan.
Tahun 2017 ada 15 tim yang turun ke lapangan untuk melakukan
penelitian, dan semuanya telah membuat laporan secara baik dan bisa
diakses oleh publik, namun pada kesempatan kali ini yang dipublikasikan
naskah ringkasnya dalam bentuk publikasi hanya sebagian saja, karena
terbuka kemungkinan untuk dipublikasikan dalam bentuk lain, baik buku,
jurnal, maupun prosiding. Secara terbatas PPPM sebagai sebuah lembaga
memfasilitasi karya-karya para peneliti agar bisa tersebar secara luas baik
dalam bentuk hard file maupun soft file. Upaya penyebaran naskah publikasi
ini merupakan usaha kami turut serta melakukan pendidikan literasi di
bidang agraria, agar isu dan persoalan keadilan dalam ranah agraria tetap
mejadi perhatian publik.
Tentu saja sebagai sebuah lembaga pendidikan, kami mengemban misi
Tridarma Perguruan Tinggi yang terus dituntut untuk menghasilkan karya
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dalam bentuk pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Dan publikasi kumpulan hasil penelitian ini menjadi bagian dari upaya misi
di atas agar apa yang kami kerjakan “terbumikan” ke khalayak luas.
Persoalan agraria yang aktual dan faktual bisa dikenali oleh publik agar
tercipta dialog yang saling mengumpan dan memberi.
Kegiatan Penelitian Strategis PPPM STPN Tahun 2017 kali ini
mengangkat beragam tema. Setidaknya ada 15 judul penelitian yang lolos
seleksi untuk dapat melaksanakan kegiatan penelitian lapangan, yang
kesemuanya dibiayai oleh DIPA STPN. Dari sisi tema cukup beragam, dari
mulai Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Pengadaan Tanah, Konflik,
Tata Ruang, dan persoalan hukum pertanahan, serta tema-tema lainnya.
Kesemuanya tersebar ke berbagai wilayah yang semakin tahun terus
diperluas untuk mengetahui geografi pengetahuan terhadap isu-isu agraria.
Akhirnya, atas terbitnya kumpulan ringkas hasil penelitian ini, PPPM
mengucapkan terima kasih kepada para dosen/peneliti dan semua pihak
yang terlibat dan berperan aktif dalam kegiatan penelitian dari awal sampai
dengan terbitnya kumpulan ringkas hasil peenlitian Strategis Tahun 2017.
Ucapan terima kasih secara tulus kami sampaikan kepada para Tim Evaluasi
Penelitian yang dengan sabar dan setia telah mendampingi dan mengawal
proses pembelajaran dan melaksanakan dialog keilmuan dengan para
peneliti, khususnya kepada Prof. Dr. Sudjito, Prof. Dr. Irwan Abdullah, Prof.
Dr. Hadi Sabari Yunus, Djurdjani, Ph.D, Dr. Oloan Sitorus, dan Dr.
Sutaryono. Kepada para pengelola PPPM dan STPN Press yang telah
bersusah payah ikut mengawal dan membidani lahirnya buku ini, kami
ucapkan terima kasih. Semoga diseminasi hasil penelitian ini menjadi tradisi
dan tempat pembelajaran serta transfer pengetahuan untuk semua pihak.
Yogyakarta, Desember 2017

Kepala PPPM-STPN
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PEMETAAN METODE FOTOGRAMETRI DENGAN WAHANA
DRONE/UAV: DIRECT GEOREFERENCING DAN INDERECT
GEOREFERENCING UNTUK BASE MAP GEO-KKP WEB
(Studi di Desa Kudu dan Kelurahan Banaran Kecamatan Kertosono
Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur)
Eko Budi Wahyono
Arief Syaifullah
Agung Nugroho Bimasena

A. Pendahuluan
Dalam mempercepat pendaftaran tanah seperti yang diamanatkan oleh
Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok
Agraria (UUPA) khususnya di Bagian II Pendaftaran Tanah pada Pasal 19 ayat
(1) dijelaskan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah
diadakah pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut
ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pelaksanaan
pengukuran dan pemetaan untuk kegiatan pendaftaran tanah mutlak
diperlukan inovasi serta didukung metode dalam pemanfaatan teknologi
bidang survei dan pemetaan. Menurut Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
Pasal 12 ayat 1 menyebutkan “Pengukuran dan pemetaan untuk pembuatan
peta dasar pendaftaran diselenggarakan dengan cara terrestrial,
fotogrametrik atau metode lain”. Pasal 12 ayat 2 menyebutkan bahwa
pengukuran dan pemetaan secara terrestrial adalah pengukuran dan
pemetaan yang dilaksanakan di permukaan bumi. Sedangkan dalam Pasal 12
ayat 3 dijelaskan bahwa pengukuran dan pemetaan secara fotogrametrik
adalah pengukuran dan pemetaan dengan menggunakan sarana foto udara.
Foto udara sendiri menurut Pasal 12 ayat 4 adalah foto dari permukaan bumi
yang diambil dari udara dengan mempergunakan kamera yang dipasang pada
pesawat udara dan memenuhi persyaratan-persyaratan teknis tertentu untuk
digunakan bagi pembuatan peta dasar pendaftaran. Penjelasan mengenai
kegiatan pengukuran dan pemetaan metode lain tidak disebutkan dalam
peraturan tersebut, maka dapat dianalogikan metode lain adalah metode
yang bukan kategori terestris dan fotogrametris.
Menurut Wolf (1993), fotogrametri telah menjadi alat yang sangat
bermanfaat dalam survey lahan atau survey pertanahan. Sebagai contoh, foto
udara dapat digunakan sebagai peta dasar secara kasar untuk
menggambarkan batas pemilikan lahan yang ada. Bila titik awal atau
sembarang sudut dapat digambarkan sesuai wujudnya di medan yang tampak
pada foto, seluruh persil dapat digambarkan pada foto sesuai dengan wujud
medan yang dapat diidentifikasi. Bila penggambaran sudut ini dilakukan di
medan maka akan banyak membantu di dalam menemukan sudut pemilikan
lahan yang sebenarnya. Dengan menggunakan teknologi fotogrametri, dapat
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membuat peta suatu wilayah tanpa harus mendatangi wilayah tersebut, hal
ini merupakan keuntungan tersendiri dibandingkan dengan survey terestris
khususnya jika mengalami hambatan dalam pelaksanaan survey terestris.
Metode fotogrametri akan mempercepat pelaksanaan pengukuran dan
pemetaan dibanding metode terestris.
Perkembangan teknologi fotogrametri sangat cepat, salah satunya
adalah pemanfaan wahana Unmanned Aerial Vehicle (UAV)/drone untuk
kegiatan pengukuran dan pemetaan. Metode fotogrametri dengan
menggunakan wahana UAV sangat menjanjikan, di antara keterbatasan
operasional teknologi fotogrametri konvensional. Resolusi spasial yang tinggi
akan menghasilkan skala peta yang besar dan teliti dengan cakupan wilayah
tertentu. Karena skala peta yang dihasilkan adalah skala besar, maka sangat
memungkinkan hasil foto udara dengan menggunakan UAV ini
dipergunakan untuk membuat peta dasar pendaftaran bahkan peta
pendaftaran. Karena produk akhirnya berupa peta foto, maka metode
pengukuran batas bidang tanah dapat dilakukan dengan secara
fotogrametris. Hanya saja ketelitian hasil pemetaan menggunakan UAV yang
berupa peta foto masih diragukan. Maka untuk itu diperlukan dukungan
kajian teknis kelayakan penggunaan hasil pemotretan udara menggunakan
wahana UAV/drone.
Pesawat UAV/drone yang digunakan untuk kegiatan pengukuran
dan pemetaan saat ini selain dilengkapi kamera juga terdapat Receiver GPS
dan IMU, sehingga ukuran dan posisi obyek yang terekam kamera sudah
dapat ditentukan dan proses georeferencing dapat dilakukan. Proses
georeferencing dapat dilakukan secara direct georeferencing dan indirect
georeferencing. Dalam kedua cara proses georeferencing tersebut terdapat
perbedaan cara dalam mendefinisikan koordinat titik di bumi ke dalam foto
hasil fotogrametri. Menurut Yildiz (2014), ketelitian yang diperoleh dalam
proses direct georeferencing dan indirect georeferencing tidak ada perbedaan
akurasi yang signifikan. Karena dalam proses direct georeferenceing, rover
GPS yang terpasang menggunakan mode RTK. Dan titik control untuk
kepentingan indirect georeferencing diukur dengan GNSS metode static dan
post processing. Pada wahana drone dengan merk DJi Phantom 3 Pro juga
terdapat GPS – IMU, hanya saja mode penentuan posisi GPS secara absolut.
Maka untuk itu ketelitian yang diperoleh dari penentuan posisi GPS secara
absolut akan memiliki dalam fraksi meter. Base map yang digunakan untuk
memetakan bidang–bidang tanah hasil pengukuran dapat berupa peta digital
dengan jenis peta garis dan atau peta foto, base map ini tersimpan dalam
sistem Geo-KKP Web. Kondisi base map Geo-KKP Web saat ini terbatas
dalam hal keberadaannya dan ketelitiannya. Tidak semua wilayah memiliki
base map baik berupa peta garis maupun peta foto dengan ketelitian yang
memadai. Termasuk dalam hal resolusi spasialnya, bahkan terdapat peta foto
yang berupa citra satelit dengan resolusi spasial menengah digunakan sebagai
base map dalam sistem Geo-KKP Web. Proses georeferencing hanya dilakukan
menggunakan
titik
kontrol
tanah/Ground
Control
Point
2
dimensi/planimetris bukan 3D, sehingga tidak memenuhi persyaratan proses
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orthorektifikasi. Akibatnya bidang tanah yang akan dipetakan pada base map
dari hasil ukuran lapangan/terestris yang sudah terikat dengan titik dasar
teknik sering disesuaikan lagi posisinya di atas peta foto. Untuk itu
diperlukan peta baik peta foto atau peta garis yang akan difungsikan sebagai
base map dalam Geo-KKP Web yang murah dan mudah pengadaannya,
memiliki ketelitian yang baik, serta resolusi spasialnya tinggi sehingga
memungkinkan dibuat peta skala besar.
Peta foto hasil pengukuran dan pemetaan secara fotogrametri
menggunakan moda UAV/drone menjadi solusi. Pengukuran dan pemetaan
metode fotogramteri dengan moda UAV/drone dapat dilakukan dengan
cepat, murah, memiliki resolusi spasial dan ketelitian yang tinggi untuk
wilayah yang tidak terlalu luas. Maka untuk itu perlu dilakukan penelitian
peta foto hasil pemetaan fotogrametri menggunakan moda UAV/drone
dengan proses direct georeferencing dan indirec georeferencing serta
membandingkan hasil pemetaan fotogrametri tersebut dengan base map
Geo-KKP Web di Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk Propinsi Jawa
Timur.
B.

Pelaksanaan Pengukuran dan Pemetaan Fotogrametri
Menggunakan Drone/UAV
1. Perencanaan Area of Interst (AOI) Penelitian dan Perencanaan
Pemotretan
Sebelum pelaksanaan pemetaan fotogrametri, terlebih dahulu
dilakukan perencanaan lokasi yang akan dipetakan secara
fotogrametri. Perencanaan lokasi pemotretan dilakukan di atas peta
yang diunduh dari google map. Dengan memperhatikan wilayah kerja
maka dibuat desain Area of Interest (AOI) pada google map, seperti
yang terlihat pada Gambar 1. Pengunaan tanah lokasi yang akan
dipotret adalah tanah pertanian. Berdasarkan desain AOI sementara
yang merujuk dari google map, diperoleh luasan AOI adalah 832.500
m2 atau 83.25 hektare.

Gambar 1. Rencana Area of Interst Lokasi yang akan Dipetakan
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Berdasarkan desain AOI tersebut, selanjutnya direncanakan
jalur terbang pemotretan, dengan memperhatikan tinggi terbang,
skala peta foto yang akan dihasilkan beserta overlap dan sidelap. Skala
peta foto yang dihasilkan tergantung dari nilai Ground Sample
Distance (GSD), hal ini terkait dengan resolusi spasial yang diperoleh
dari hasil pemotretan. Resolusi spasial yang diperoleh dari sebuah
pemotretan dapat ditentukan dengan nilai GSDnya. Maka untuk itu
sebelum desain jalur terbang dibuat, ditentukan terlebih dahulu skala
peta foto yang akan dihasilkan. Selanjutnya dari skala foto, dihitung
tinggi terbang dari drone/UAV tersebut.
Kebutuhan untuk pengukuran dan pemetaan bidang tanah
dalam rangka pendaftaran tanah skala peta yang digunakan adalah:
1:10.000; 1:2.500; 1:1000 dan yang lebih besar. Skala peta dasar
pendaftaran atau skala peta pendaftaran terkait dengan kenampakan
obyek bidang tanah yang masih dapat dilihat adalah pada skala 1:1.000
atau skala 1:500. Maka untuk itu pembuatan peta dasar pendaftaran
yang akan dihasilkan dari pemotretan adalah skala 1:1000.
Berdasarkan data kamera yang terpasang pada pesawat drone
memiliki ukuran pixel = 1.56 x 1.56µm dan panjang focus = 3.61mm,
maka tinggi terbang maksimum untuk memperoleh GSD maksimal
20 cm adalah 460 meter. Jika ini dilakukan akan melanggar regulasi
menteri perhubungan, maka untuk itu tinggi terbang harus dibuat di
bawah 150 meter dari permukaan tanah. Dengan mempertimbangkan
regulasi menteri perhubungan dan kemungkinan membuat peta foto
dalam skala yang lebih besar maka ditentukan tinggi terbang di
setting kurang lebih 100 meter di atas permukaan tanah. Dengan
tinggi terbang kurang lebih 100 meter tersebut, akan diperoleh nilai
GSD sekitar 4 sd 5 cm per pixel. Maka untuk pembuatan peta foto
pada skala 1:1000 dengan nilai GSD sekitar 4 sd 5 cm per pixel secara
visual masih mudah diidentifikasi.
Perencanaan berikutnya adalah besaran overlap dan sidelap
dalam satu jalur penerbangan. Berdasarkan pengalaman pengunaan
drone merk Dji Phantom 3 Profesional dalam pekerjaan pemotretan
udara untuk kepentingan fotografi, jika dibuat overlap 60% dan
sidelap 20% ternyata menimbulkan permasalahan saat proses
pembuatan point dense cloud dan DTM. Untuk itu dalam proses
pemotretan dibuat overlap sebesar 80% dan sidelap 40%, akibatnya
dalam satu jalur terbang akan memperoleh jumlah foto yang lebih
banyak. Hal ini akan berpengaruh dalam proses pembuatan point
dense cloud maupun DTM menjadi lebih lama. Berdasarkan luasan
AOI, tinggi terbang, besaran overlap dan side lap maka dalam wilayah
AOI akan diperlukan jumlah jalur terbang sebanyak 24 s.d 27 jalur
terbang. Desain jalur terbang pada wilayah AOI dapat dilihat pada
Gambar 2 di bawah ini.
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Gambar 2. AOI dan Perencanaan Jalur Terbang.
2. Perencanaan Pemasangan Ground Control Point (GCP) dan
Distribusi Sampel Bidang Tanah.
Dalam proses indirect georeference diperlukan titik–titik referensi di
muka bumi yang akan digunakan untuk proses rektifikasi foto udara,
sehingga diperoleh nilai koordinat foto udara satu sistem koordinat
dengan sistem koordinat referensi yang ada di permukaan bumi. Titik
referensi di muka bumi untuk kepentingan rektifikasi foto udara
tersebut dinamakan Ground Control Point (GCP). Jumlah dan
distribusi GCP akan menentukan kualitas ketelitian peta foto hasil
proses fotogrametri. Jumlah titik referensi yang difungsikan sebagai
GCP dalam penelitian ini sebanyak 9 buah yang terdistribusi merata
di seluruh wilayah AOI dengan jarak antar titik diusahakan sama.
Pertimbangan lain lokasi GCP tersebut harus memiliki obstruksi yang
baik, karena pengukuran posisi GCP menggunakan metode Global
Navigation Satelite System–CORS.
Gangguan lingkungan sekitar seperti multipath, jaringan
listrik tegangan tinggi harus dihindari. Hal ini untuk memperoleh
nilai koordinat hasil ukuran yang baik. Di samping GCP juga
dilakukan pengukuran Independent Control Point (ICP). ICP
digunakan untuk menguji ketelitian peta foto hasil proses
fotogrametri yang sifatnya independen. Sampel bidang tanah yang
akan diukur terdistribusi di tiga tempat sehingga mewakili geometri
seluruh hasil pemotretan dalam satu AOI. Distribusi GCP dan sampel
bidang tanah yang diukur secara terestris dapat dilihat pada Gambar 3
berikut ini.
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Gambar 3. Distribusi GCP, ICP, dan Lokasi Sampel Bidang Tanah.
3. Survei Awal dan Pemasangan Premark Ground Control Point
(GCP)
Untuk kepentingan pemasangan premark dari GCP untuk
kepentingan proses indirect georeference pada pengolahan foto udara
hasil pemotretan dilakukan survey awal yaitu mengenali lapangan
dengan cara meninjau secara keseluruhan lokasi yang akan difoto.
Kegiatan survei awal ini sekaligus memberi tanda titik–titik yang akan
digunakan sebagai GCP dan dipasang premark. Lokasi GCP dan
pemasangan di lapangan berdasarkan koordinat yang direncanakan
dan diukur di lapangan menggunakan rover GPS tipe navigasi.
Berdasarkan desain awal, direncanakan akan dipasang 9 GCP dan 5
ICP, tetapi karena keterbatas premark yang dibuat akhirnya hanya ada
3 ICP yang akan dipasang.
Berdasarkan survey awal lokasi hasil pendekatan lokasi
menggunakan GPS navigasi yang dipilih untuk pemasangan GCP dan
ICP yang memenuhi syarat untuk pengukuran posisi menggunakan
metode GNSS–CORS. Syarat tersebut adalah terbebas dari multipath,
memiliki mask angle >150, jauh dari jalan raya, sebaiknya dihindari
terjadinya cycle slip selama pengamatan. Lokasi GCP terbanyak
berada di daerah persawahan dan hanya satu yang berada di
permukiman yaitu GCP No. 7. GCP No. 7 berada di pekarangan
kosong yang memiliki jarak 15 meter dari tembok rumah, meskipun
demikian memiliki mask angle yang baik masih >150 dan jarang lalu
lintas yang lalu lalang.
Pada saat pemasangan premark pada GCP perlu diberitahukan kepada masyarakat sekitar untuk tidak menggangu premark GCP
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selama penelitian berlangsung. Contoh premark yang dipasang di
lapangan dapat dilihat pada Gambar 4. Premark dibuat dari plastik
tebal berwarna putih agar mudah dikenali pada foto udara, dengan
ukuran setiap sayap premark 20 x 40 cm.

Gambar 4. Premark
4. Pengukuran Ground Control Point (GCP)
Setelah semua premark GCP terpasang, dilakukan pengukuran posisi
GCP menggunakan rover GNSS-CORS merk Leica tipe Viva. Sistem
CORS yang digunakan dalam penelitian ini adalah sistem CORS yang
digunakan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
Jawa Timur. Sistem CORS Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur ini
beroperasi tersendiri, terpisah dari sistem CORS Jaring Referensi
Satelit Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional. Lokasi penelitian berada di wilayah kerja
Kabupaten Nganjuk, maka direncanakan base station yang akan
digunakan adalah base station Kantor Pertanahan Kabupaten
Nganjuk. Tetapi karena base station kantor Pertanahan Kabupaten
Nganjuk tidak aktif, maka dihubungkan dengan base station Kantor
Pertanahan Kabupaten Jombang. Pengukuran premark GCP di
lapangan dapat dilihat pada Gambar 5 dan Gambar 6 berikut ini.

Gambar 5. Pengukuran Premark GCP di Perumahan.
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Gambar 6. Pengukuran Premark GCP di Sawah
Pengukuran GCP dan ICP memiliki urutan sebagai berikut:
GCP 7, GCP 6, GCP 1, GCP 2, ICP 1, GCP 3, GCP 4, GCP 9, ICP 6, GCP
8, GCP 5, ICP 3, dan ICP 4. Hasil pengukuran GCP dapat dilihat pada
Tabel 1 berikut ini :
Tabel 1. Nilai Koordinat GCP – ICP hasil Pengukuran GNSS CORS.
No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Nomor
GCP –
ICP
GCP 1
GCP 2
GCP 3
GCP 4
GCP 5
GCP 6
GCP 7
GCP 8
GCP 9
ICP 2
ICP 3
ICP 4
ICP 5
ICP 6

Koordinat Geografis
Lintang
Bujur Selatan
Timur
7°34'36.81"
112° 6'37.16"
7°34'38.35
112° 6'29.55"
7°34'36.91"
112° 6'21.18"
7°34'44.03"
112° 6'18.77"
7°34'49.66"
112° 6'25.01"
7°34'53.99"
112° 6'38.45"
7°35'6.80"
112° 6'31.77"
7°35'4.12"
112° 6'21.70"
7°34'56.73"
112° 6'13.87"
7°34'50.91"
112° 6'32.09"
7°35'11.90"
112° 6'26.56"
7°34'55.09"
112° 6'31.29"
7°35'5.80"
112° 6'10.37"
7°35'5.67"
112° 6'28.49"

Koordinat Kartesian ER
X (Meter)
Y (Meter)
-2379877.307900
-2379658.499744
-2379423.028690
-2379343.836109
-2379512.309819
-2379887.815016
-2379678.478042
-2379396.662591
-2379185.274929
-2379712.103628
-2379523.062718
-2379682.964314
-2379072.113525
-2379587.454405

5857903.411602
5857984.713343
5858086.672304
5858087.676083
5857994.503676
5857824.090158
5857853.237930
5857979.166252
5858096.799020
5857909.220818
5857894.934815
5857902.738205
5858103.226116
5857895.995576

Sumber: Data Primer.
Data base station Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang
adalah 7°32'44.65"S; 112°14'10.97"E dalam sistem elipsoid referensi
WGS 84, seperti yang tercantum dalam data Rover GNSS – CORS:
<Point uniqueID="RTCM-Ref 0048" class="reference"
subclass="positionAndHeight">
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<Coordinates originalCoordSysKind="Ellipsoidal"
originalGeodeticDatumKind="WGS84"
originalHeightKind="ellipsoidal"> - <WGS84>
<Cartesian x="-2392934.892100" y="5853081.371600" z="832012.653000"/>
<Geodetic lat="-7.545736877071" lon="112.236381307247"
hghtE="76.646626"/>
</WGS84>
Pelaksanaan pengukuran dapat berjalan lancar, lama waktu
pengukuran setiap titik kurang lebih 5 menit dan langsung dapat
kondisi fixed. Dari hasil pengamatan ICP ternyata koordinat yang
dihasilkan dalam ICP 3 sepertinya terjadi kesalahan karena posisi
yang diperoleh dari pengamatan CORS, begitu di ploting pada google
earth ternyata perbedaan lokasi/posisi yang cukup jauh sekitar 60
meter, maka untuk itu ICP 3 tidak digunakan. Kemudian ICP 5 tidak
tercover dalam proses pemotretan, sehingga tidak digunakan. ICP
yang tercover dan dapat diidentifikasi di peta foto adalah ICP 2, ICP
4, dan ICP6.
5. Pelaksanaan Pemotretan
Luasan wilayah yang akan dipetakan adalah mendekati 100 Ha,
dengan mengingat kemampuan baterai dan keamanan pesawat
UAV/drone maka lama pemotretan satu sesi adalah 15 menit, dengan
tinggi terbang diatur pada controller pesawat UAV/drone kurang dari
100 meter. Disetting 100 meter, dengan overlap = 80% dan sidelap =
60%. Moda terbang diatur secara otomatis dan desain jalur terbang
sesuai dengan software PIX4D (jalur terbang pesawat drone secara
otomatis akan mengikuti jalur terbang yang telah dibuat oleh
software tersebut). Wilayah yang akan direncanakan dilakukan
pemotretan dilihat pada software PIX4D melalui gadged yang
dihubungkan dengan controller pesawat drone. Berdasarkan wilayah
yang akan dipetakan dan kemampuan drone pada terbang dengan
ketinggian 100 meter di atas permukaan bumi, dalam sekali terbang
lokasi pemotretan yang ter cover dapat dilihat pada AOI beserta jalur
terbangnya. Maka untuk luas sekitar 100 Ha diperkirakan dapat
dilakukan pemotretan sebanyak 3 sesi, antar sesi harus ada sidelap
nya. Pemotretan wilayah pemetaan sesuai yang telah direncakan
dapat dilaksanakan dalam 3 sesi, waktu yang diperlukan setiap sesi
adalah 15 menit, sehingga untuk pemotretan seluas 100 Ha
diperlukan waktu selama kurang lebih 1 jam, 45 menit drone terbang
dan 15 menit perpindahan lokasi awal penerbangan. Persiapan
penerbangan dapat dilihat pada Gambar 7 berikut.
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Gambar 7. Persiapan Penerbangan dan Setting Jalur Terbang.
6. Pengukuran dan Perhitungan Koordinat Batas Bidang Tanah
secara Terestris
Pengukuran batas bidang tanah sebanyak 3 blok (setiap blok diukur 4
s/d 5 bidang tanah) dengan menggunakan metode terestris, yaitu
menggunakan instrument Electronic Total Station dan GNSS–CORS.
GNSS–CORS difungsikan sebagai titik kontrol untuk pengukuran
batas bidang tanah, sehingga sistem referensi antara hasil ukuran
bidang tanah secara terestris dengan sistem koordinat yang
digunakan pada peta foto hasil pemotretan menggunakan
UAV/drone sama. Pengukuran batas- batas bidang tanah
menggunakan alat ukur Total Station dapat dilihat pada Gambar 8.
Batas bidang tanah tanah yang digunakan berupa pematang agar
mudah diidentifikasi di atas peta foto hasil pemotretan UAV.
Pertemuan–pertemuan pematang menjadi batas bidang tanah,
sehingga mudah diidentifikasi di atas peta foto. Karena ukuran
pematang yang cukup lebar, maka diambil titik tengah dari
pematang tersebut dan digunakan sebagai batas bidang tanah.
Meskipun demikian ketelitian dalam mengidentifikasi di atas peta
foto sangat penting, karena akan menentukan ketelitian geometri
hasil pengukuran diatas peta foto hasil pekerjaan fotogrametri.

Gambar 8. Pengukuran Bidang Tanah secara Terestris Bidang Tanah I
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Hasil pengukuran batas bidang tanah menggunakan Total
Station dapat dilihat pada Tabal 2, Tabel 3, dan Tabel 4 berikut ini.

NO

Tabel 2. Hasil Pengukuran Batas Bidang Tanah Blok I
Koordinat Batas Bidang Tanah *)
Batas
Bidang
X
Y

1

1

156626.41

662198.8

2

2

156618.58

662169.85

3

3

156622.21

662166.11

4

4

156761.17

662131.48

5

5

156895.54

662097.64

6

6

156897.22

662107.58

7

7

156899.44

662120.77

8

8

156765.99

662152.34

9

9

156768.69
*) Sistem Koordinat TM30

662162.64

Batas bidang tanah Blok I diukur dengan menggunakan titik referensi
berupa patok kayu kemudian diukur menggunakan GNSS-CORS dan
sebagai orientasi azimut menggunakan titik ikat GCP 2. Pengukuran
menggunakan metode polar.
Tabel 3. Hasil Pengukuran Batas Bidang Tanah Blok II
Koordinat Batas Bidang Tanah *)
Batas
NO
Bidang
X
Y
1

1

156841.76

661746.44

2

2

156839.23

661733.26

3

3

156836.7

661720.06

4

4

156835.42

661713.61

5

5

156942.23

661693.44

6

6

157054.88

661671.84

7

7

157056.52

661678.42

8

8

157060.12

661690.86

9

9

157061.42
*) Sistem Koordinat TM30

661703.49

Batas bidang tanah Blok II diukur dengan titik referensi GCP 6 untuk
orientasi dilakukan pengukuran salah satu batas bidang tanah
menggunakan GNSS-CORS dan pengukuran batas bidang tanah
dilakukan menggunakan metode polar.
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Tabel 4. Hasil Pengukuran Batas Bidang Tanah Blok III
Koordinat Batas Bidang Tanah *)
Batas
NO
Bidang
X
Y
1

1

156355.3

661600.27

2

2

156350.04

661570.4

3

3

156311.44

661578.16

4

4

156317.66

661554.41

5

5

156348.51

661547.52

6

6

156562.42

661504.68

7

7

156574.98
*) Sistem Koordinat TM30

661556.89

Pengukuran batas bidang tanah pada Blok III dilakukan
menggunakan Total Station yang diikatkan pada titik–titik referensi
tersendiri yang diukur menggunakan GNSS- CORS. Metode
pengukuran batas bidang tanah dilakukan menggunakan metode
polar.
7. Pengolahan Data Fotogrametri
Pengolahan hasil pemotretan dengan metode indirect georeference
dan direct georeference, dilaksanakan secara bersamaan mengunakan
dua laptop. Tahapan pemrosesan pengolahan hasil pemotretan
dengan
menggunakan
software
AGISOFT
PHOTOSCAN
PROFESSIONAL VERSION 1.3.2.4205 adalah sebagai berikut:
a. Input foto hasil pemotretan
b. Align Photos
c. Build Dense Cloud
d. Build Mesh
e. Build Texture
f. Build Tiled Model
g. Build DEM
h. Build Orthomosaic
Perbedaan pengolahan data antara indirect georeference dan
direct georeference adalah saat menginputkan Ground Control Point
(GCP) pada saat proses Align Photo. Input GCP hanya dilakukan pada
proses indirect georeference. Input nilai koordinat GCP pada saat
proses Align Photo, dengan cara interpretasi secara visual terhadap
GCP yang tampak pada foto. Seperti yang terlihat pada Gambar 9 di
bawah ini.
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Gambar 9. Tampilan Visual GCP pada Foto Udara
Proses pengolahan foto udara dengan menggunakan software
AGISOFT PHOTOSCAN PROFESSIONAL VERSION 1.3.2.4205.
Software ini memiliki spesifikasi terkait hardware yang dapat
digunakan dengan syarat sebagai berikut:
a. Windows XP or later (64 bit), Mac OS X Snow Leopard or later,
Debian/Ubuntu
(64 bit)
b. Intel Core i7 processor.
c. 12 GB of RAM.
Laptop yang digunakan untuk penelitian ini tidak memenuhi
syarat atau tidak sesuai rekomendasi dari Software AGISOFT
PHOTOSCAN PROFESSIONAL VERSION 1.3.2.4205 di atas.
Akibatnya banyak mengalami kendala saat proses pengolahan data
foto udara. Dengan kendala hardware yang tidak sesuai ini,
pengolahan data menjadi sangat lama. Karena pengolahan foto udara
menggunakan Software AGISOFT PHOTOSCAN PROFESSIONAL
VERSION 1.3.2.4205 dengan metode indirect georeferencing dan direct
georeferencing, sehingga digunakan dua hardware/laptop. Kedua
laptop memiliki spesifikasi di bawah yang disyaratkan oleh Software
AGISOFT PHOTOSCAN PROFESSIONAL VERSION 1.3.2.4205,
sehingga proses keduanya juga sangat lambat. Hanya saja salah satu
laptop tersebut memiliki RAM 12 GB, sehingga proses pengolahan
datanya dapat lebih cepat. Laptop hidup terus menerus selama
proses pengolahan data dan tidak dibuat mode sleep.
Global Navigation Satellite System-Inertial Measurement Unit
(GNNS-IMU) adalah sistem sensor yang dapat digunakan pada
pemotretan udara untuk penentuan posisi (x, y, z) dan orientasi (j, k,
w) dari kamera udara saat eksposur atau pada sensor laser (LIDAR)
untuk penentuan data yang sama selama pemindaian dari udara
berlangsung. Kamera yang terpasang pada drone Merk Dji Phantom
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telah terhubung dengan system GNSS-IMU, sehingga orientasi posisi
GNSS melalui system GNSS-IMU pada saat pesawat terbang dan
melakukan pemotretan, langsung dapat merekam posisi obyek yang
difoto secara cepat. Kalibrasi GNSS-IMU dilakukan sebelum proses
pemotretan berlangsung, saat akan terbang dilakukan kalibrasi
GNSS–IMU.
C.

Analisa Ketelitian Peta Foto Hasil Pemotretan Drone/UAV
Pemotretan lokasi penelitian dilakukan dengan UAV/drone pada
ketinggian 98,1 s.d. 111 m. Cakupan area 1,11 Km 2 atau 111 Ha dapat
dipetakan sebanyak 1.085 lembar foto. Pengolahan hasil pemotretan
dengan metode indirect georeference dan direct georeference
dilaksanakan secara bersamaan mengunakan dua laptop. Perangkat
laptop yang digunakan untuk penelitian ini tidak memenuhi
rekomendasi yang ditetapkan, akibatnya pengolahan data menjadi
sangat lama. Hanya satu laptop untuk olah data metode Indirect
Georeference dan Direct Georeference yang memiliki RAM 12 GB,
sehingga proses pengolahan datanya dapat lebih cepat. Secara empiris
memiliki selisih waktu hingga 1,5 hari lebih cepat. Rincian waktu
pengolahan bisa dilihat pada bahasan di bawah ini.
1. Hasil Pengolahan Fotogrametri dengan Metode Direct
Georeference
Berdasarkan laporan olah data secara direct georeference
menggunakan software AGISOFT PHOTOSCAN PROFESSIONAL
VERSION 1.3.2.4205 diperoleh beberapa hasil berikut ini:
a. Nilai Ground Sample Distance (GSD) hasil pemotretan: 4,38 cm /
piksel. Dengan nilai GSD sebesar 4,38 cm berdasarkan hubungan
ketelitian peta dan resolusi spasial diperoleh hubungan: 4,38 cm ≤
S x 0.2 mm, maka skala peta foto yang dapat dibuat paling
optimum adalah 1: 250 atau yang lebih kecil dari 1: 250.
b. Lokasi kamera dan estimasi kesalahan ditampilkan pada Gambar
10. Dalam hal ini Z error disajikan dalam warna ellips, X, Y errors
dalam bentuk/ukuran ellips, dan estimasi lokasi kamera ditandai
dengan titik hitam.

Gambar 10. Estimasi Kesalahan Setiap Eksposure.
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Berdasarkan Gambar 10 di atas, kesalahan X dan Y mencapai - 6
meter sampai dengan + 6 meter.
c. Kesalahan posisi dalam pemotretan disajikan dalam Tabel 5
berikut ini:
Tabel 5. Nilai Kesalahan Posisi Peta Foto Metode Direct Georeference.

Sumber: Laporan Pengolahan.
Dari Tabel 5 diperoleh nilai: RMSEx = 4.9196 meter, RMSEy =
4,2076 meter, RMSEz = 2,69168 meter. Maka diperoleh nilai
RMSEr (Posisi Horisontal) = 6,47352 meter. Ketelitian geometri
peta dasar menurut Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial
Nomor 15 Tahun 2014 adalah kesalahan posisi peta dasar tidak
melebihi nilai ketelitian tersebut dengan tingkat kepercayaan
90%. Nilai CE90 dan LE90 dapat diperoleh dengan rumus
mengacu kepada standar USNMAS (United States National Map
Accuracy Standards) sebagai berikut:
CE90 = 1,5175 x RMSEr
= 1,5175 x 6,47352 meter
= 9,82357 meter
LE90 = 1,6499 x RMSEz
= 1,6499 x 2,69168 meter
= 4,44100 meter
Berdasarkan ketelitian geometri peta RBI yang disayaratkan,
maka peta foto ini cocok untuk digunakan dalam pembuatan peta
dasar pada skala 1:25.000 atau 1:50.000. Apabila digunakan untuk
peta dasar pendaftaran dalam rangka kegiatan pendaftaran tanah,
ketelitian yang diperoleh di atas toleransi.
d. Waktu pengolahan:
1) Point Cloud:
Proses Alignment Parameter
Matching Time
= 6 jam 24 menit
Alignment Time
= 3 jam 14 menit
Optimization Parameter
=
4 menit 55 detik
2) Dense Point Cloud:
Depth Maps Generation Time
= 9 jam 10 menit
Dense Cloud Generation Time
= 3 jam 22 menit
3) Pemodelan, Reconstruction
Parameter
=
2 menit 44 detik
4) DEM, Reconstruction Parameter =
5 menit 54 detik
5) Orthomosaic
=
50 menit 57 detik
Total Waktu
= 23 jam 14 menit 30 detik
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Karena spesifikasi hardware yang di bawah standar minimum dari
software Agisoft, akibatnya proses olah data menjadi lama dan
memakan waktu hampir 24 jam.
2.

Hasil Pengolahan Fotogrametri dengan Metode Indirect
Georeference.
Berdasarkan laporan olah data secara indirect georeference
menggunakan software AGISOFT PHOTOSCAN PROFESSIONAL
VERSION 1.3.2.4205 diperoleh beberapa hasil berikut ini:
a. Nilai Ground Sample Distance (GSD) hasil pemotretan: 4,38 cm /
piksel. Dengan nilai GSD sebesar 4,38 cm berdasarkan Tabel 4
mengenai hubungan ketelitian peta dan resolusi spasial diperoleh
hubungan: 4,38 cm ≤ S x 0.2 mm, maka skala peta foto yang dapat
dibuat paling optimum adalah 1: 250 atau yang lebih kecil dari 1:
250.
b. Distribusi GCP disajikan pada Gambar 11 di bawah ini:

Gambar 11. Posisi dan Distribusi GCP untuk Proses Georeference pada
Indirect Georeference.
c. Nilai kesalahan posisi antara Ground Control Point (GCP)
berdasarkan koordinat lapangan dengan koordinat hasil proses
indirect georeference dapat dilihat pada Tabel 6 berikut ini.
Tabel. 6. Nilai Kesalahan Koordinat GCP di Lapangan dengan
Koordinat GCP Foto.
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Sumber: Pengolahan Data Primer
d. Berdasarkan nilai perbedaan koordinat pada Tabel 6, dapat
dihitung besaran nilai Root Mean Square Error untuk
menunjukkan ketelitian geometris peta foto yang akan dibuat
dengan menggunakan foto udara tersebut. Nilai total ketelitian
geometri peta foto hasil indirect georeference dapat dilihat pada
Tabel 7 berikut ini.
Tabel 7. Nilai Kesalahan Posisi Peta Foto Mode Indirect Georeference

Sumber: Pengolahan data primer
Dari Tabel 7 diperoleh nilai: RMSEx = 14,8419 cm, RMSEy =
16,5355 cm, RMSEz = 5,1718 cm. Maka diperoleh nilai RMSEr
(Posisi Horisontal) = 22,2195 cm. RMSE total = 22.8134 cm.
Ketelitian geometri peta dasar menurut Peraturan Kepala Badan
Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2014 adalah kesalahan
posisi peta dasar tidak melebihi nilai ketelitian tersebut dengan
tingkat kepercayaan 90%. Nilai CE90 dan LE90 dapat diperoleh
dengan rumus mengacu kepada standar sebagai-berikut USNMAS
(United States National Map Accuracy Standards) sebagai berikut:
CE90 = 1,5175 x RMSEr
= 1,5175 x 14,8419 cm
= 22,52258 cm.
LE90 = 1,6499 x RMSEz
= 1,6499 x 5,1718 cm
= 8,53295 cm
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Berdasarkan ketelitian geometri peta RBI, maka peta foto ini
cocok untuk digunakan dalam pembuatan peta dasar pada skala 1:
1.000 kelas 2. Apabila digunakan untuk peta dasar pendaftaran
dalam rangka kegiatan pendaftaran tanah, ketelitian yang
diperoleh masuk toleransi toleransi karena menurut Peraturan
Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 kesalahan
planimetris yang diperbolehkan dari peta dasar pendaftaran yan
gakan dijadikan peta pendaftaran adalah kesalahan planimetris <
0,3 x skala peta. Pada skala 1: 1000 kesalahan maksimum harus
kurang dari 30 cm. Berdasarkan tingkat kepercayaan 90%
ketelitian geometri yang diperoleh 22,52258 cm, masih di bawah
30 cm, sehingga ketelitian planimetris peta foto pada pengolahan
foto udara menggunakan metode indirect georeference
diterima/masuk toleransi.
e. Nilai kesalahan Independent Control Point (ICP) dapat dilihat
pada Tabel 8 berikut ini.
Tabel 8. Nilai Kesalahan ICP pada Indirect Georeference.
CODE

KOORDINAT ICP
BERDASARKAN FOTO

KOORDINAT ICP
BERDASARKAN CORS

dx
(meter)

Dy
(meter)

dx2

dy2

RMSE
(meter)

X (m)

Y(m)

X (m)

Y(m)

ICP 1

156662.65

662225.83

156662.84

662225.668

0.19

-0.162

0.0361

0.026244

0.249688

ICP 4

156822.32

661644.47

156822.172

661644.643

-0.148

0.173

0.021904

0.029929

0.227669

ICP 6

156736.64

661319.64

156736.523

661319.461

-0.117

-0.179

0.013689

0.032041

0.213846

Sumber: Pengolahan data primer.
Σ Dx2 = 0.023898; Σ DY2 = 0.029405 sehingga diperoleh nilai
RMSE total = 0.230873 meter atau 23,0873 cm. Nilai RMSE total
lebih besar dari nilai RMSE Total GCP. Tetapi besar nilai ICP
masih di bawah toleransi perbedaan posisi untuk pengukuran
batas bidang tanah pertanian yaitu sebesar 25 CM. Dari 5 ICP
yang tercover dalam lokasi pemotretan hanya ada 4 ICP tetapi ICP
nomor 3 ternyata hasil ukuran GNSS CORS blunder sehingga tidak
dapat digunakan untuk kepentingan kontrol kualitas hasil
pemetaan secara fotogrametri menggunakan drone.
f. Waktu pengolahan:
1) Point Cloud:
a) Proses Alignment Parameter
Matching Time
= 4 jam 38 menit
Alignment Time
= 2 jam 9 menit
b) Optimization Parameter
= 2 menit 20 detik
2) Dense Point Cloud
a) Depth Maps generation time
= 1 hari 7 jam
b) Dense Cloud generation time
= 21 jam 47 menit
3) Pemodelan, Reconstruction parameter
= 15 menit 37 detik
4) DEM, Reconstruction Parameter
= 6 menit 42 detik
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5) Orthomosaic
Total Waktu

= 57 menit 45 detik
= 2 hari 12 jam
56 menit 24 detik

Dapat disimpulkan bahwa proses Point Cloud pada proses Indirect
Georeference memakan waktu lebih cepat daripada proses Direct
Georeference. Sedangkan proses Dense Point Cloud dengan
metode Indirect Georeference membutuhkan waktu jauh lebih
lama dibandingkan metode Direct Georeference dengan selisih
waktu hingga puluhan jam. Hal ini dapat dipahami dalam proses
Indirect Georeference, dalam proses Dense Point Cloud terjadi
pendefinisian ulang posisi setiap titik yang ada di foto disesuaikan
dengan sistem koordinat GCP. Untuk proses Permodelan, DEM,
dan Orthomosaic relatif sama.
D.

Analisa Hasil Fotogrametri Metode Direct Georeference Terhadap
Hasil Ukuran Terestris
Hasil ukuran terestris dipetakan dengan menggunakan software
AutoCAD, untuk mendapatkan peta bidang tanah yang dihasilkan dari
hasil ukuran terestris. Data inilah yang digunakan untuk
membandingkan hasil pemetaan bidang dengan metode fotogrametri
dan ploting di atas peta geoKKP. Sebelum mengkaji nilai perbedaan
koordinat dari masing-masing titik, dilakukan perubahan sistem
koordinat dari sistem koordinat geografis ke sistem koordinat nasional
yaitu TM- 3⁰. Perbedaan hasil ukuran terestris yang terikat GCP/ICP
terhadap peta foto hasil Direct Georeferencing disajikan dalam Tabel 9 di
bawah ini:
Tabel 9. Perbandingan Posisi Batas Bidang Tanah Hasil Digitasi Peta
Foto Hasil Direct Georeference dan Terestris
Hasil Digitasi Peta Foto

NO

X(meter)

Y (Meter)

Ukuran Terestris TS
X (Meter)

Y (Meter)

156626.4132
156623.8378

Beda Koordinat

Lateral dan Arah
FL (Meter)

Arah
Pergeseran

X(meter)

Y(Meter)

662198.8046

-2.7928

3.9283

4.819883062

144.5893171

662188.5417

-2.5605

3.8237

4.601830282

146.1921786

156620.5562

662177.1488

-2.6466

3.4172

4.322238702

142.2424422

156618.5755

662169.8461

-2.5915

3.9731

4.743563625

146.885139

BLOK I
1
2

156623.6204
156621.2773

662202.7329
662192.3654
662180.566

3

156617.9096

4

156615.984

5

156619.7308

662169.9484

156622.2126

662166.1094

-2.4818

3.839

4.571351249

147.1185264

6

156765.3594

662164.5274

156768.6945

662162.6368

-3.3351

1.8906

3.83370061

119.5480142

7

156762.79

662153.7578

156765.9878

662152.3416

-3.1978

1.4162

3.497362904

113.8869707

8

156895.8793

662120.0827

156899.438

662120.7662

-3.5587

-0.6835

3.623743636

259.1279095

9

156893.7269

662106.9762

156897.2156

662107.5772

-3.4887

-0.601

3.540088797

260.2255677

662173.8192
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10

156892.1089

662096.8096

156895.5427

662097.6373

-3.4338

-0.8277

3.532148033

256.4476721

BLOK II
1

156841.6459

661742.517

156841.7563

661746.4447

-0.1104

-3.9277

3.929251258

181.6100489

2

156839.2885

661729.5784

156839.2346

661733.2555

0.0539

-3.6771

3.67749502

179.160202

3

156836.8787

661716.2816

156836.7023

661720.0635

0.1764

-3.7819

3.786011697

177.3294758

4

156835.6651

661709.6894

156835.418

661713.6105

0.2471

-3.9211

3.928878163

176.3941011

5

156942.2181

661687.9484

156942.2252

661693.4435

-0.0071

-5.4951

5.495104587

180.0740296

6

157054.8446

661664.498

157054.8797

661671.8427

-0.0351

-7.3447

7.34478387

180.2738119

7

157056.0751

661671.2942

157056.5227

661678.4216

-0.4476

-7.1274

7.141440787

183.5934501

8

156943.17

661694.204

156943.9426

661699.5286

-0.7726

-5.3246

5.380360203

188.2560044

9

156946.0857

661707.5589

156946.8335

661712.9086

-0.7478

-5.3497

5.401712222

187.9574462

10

157058.2777

661684.0973

157060.1235

661690.8636

-1.8458

-6.7663

7.013543564

195.2586295

11

157060.5412

661696.4269

157061.421

661703.4858

-0.8798

-7.0589

7.113516518

187.1045361

BLOK III
1

156357.8972

661601.197

156355.2992

661600.2666

2.598

0.9304

2.759573909

250.2964556

2

156353.5217

661572.3681

156350.0367

661570.3971

3.485

1.971

4.003756486

240.5089445

3

156314.2087

661579.4892

156311.4413

661578.1639

2.7674

1.3253

3.068374627

244.410372

4

156320.2104

661555.3911

156317.657

661554.4061

2.5534

0.985

2.736800424

248.9053724

5

156351.9771

661548.0605

156348.5072

661547.5169

3.4699

0.5436

3.512222511

261.0963228

6

156566.3423

661502.6538

156562.4162

661504.6849

3.9261

-2.0311

4.420365191

117.3540045

7

156577.5141

661555.4546

156574.9841

661556.8866

2.53

-1.432

2.907150495

119.5102041

Sumber: pengolahan data primer.
Perbedaan nilai X dan Y dari tiap titik sangat bervariasi dan
memiliki selisih dalam kisaran cm hingga meter. Sedangkan nilai
pergeseran lateral antara 2 s.d. 8 meter dengan azimuth antara 110⁰ s.d.
270⁰. Nilai pergeseran terkecil sebesar 2,759573909 meter dan nilai
pergeseran terbesar 7,34478387 meter. Nilai rata-rata pergeseran lateral
4,45379473 meter dengan arah rata–rata 186.9770410 atau 180058’37,35”.
Dengan nilai perbedaan secara lateral rata–rata 4,45379437 meter, jika
ukuran terestris sebagai nilai yang benar. Toleransi perbedaan yang
diperbolehkan menurut Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan
Dalam Rangka Pendafataran Tanah menurut Peraturan Menteri Negara
Agraria dalam pembuatan peta pendaftaran kesalahan planimetris adalah
tidak boleh lebih dari 0,3 mm x skala peta. Jika skala peta yang dihasilkan
1: 1000, maka toleransi maksimum 30 cm, maka dengan demikian peta
foto metode direct georeference tidak masuk toleransi karena perbedaan
posisi secara lateral mencapai 4,45379437 meter. Hal ini berarti peta foto
hasil pengolahan dengan menggunakan metode direct georeference tidak
memenuhi persayaratan untuk digunakan sebagai peta pendaftaran yang
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akan digunakan sebagai media pengukuran dan pemetaan metode
fotogrametri.
E. Analisa Hasil Fotogrametri Metode Indirect Georeference terhadap
Hasil Ukuran Terestris
Perbedaan hasil ukuran terestris yang terikat GCP/ICP terhadap Peta Foto
hasil Indirect Georeferencing dapat dilihat pada Tabel 10 berikut ini:
Tabel 10. Perbandingan Posisi Batas Bidang Tanah
Hasil Digitasi Peta Foto Hasil Indirect Georeferencing

NO

Ukuran Terestris TS
Hasil
X(meter)

Digitasi Peta Foto

Y(Meter)

X(Meter)

Y(Meter)

Beda Koordinat
dX
dY
(Meter)
(Meter)

Lateral dan Arah
FL
Arah
(Meter)
Pergeseran

BLOK I
1

156626.41

662198.8

156626.4

662198.78

2

156618.58

662169.85

156618.79

662170.09

3

156622.21

662166.11

156622.4

662166.34

4

156761.17

662131.48

156761.2

662131.63

5

156895.54

662097.64

156895.4

662097.56

6

156897.22

662107.58

156897.14

662107.6

7

156899.44

662120.77

156899.36

662120.94

8

156765.99

662152.34

156765.89

662152.5

9

156768.69

662162.64

156768.7

662163.12

-0.01

-0.02

0.02236068

206.5650512

0.21

0.24

0.318904374

41.18592517

0.19

0.23

0.298328678

39.55966797

0.03

0.15

0.152970585

11.30993247

-0.14

-0.08

0.161245155

60.25511872

-0.08

0.02

0.082462113

284.0362435

-0.08

0.17

0.187882942

334.7988763

-0.1

0.16

0.188679623

327.9946168

0.01

0.48

0.480104155

1.193489425

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-0.01

-0.08

0.080622577

7.125016359

-0.22

-0.37

0.430464865

30.7354877

-0.12

-0.23

0.259422436

27.55281157

0

0

0

0

0

0

0

0

-0.02

0.34

0.340587727

176.6335393

0.23

0.35

0.418807832

33.31063082

-0.26

0.39

0.468721666

146.3099325

-0.1

0.36

0.373630834

164.475889

0.61

0.86

1.054371851

35.34816653

BLOK II
1

156841.76

661746.44

156841.76

661746.44

2

156839.23

661733.26

156839.23

661733.26

3

156836.7

661720.06

156836.7

661720.06

4

156835.42

661713.61

156835.42

661713.61

5

156942.23

661693.44

156942.22

661693.36

6

157054.88

661671.84

157054.66

661671.47

7

157056.52

661678.42

157056.4

661678.19

8

157060.12

661690.86

157060.12

661690.86

9

157061.42

661703.49

157061.42

661703.49

BLOK III
1

156355.3

661600.27

156355.28

661600.61

2

156350.04

661570.4

156350.27

661570.75

3

156311.44

661578.16

156311.18

661578.55

4

156317.66

661554.41

156317.56

661554.77

5

156348.51

661547.52

156349.12

661548.38
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6

156562.42

661504.68

156563.07

661505.51

7

156574.98

661556.89

156575.38

661556.91

0.65

0.83

1.054229576

38.0656511

0.4

0.02

0.400499688

87.13759477

Sumber: pengolahan data primer.
Perbedaan nilai X dan Y dari tiap titik secara umum memiliki
selisih dalam kisaran cm hingga desimeter dan hanya 2 titk yang
memiliki selisih nilai Y sekitar 1 meter. Sedangkan nilai pergeseran
lateral antara 0 cm s.d. 1 meter dengan azimuth yang variatif. Nilai
pergeseran terkecil sebesar 0 cm dan nilai pergeseran terbesar
1,054371851 meter. Nilai pergeseran terbesar ini diatas 1 meter dapat
terjadi karena dua hal: salah dalam identifikasi batas bidang di atas foto
atau memang karena ketelitian foto pada lokasi tersebut bermasalah.
Tetapi mengingat di sekitar titik tersebut nilai lateral masih di bawah
fraksi meter maka dapat dikatakan terjadi kesalahan identifikasi pada
titik tersebut. Nilai rata–rata pergeseran lateral 0,270971894 meter atau
27,09 cm dengan arah rata–rata 82,143745650 atau 82008’37,48”. Dengan
nilai perbedaan secara lateral rata–rata 27,09 cm, jika ukuran terestris
sebagai nilai yang benar. Adapun toleransi perbedaan yang
diperbolehkan menurut Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan
Dalam Rangka Pendafataran Tanah menurut Peraturan Menteri Negara
Agraria dalam pembuatan peta pendaftaran kesalahan planimetris
adalah tidak boleh lebih dari 0,3 mm x skala peta. Jika skala peta yang
dihasilkan 1: 1000, maka toleransi maksimum 30 cm, maka dengan
demikian peta foto metode indirect georeference masuk toleransi artinya
memenuhi persyaratan untuk digunakan sebagai peta pendaftaran yang
akan digunakan sebagai media pengukuran dan pemetaan metode
fotogrametri. Berdasarkan nilai perbedaan koordinat dan pergeseran
lateral antara ukuran terestris dengan digitasi peta foto hasil direct
georeference dan indirect georeference, maka metode indirect
georeference menghasilkan ketelitian yang lebih baik.
F. Analisa Peta Foto Hasil Pemotretan Drone /UAV dengan Base Map
GEO KKP
Dari hasil digitasi batas bidang tanah Blok I dan Blok II bidang tanah pada
peta foto hasil dari proses secara direct georeference dan indirect
georeference dilakukan plotting pada base map GeoKKP Kantor Pertanahan
Kabupaten Nganjuk. Selain plotting batas bidang tanah hasil digitasi pada
peta foto yang melalui proses direct georeference dan indirect georeference
pada base map GeoKKP, juga hasil ukuran terestris menggunakan Total
Station dilakukan plotting pada base map Geo KKP. Hasil plotting: hasil
digitasi peta foto hasil direct georeference, indirect georeference dan ukuran
terestris menggunakan Total Station dapat dilihat pada Gambar 12 dan
Gambar 13 berikut ini.
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Sumber: Pengolahan data primer
Gambar 12. Plotting Hasil Digitasi Bidang Tanah Blok I dan Ukuran
Terestris Total Station pada Base Map GeoKKP.

Sumber: Pengolahan data primer
Gambar 13. Plotting Hasil Digitasi Bidang Tanah Blok II dan Ukuran
Terestris Total
Station pada Base Map GeoKKP.
Dari Gambar 12 dan Gambar 13, batas bidang tanah hasil ukuran
terestris diberi warna merah, hasil dari digitasi pada peta foto direct
georeference menggunakan warna biru, hasil digitasi pada peta foto indirect
georeference menggunakan warna kuning dan hasil digitasi pada base map
menggunakan warna hijau. Ternyata hasil ploting hasil ukuran terestris,
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digitasi pada peta foto direct georeference, digitasi peta foto indirect
georeference dan digitasi base map GEOKKP tidak ada yang 100% berimpit,
ditemukan perbedaaan posisi. Hasil plotting digitasi peta foto yang melalui
proses direct georeference, indirect georeference dan juga hasil ukuran
terestris menggunakan Total Station pada base map Geo KKP wilayah kerja
Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk dapat dilihat pada Tabel 11 berikut
ini.
Tabel 11. Hasil plotting digitasi peta foto yang melalui proses Direct
Georeference, Indirect Georeference dan juga hasil ukuran terestris
menggunakan Total Station Blok I dan Blok II pada Base Map GeoKKP Kantor
Pertanahan Kabupaten Nganjuk.
No.

Sumber data Plotting

1

Digitasi Batas Bidang
Tanah Peta Foto hasil
0,006 s/d 7,13
metode Direct
Georeference.
Digitasi Batas Bidang
Tanah Peta Foto hasil
1,17 s/d 3,69
metode Indirect
Georeference.
Digitasi Batas Bidang
Tanah hasil ukuran
terestris
0,99 s/d 3,97
menggunakan Total
Station.
Sumber: Pengolahan Data Primer.

2

3

Perbedaan Posisi
Secara Lateral
(meter)

Keterangan

Distribusi perbedaan
posisi batas bidang
tanah tidak merata
dan sangat variatif.
Distribusi perbedaan
posisi batas bidang
tanah tidak merata
dan sangat variatif.
Distribusi perbedaan
posisi batas bidang
tanah tidak merata
dan sangat variatif.

Berdasarkan Tabel 11 tersebut perbedaan posisi secara lateral yang
bersumber pada hasil plotting digitasi peta foto yang melalui proses direct
georeference, indirect georeference dan hasil ukuran terestris menggunakan
Total Station memiliki nilai yang beragam mulai fraksi millimeter sampai
dengan meter. Nilai perbedaan posisi secara lateral terkecil sekaligus
terbesar diperoleh dari hasil digitasi batas bidang tanah pada peta foto
metode direct georeference tepat pada base map GeoKKP. Bahkan untuk
sumber data plotting dari digitasi batas bidang tanah peta foto hasil metode
indirect georeference dan hasil ukuran terestris menggunakan terdapat
kemiripan besar perbedaan posisi secara lateral yaitu 0.99 sampai dengan
3,97 meter. Rentang digitasi batas bidang tanah peta foto metode indirect
georeference berada dalam rentang hasil ukuran terestris menggunakan
Total Station.
Berdasarkan keterangan dari petugas ukur Kantor Pertanahan
Kabupaten Nganjuk, dalam memetakan hasil ukuran batas bidang tanah
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pada base map GeoKKP, jika hasil ukuran di lapangan langsung di plotkan
pada base map GeoKKP pasti tidak akan tepat sesuai kenampakan batas
bidang tanah secara visual pada citra satelit yang merupakan base map
GeoKKP. Metode pengukuran yang dilaksanakan menggunakan metode
pengamatan GNSS dan GNSS-CORS maupun secara terestris. Untuk
menepatkan batas bidang tanah pada base map GeoKKP, petugas ukur
melakukan proses translasi dan rotasi hasil ukuran tersebut hingga tepat
pada kenampakan identifikasi batas bidang tanah yang tampak secara visual
pada citra satelit yang merupakan base map GeoKKP. Besarnya translasi dan
rotasi tidak konsisten dan cenderung acak. Maka dengan demikian
ketelitian base map GeoKKP masih dipertanyakan, bahkan sumber citra
base map GeoKKP menurut petugas pemetaan berasal dari bing (setara
dengan Google Earth).
Dengan perbedaan nilai posisi yang diwujudkan dalam jarak lateral
cukup besar, maka base map GeoKKP diragukan ketelitian geometrinya.
Perbedaan posisi antara Base Map GeoKKP dengan ukuran terestris yang
terikat dengan Base Station GNSS-CORS Kantor Pertanahan Kabupaten
Jombang cukup besar bekisar antara 0,99 sampai dengan 3,97 meter. Maka
dapat dipastikan ketelitian geometri citra satelit yang dipergunakan sebagai
base map GeoKKP rendah/kurang baik. Maka untuk itu perlu dilakukan
perbaikan kualitas base map GeoKKP. Kesalahan dapat terjadi akibat dari
proses rektifikasi base map GeoKKP tersebut atau terjadi perbedaan datum
yang digunakan untuk proses rektifikasi tersebut.
Blok III tidak dapat dilakukan ploting karena identifikasi batas bidang
tanah pada base map GeoKKP tidak bisa dilakukan karena secara visual
kenampakan batas bidang tanah yang tidak jelas pada citra yang digunakan
sebagai base map GeoKKP. Citra tersebut memiliki resolusi spasial yang
rendah.
G. Kesimpulan
1. Pemotretan pada cakupan area 1,11 Km atau 111 Ha dapat dilakukan 3
kali penerbangan menggunakan UAV/drone type Quadchopter merek
Dji Phantom 3 Profesional terbang pada ketinggian 98,1 s.d. 111 m,
diperoleh nilai Ground Sample Distance (resolusi spasial) sebesar 4,38
cm / piksel dan sebanyak 1.085 lembar foto.
2. Berdasarkan nilai Ground Sample Distance atau resolusi spasial yang
diperoleh secara kualitas visual citra dapat dibuat peta dengan skala
peta foto paling optimum adalah 1: 250 atau yang lebih kecil dari 1: 250.
3. Berdasarkan ketelitian geometri peta dasar menurut Peraturan Kepala
Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2014 yang merujuk nilai
CE90 dan LE90, diperoleh nilai sebagai berikut:
a. Metode Direct Georeference: CE90 = 9,82357 meter dan LE90 =
4,44100 meter, sehingga sesuai untuk pembuatan peta skala
1:25.000 atau 1:50.000.
b. Metode Indirect Georeference: CE90 = 22,52258 cm dan LE90 =
8,53295 cm, sehingga sesuai untuk pembuatan peta skala 1:1.000
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kelas 2.
c. Nilai ICP pada metode Indirect Georeference memiliki nilai RMSE
total = 23,0873 cm
4. Berdasarkan ketelitian geometri yang disyaratkan oleh Peraturan
Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997, khususnya syarat peta
pendaftaran maka peta foto hasil metode Indirect Georeference dapat
digunakan untuk peta pendaftaran sedangkan metode Direct
Georeference ditolak.
5. Terdapat ketidaksesuaian posisi dengan nilai yang beragam antara hasil
pemetaan menggunakan peta foto hasil pengolahan secara Direct
Georeference, Indirect Georeference, dan ukuran langsung secara
terestris dengan base map GeoKKP Kantor Pertanahan Kabupaten
Nganjuk.

H. Saran
1.
Proses pengolahan orthofoto untuk kepentingan pendaftaran tanah
sebaiknya menggunakan metode Indirect Georeferencing.
2. Batas bidang tanah di pasang premark dengan ukuran panjang sayap 40
cm dan lebar sayap 20 cm akan memudahkan identifikasi batas bidang
tanah secara tepat dan teliti.
3. Pengolahan data sebaiknya menggunakan hardware yang sesuai
spesifikasi yang disarankan oleh software tersebut.
4. Perlu adanya penelitian tersendiri terkait dengan ketelitian geometri
base map GeoKKP Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk.
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PENGELOLAAN PENGGUNAAN LAHAN PERTANIAN MELALUI
PERAN KELOMPOK WANITA TANI DI KABUPATEN GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH
Valentina Arminah
Nuraini Aisiyah
Kusmiarto

A. Pendahuluan
Pertanian merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan
ekonomi di Indonesia. Sektor pertanian dapat menjadi penghasil
pangan, penyerap tenaga kerja, sumber bahan baku industri, dan sebagai
sumber pendapatan masyarakat. Pembangunan pertanian diarahkan
untuk memperbaiki taraf hidup petani maupun masyarakat.
Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia
merupakan negara agraris dan dikenal dengan tanahnya yang subur,
masih mengandalkan sektor pertanian menjadi salah satu sektor penting
bagi peningkatan kesejahteraan manusia (Sukino, 2013). Oleh karena itu
pembangunan pertanian harus bermuara pada kesejahteraan petani.
Penggunaan tanah untuk pertanian di Indonesia tersebar dari Sabang
hingga Merauke, dan berada pada jenis tanah yang berbeda-beda.
Di Provinsi Jawa Tengah terdapat berbagai jenis tanah di daerah
vulkan, di lereng-lereng gunung api merupakan daerah vulkan yang
tanahnya subur yang umumnya cocok untuk tanaman hortikultura
terutama pertanian tanaman semusim seperti padi, palawija, dan sayursayuran. Pertanian di Provinsi Jawa Tengah merupakan pertanian lahan
basah dan lahan kering. Di Provinsi Jawa Tengah sedang dikembangkan
program perlindungan lahan pertanian pangan yang berkelanjutan
seluas 1.020.570 hektar terdiri dari pertanian lahan basah dan lahan
kering. Data dari Departemen Pertanian tahun 2007 menegaskan bahwa
Provinsi Jawa Tengah menyumbangkan 27,60% dari total produksi
pertanian, dengan demikian Provinsi Jawa Tengah mempunyai posisi
penting sebagai penyangga kebutuhan pangan secara nasional
(Arminah, 2009).
Penelitian dilakukan di Kabupaten Grobogan. Kabupaten
Grobogan yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa
Tengah yang berbatasan dengan Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus,
dan Kabupaten Pati di sebelah utara; Kabupaten Blora di sebelah timur;
Kabupaten Ngawi, Kabupaten Sragen, di sebelah selatan; serta
Kabupaten Semarang di sebelah barat. Kabupaten Grobogan mempunyai
luas 1.975,86 Km2 dan memiliki lahan produktif yang relatif luas
(http://bisnisukm.com).
Untuk memajukan pertanian masyarakat petani Kabupaten
Grobogan membentuk kelompok tani dan kelompok wanita tani.
Kelompok tani beranggotakan bapak-bapak petani, dan kelompok
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wanita tani beranggotakan ibu-ibu petani. Pembentukan kelompok tani
pada umumnya didasarkan pada kesamaan kepentingan, kesamaan
kondisi lingkungan baik lingkungan sosial, ekonomi, maupun
sumberdaya
misalnya
sumberdaya
air,
sumberdaya
tanah
(turindraatp.blokspot.c0.id/2009/12 pengertian-pengertian-kelompoktani, html).
Kelompok wanita tani sedikit atau banyak pasti berperan di
bidang pertanian dan pengelolaan penggunaan lahan. Kegiatan-kegiatan
kelompok wanita tani dalam pengelolaan penggunaan lahan perlu
diketahui. Mendasarkan hal tersebut tim ini telah melakukan penelitian
dengan judul: Pengelolaan Penggunaan Lahan Pertanian melalui
Kelompok Wanita Tani di Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.
Pertanian di Kabupaten Grobogan mempunyai produk unggulan
dan dikelola oleh kelompok tani yang berperan penting dalam bidang
pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui usaha-usaha yang
dilakukan oleh kelompok wanita tani dalam mengelola penggunaan
lahan pertanian, mengetahui berbagai produk berbahan baku hasil
pertanian oleh kelompok tani, dan untuk mengetahui kegiatan
kelompok wanita tani dalam pengelolaan penggunaan lahan pertanian
melalui pruduk berbahan baku hasil pertanian di Kabupaten Grobogan.
Penelitian ini menggunakan paradigma posititivistik,
menempatkan peneliti sebagai subyek dan responden sebagai obyek.
Peneliti menentukan syarat terpilihnya responden dan sebaran
responden serta lokasi sampel, dengan demikian data yang dikumpulkan
merupakan data yang diperlukan untuk pencapaian tujuan penelitian.
Penelitian dilakukan di Kabupaten Grobogan yang merupakan salah satu
daerah penyangga pangan yang besar di Jawa Tengah dimana 66%
penduduknya bermatapencaharian di sektor pertanian. Penggunaan
lahan pertanian di Kabupaten Grobogan masih luas. Kelompok tani
menyebar di 19 kecamatan di Kabupaten Grobogan dan pernah mendapat
bantuan pengadaan bibit berbagai komoditi sebanyak 16 milyar.
Penelitian ini menggunakan pendekatan ekologikal didasarkan pada
kemampuan lahan terhadap tanaman pertanian tertentu. Penanaman
jenis tanaman tertentu didasarkan pada kemampuan lahan yang sesuai
dengan tanaman pilihan yang diusahakan oleh petani pada lahannya.
Penelitian ini juga melihat hubungan timbal balik antara manusia
dengan lingkungannya terutama tanah melalui penggunaan tanahnya.
B. Konsep Dasar mengenai Kelompok Tani, Pertanian Tradisional,
Pelaku Utama Pembangunan Pertanian, dan Pola Tanam
Kelompok tani adalah para petani (pria/wanita) yang menghimpun diri
dalam suatu kelompok karena mempunyai keserasian tujuan, motif, dan
minat. Pada umumnya kelompok tani dibentuk berdasarkan suatu
keputusan dan dibentuk dengan maksud sebagai wadah komunikasi antar
petani (https://i.wikipedia.org/wiki/kelompok_tani). Kelompok tani
mempunyai fungsi antara lain untuk menciptakan tata cara penggunaan
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sumberdaya yang ada, sebagai media atau alat pembangunan, serta
membangun kesadaran anggota petani untuk menjalankan mandat yang
diamanatkan oleh kelompok.
Pemberdayaan kelompok tani merupakan sebuah model
pemberdayaan yang arah pembangunannya berpihak pada rakyat.
Kelompok tani pada dasarnya merupakan pelaku utama pembangunan
pertanian di pedesaan. Kegiatan kelompok tani berdasar pada jenis usaha,
pemasaran, pengadaan sarana produksi pertanian.
Mulyono (2000) mengatakan bahwa kelompok tani merupakan
sekumpulan orang yang mempunyai tujuan yang sama, yang berinteraksi
satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lain,
dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Pendapat
lain dalam Mardikanto (1993) menyatakan bahwa kelompok tani adalah
kumpulan orang-orang tani atau yang terdiri dari petani dewasa
(pria/wanita) atau petani taruna (pemuda/pemudi) yang terikat secara
formal dalam suatu wilayah atas dasar suatu keserasian dan kebutuhan
bersama serta berada di lingkungan pengaruh dan pimpinan seorang
kontak tani. Kelompok tani dipimpin oleh seorang ketua kelompok, yang
dipilih atas dasar musyawarah dan mufakat diantara anngota kelompok.
Petani tradisional dalam mengelola penggunaan lahan dan usaha
taninya menggunakan alat-alat pertanian tradisional dan menggunakan
pupuk kandang meskipun sedikit dibantu dengan pupuk buatan. Alat-alat
pertanian tradisional yang mereka gunakan misalnya cangkul dan sabit.
Kegiatan bercocok tanam dalam usaha tani para petani tergabung dalam
program kemitraan dengan perusahaan yaitu menerapkan teknologi
pertanaman di bawah bimbingan konsultan dari perusahaan mitranya,
transfer teknologi dari perusahaan dimulai dari kegiatan pembuatan bibit
tanaman, hingga pemupukan sampai pemanenan. Petani tidak dapat
langsung menyerap secara keseluruhan transfer teknologi tersebut, tetapi
secara bertahap dan tidak semua teknologi pertanian diterapkan karena
para petani telah mempunyai kearifan lokal dan pengalaman dalam
bercocok tanam dan mengelola lahan pertaniannya (Arminah, 2009).
Lahan merupakan sumber daya yang harus dikelola dengan baik.
Pengelolaan sumber daya harus dilaksanakan berkaitan dengan dasar
berkelanjutan. Praktek pengelolaan harus memberi arti ekologi, ekonomi,
sosial, dan politik dapat diterima dan dilaksanakan (Hans Hurni, 1997).
Ekosistem adalah unit dasar dari interaksi antara manusia dan alam
termasuk lahan. Pengelolaan haruslah merefleksikan pandangan tentang
kondisi lahan, proses, ketersediaan air, komposisi atmosfer, keragaman
biologi dan sensitifitas gangguan. Pengelolaan juga harus merefleksikan
pandangan pada kondisi kesehatan, kemakmuran ekonomi, keragaman
kultur, dan kesejahteraan masyarakat sekarang dan yang akan datang.
Dumanski (1997) mengemukakan bahwa pengelolaan berkelanjutan
diperlukan keterpaduan teknologi, kebijakan dan aktifitas pada sektor
pedesaan, terutama pertanian sebagai satu bentuk usaha peningkatan
ekonomi dengan mempertahankan kualitas dan fungsi lingkungan
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sumber daya alam. Kriteria evolusi berorientasi pada: produktivitas,
kebijakan, proteksi, kelangsungan hidup, dan dapat diterima. Kriteria ini
masih dalam perbincangan dan perdebatan mendasarkan pada proses
penentuan 32indikator untuk kualitas lahan terdapat berbagai pendapat
antara lain keseimbangan nutrisi, kecenderungan produktivitas dan
kelangsungan hidup, intensitas penggunaan lahan, keanekaragaman
penggunaan lahan dan penutupan lahan.
Peran serta masyarakat tani sangat penting dan perlu mendapat
perhatian yang besar dalam pembanguan pertanian, karena masyarakat
tani merupakan pelaku pembangunan pertanian. Masyarakat tani juga
merupakan salah satu pemutar roda perekonomian, maka perlu adanya
pemberdayaan masyarakat tani agar para petani mempunyai kemampuan
dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam bidang pertaniannya.
Terkait dengan hal tersebut maka pemerintah bersama-sama dengan
petani membentuk kelompok tani (Sukino, 2013).
Petani dalam budidaya tanaman pada penggunaan lahan pertanian
sering menerapkan pola tanam ganda atau sering disebut dengan
tumpangsari. Pola tanam ganda antara lain dapat meningkatkan produksi
tanaman dan pendapatan petani. Tumpang sari juga dapat mengatasi
apabila salah satu jenis tanaman mengalami gagal tanam maupun gagal
panen. Pola tanam tumpangsari juga dapat bermanfaat dapat
meningkatkan fungsi musuh alami untuk mengendalikan populasi hama
dan pemanfaatan lahan secara optimal, selain itu dapat membawa
keuntungan bagi petani untuk peningkatan produksi dan penggunaan
lahan lebih efisien (Arminah, 2009 dan Eldriati 2011).
C. Beberapa Fakta Wilayah Penelitian
1. Letak dan Administrasi
Kabupaten Grobogan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi
Jawa Tengah. Kabupaten ini terletak di bagian timur laut dari
Provinsi Jawa Tengah, yang secara astronomis terletak diantara 6°55’7°16’ Lintang Utara dan 110°32’-111°15’ Bujur Timur.
Kabupaten Grobogan beribukota di Purwodadi. Kabupaten ini
di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kudus, Pati, dan
Blora; sedangkan di bagian timur berbatasan dengan Kabupaten
Blora. Bagian Selatan dari Kabupaten Purwodadi berbatasan dengan
Kabupaten Ngawi (Provinsi Jawa Timur), Sragen, Boyolali, dan
Semarang; sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten
Semarang dan Demak.
Kabupaten Grobogan yang merupakan kabupaten terluas kedua
setelah Cilacap dan secara administratif dibagi menjadi 19 kecamatan
dan terdiri dari 280 wilayah desa/kalurahan. Kabupaten Grobogan
mempunyai luas wilayah secara keseluruhan adalah 1.975,86 Km 2.
Wilayah Kabupaten Grobogan memanjang dari barat ke timur,
dengan jarak dari utara ke selatan 37 Km, dan dari barat ke timur 83
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Km. Luas wilayah tiap kecamatan di Kabupaten Grobogan disajikan
pada Tabel 1.
Tabel 1. Luas Wilayah tiap Kecamatan di Kabupaten Grobogan
Luas
Nama
Persentase
No.
Wilayah
Kecamatan
(%)
(Km2)
1
Kedungjati
130,34
6,60
2
Karangrayung
140,59
7,12
3
Panawangan
74,18
3,75
4
Toroh
119,31
6,04
5
6
7
8
9
10

Geyer
Pulokulon
Kradenan
Gabus
Ngaringan
Wirosari

196,19
133,65
107,74
165,37
116,72
154,30

9,93
6,76
5,45
8,37
6,91
7,81

11
12
13
14
15
16

Tawangharjo
Grobogan
Purwodadi
Brati
Klambu
Godong

83,50
104,56
77,65
54,30
46,56
86,79

4,23
5,29
3,93
2,78
2,36
4,39

17
18
19

Gubug
Tegowanu
Tanggungharjo

71,11
3,60
51,67
2,62
60,63
3,07
1.975,86
100
Sumber: Kabupaten Grobogan dalam Angka, 2016.
Tabel 1 menunjukkan bahwa Gabus merupakan kecamatan
terluas kedua setelah kecamatan Geyer. Kecamatan Geyer
mempunyai luas wilayah sebesar 196,19 Km2 (9,93%), dan Kecamatan
Gabus 165,37 Km2 (8,37 %). Luas wilayah kecamatan yang paling kecil
adalah Kecamatan Klambu yaitu 51,57 Km2 atau 2,62 % dari seluruh
luas wilayah Kabupaten Grobogan. Dari 19 wilayah kecamatan di
Kabupaten Grobogan, obyek penelitian difokuskan pada kelompok
wanita tani yang ada 4 kecamatan yaitu Kecamatan Gabus yang
beribukota Tlogotirto, Kecamatan Wirosari yang beribukota
Wirosari, Kecamatan Grobogan dengan ibukota di Grobogan, dan
Kecamatan Purwodadi ibukotanya di Purwodadi. Perlu diketahui
bahwa ibukota Kabupaten Purwodadi juga terletak di Kecamatan
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Purwodadi, sedangkan ibukota kecamatan yang letaknya paling jauh
dengan ibukota kabupaten adalah Tlogotirto.
2. Iklim
Data iklim diperoleh dari data statistik yang bersumber dari buku
Kabupaten Grobogan dalam Angka yang diterbitkan oleh Badan
Pusat Statistik Kabupaten Grobogan. Iklim merupakan kondisi alam
yang berperan di bidang pertanian. Data iklim yang terutama
berpengaruh di bidang pertanian adalah temperatur dan curang
hujan. Temperatur minimum di Kabupaten Grobogan adalah 26˚C
dan tertinggi 31˚C. Rata-rata jumlah hari hujan dan curah hujan per
bulan di Kabupaten Grobogan disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2. Jumlah Hari Hujan dan Curah Hujan per Bulan
di Kabupaten Grobogan

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Hari
Curah
Hujan
Hujan
(hari)
(mm)
Kedungjati
6.08
106.92
Karangrayung
6.75
106.08
Panawangan
5.58
124.33
Toroh
7.83
145
Geyer
8.92
182.42
Pulokulon
5.08
117.08
Kradenan
6.5
145.92
Gabus
7.75
133.83
Ngaringan
7.83
103.58
Wirosari
9.33
111.33
Tawangharjo
8.33
146.25
Grobogan
7.75
110.75
Purwodadi
7.42
114.58
Brati
9.5
121.42
Klambu
9.83
150.83
Godong
8.83
118.58
Gubug
7.83
112.57
Tegowanu
6.25
141.83
Tanggungharjo
6.42
104.33
Rata-rata
7.568947
126.1911
Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura, 2016.
Nama
Kecamatan

Dari Tabel 2 diketahui bahwa rata-rata jumlah hari hujan per
bulan di Kabupaten Grobogan adalah antara 6 hingga 9 hari. Jumlah
hari hujan bulanan yang tinggi terdapat di Kecamatan Wirosari,
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Klambu, dan Godong. Rata-rata jumlah curah hujan bulanan adalah
126.19 mm/tahun, dengan curah hujan tertinggi adalah di Kecamatan
Klambu. Data curah hujan dan hari hujan di beberapa kecamatan di
Kabupaten Grobogan disajikan pada Tabel 3.
Tabel 3. Jumlah Hari Hujan dan Curah Hujan di Beberapa Kecamatan
di Kabupaten Grobogan
S
Gabus
Wirosari
Grobogan Purwodadi
u
No.
CH HH CH HH CH HH CH HH
m
Bulan
mm hari mm hari mm hari mm hari
b
e1
Januari
234
18
185
21
276
21
191
15
r2
Pebruari
185
13
91
12
106
13
159
11
: 3
Maret
173
17
116
17
263
14
251
10
4
April
250
16
282
24
245
16
184
15
D5
Mei
149
4
61
6
16
1
134
5
i6
Juni
5
4
22
2
0
0
6
2
n7
Juli
0
0
0
0
0
0
4
1
a8
Agustus
15
2
0
0
0
0
0
0
s
9
September
9
1
5
2
0
0
0
0
10 Oktober
19
1
0
0
14
1
24
2
P
11
Nopember 243
9
238
15
152
14
248
14
e
12 Desember
318
17
336
13
258
13
172
14
r
tanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Grobogan
Catatan: CH = curah hujan
HH = hari hujan
Dari Tabel 3 dapat diketahui bahwa secara keseluruhan musim
hujan di empat kecamatan di Kabupaten Grobogan terjadi pada
bulan Nopember hingga April, dan musim kemarau terjadi pada
bulan Mei hingga bulan Oktober. Musim kering dan hampir tidak
terjadi hujan dan bahkan sama sekali tidak turun hujan terjadi pada
bulan Juni hingga September.
3. Penggunaan Tanah
Penggunaan tanah merupakan cerminan aktivitas manusia pada
sebidang lahan. Aktivitas tersebut untuk memenuhi kebutuhan
manusia baik kebutuhan rohani maupun kebutuhan rohani.
Penggunaan tanah di wilayah Kabupaten Grobogan didominasi oleh
pertanian baik pertanian sawah ataupun pertanian non sawah.
Rincian luas penggunaan tanah pertanian sawah dan non sawah
disajikan pada Tabel 4.
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Tabel 4. Luas Penggunaan Tanah Pertanian Sawah dan Non Sawah
Di Kabupaten Grobogan
Tanah Pertanian
Jumlah
Sawah
Non Sawah
(Ha)
(Ha)
(Ha)
1
Kedungjati
432
12220
12652
2
Karangrayung
2356
9237
11593
3
Panawangan
4705
1793
6498
4
Toroh
4518
5090
9608
5
Geyer
2602
16183
18785
6
Pulokulon
5675
4996
10671
7
Kradenan
3915
4292
8207
8
Gabus
3901
10411
14312
9
Ngaringan
4987
4050
9037
10 Wirosari
4112
9273
13385
11
Tawangharjo
2502
4982
7484
12 Grobogan
2871
5561
8432
13 Purwodadi
5022
215
5237
14 Brati
2513
1798
4311
15 Klambu
2361
1519
3880
16 Godong
6521
640
7161
17 Gubug
3696
1496
5192
18 Tegowanu
2721
1663
4384
19 Tanggungharjo
775
4255
5030
Jumlah
66185
99674
165859
Sumber: Kabupaten Grobogan Dalam Angka, 2016

No.

Nama
Kecamatan

Dari Tabel 4 diketahui bahwa kecamatan Purwodadi
mempunyai penggunaan tanah non sawah yang luasannya paling
kecil (215 Ha) dan dan yang luas tanah pertaniannya paling besar
adalah terdapat di Kecamatan Geyer yaitu seluas 16183 Ha. Dikaitkan
dengan luas Kabupaten Grobogan secara keseluruhan maka luas
daerah pertanian di Kabupaten Grobogan meliputi lebih dari 70%.
Mendasarkan hal ini maka pertanian di Kabupaten Grobogan
merupakan sektor yang perlu mendapat perhatian besar.
4. Penduduk
Penduduk merupakan sumberdaya manusia yang sangat penting
pada penggunaan tanah terutama untuk usaha pertanian baik
pertanian sawah maupun non sawah. Penduduk juga merupakan
kekuatan dan sumber tenaga fisik di bidang bercocok tanam baik
tanaman semusim maupun tanaman tahunan. Jumlah penduduk tiap
kecamatan di Kabupaten Grobogan disajikan pada Tabel 5.
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Tabel 5. Jumlah Penduduk tiap Kecamatan di Kabupaten Grobogan

1
2
3
4
5

Nama
Kecamatan
Kedungjati
Karangrayung
Panawangan
Toroh
Geyer

Lakilaki
19639
45075
29342
52960
29100

6
7
8
9
10
11

Pulokulon
Kradenan
Gabus
Ngaringan
Wirosari
Tawangharjo

12
13
14
15
16
17

Grobogan
Purwodadi
Brati
Klambu
Godong
Gubug

No.

Perempuan

Jumlah

20195
45095
20739
54320
31054

39834
90170
50081
107280
60154

50084
37318
33173
33546
42732
27431

51046
38626
34710
33171
43611
27447

101130
75944
67883
66717
86343
54878

37492
66649
22829
17362
39566
38116

37882
69049
23663
17417
39571
38958

75374
135698
46492
34779
79137
77074

18
19

Tegowanu
28709
27151
55860
tanggungharjo
19384
20217
39601
Jumlah
668507
682922
1351429
Sumber: Kabupaten Grobogan Dalam Angka, 2016

Dari Tabel 5 dapat diketahui bahwa wilayah Kecamatan
Purwodadi yang tidak terlalu luas apabila dibandingkan dengan
luas kecamatan lain di Kabupaten Grobogan (lihat Tabel 1), ternyata
mempunyai jumlah penduduk yang paling banyak. Kecamatan yang
jumlah penduduknya paling sedikit adalah Klambu.
Pertanian merupakan sektor penting dalam menyumbang
perekonomian dalam suatu daerah, begitu juga pertanian untuk
Kabupaten Grobogan. Berikut ini disampaikan jumlah penduduk di
Kabupaten Grobogan yang bekerja pada pertanian tanaman pangan
dan perkebunan.
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Tabel 6. Jumlah Penduduk Petani pada Pertanian Tanaman Pangan
dan Perkebunan
Petani
Pertanian Tanaman
Perkebunan
Pangan
15377
183
37629
2711
26153
1028
43159
5290
34772
120
50248
4054

No.

Nama Kecamatan

1
2
3
4
5
6

Kedungjati
Karangrayung
Panawangan
Toroh
Geyer
Pulokulon

7
8
9
10
11
12

Kradenan
Gabus
Ngaringan
Wirosari
Tawangharjo
Grobogan

31785
32064
34860
30927
25879
27972

409
52
245
889
37
91

13
14
15
16
17
18

Purwodadi
Brati
Klambu
Godong
Gubug
Tegowanu

28171
16694
12697
27205
20045
17720

2838
27
40
82
70
1905

19

Tanggungharjo
17215
99
Jumlah
530672
20170
Sumber: Kabupaten Grobogan Dalam Angka, 2016
Tabel 6 menunjukkan bahwa penduduk di Kabupaten Grobogan
masih mengandalkan pertanian untuk pertumbuhan ekonomi
daerahnya. Hal ini ditandai oleh sebagian besar penduduknya yang
bekerja di sektor pertanian. Sebagian besar penduduk Kabupaten
Grobogan dalam mencukupi kebutuhan keluarga bertumpu pada
sektor pertanian.
5. Ketinggian Daerah
Ketinggian tempat berpengaruh antara lain terhadap jenis tanaman
yang dapat ditanam di suatu daerah. Mendasarkan hal tersebut
ketinggian tempat di daerah penelitian perlu untuk diketahui dengan
baik. Ketinggian tempat yang dimaksud disini adalah tinggi daerah
penelitian dari permukaan laut.
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Kabupaten Grobogan yang memiliki relief daerah pegunungan
kapur dan perbukitan serta dataran di bagian tengahnya, secara
topografi terbagi ke dalam 3 kelompok yaitu: (1) daerah dataran
rendah berada pada ketinggian sampai dengan 50 meter di atas
permukaan laut dengan kelerengan 00-80, meliputi 15 kecamatan
yaitu: Kecamatan Kedungjati, Karangrayung, Penawangan,
Pulokulon, Kradenan, Tawangharjo, Brati, Klambu, Gubug,
Tegowanu, Godong, Purwodadi, Grobogan, Tanggungharjo, dan
Wirosari; (2) daerah perbukitan berada pada ketinggian antara 50-100
meter di atas permukaan laut, dengan kelerengan 80-150, meliputi 4
kecamatan yaitu Kecamatan Gabus, Ngaringan, Toroh dan Geyer; (3)
daerah dataran tinggi berada pada ketinggian 100-500 meter di atas
permukaan laut dengan kelerengan lebih dari 150.
D.

Usaha yang Dilakukan oleh Kelompok Wanita Tani dalam
Mengelola Penggunaan Lahan Pertanian di Kabupaten Grobogan
Pada dasarnya usaha pertanian di Kabupaten Grobogan dilakukan oleh
kelompok tani. Jenis tanaman utama yang diusahakan oleh mereka
adalah padi, jagung, dan kedelai, dimana ketiga jenis komoditas ini
dinamakan PAJALE (padi, jagung, ketela). Kegaitan pengelolaan lahan
pertanian dilakukan mulai dari pengolahan lahan yaitu persiapan lahan
sebelum musim tanam, penanaman, perawatan, panen, hingga pasca
panen. Dalam mengelola lahan pertaniannya ada kalanya petani
mendapat bimbingan dari instansi pertanian, melalui kegiatan
penyuluhan di bidang pertanian. Melalui kegiatan tersebut petani
mendapatkan transfer teknologi, misalnya penggunaan alat-alat modern
(contoh peralatan modern dapat dilihat pada Gambar 2). Peralatan
modern ini bantuan dari dinas pertanian.
Transfer teknologi yang sampai pada petani tidak sekaligus
dapat diserap oleh petani tetapi secara bertahap, karena para petani
telah mempunyai kearifan lokal dalam bercocok tanan maupun
mengolah lahannya. Terlebih dalam bercocok tanam padi para petani di
daerah penelitian menerapkan cara menanam padi JARWO SUPER (Jajar
Legowo Super dengan prinsip menanam dengan memperbanyak
tanaman tepi).
Pada dasarnya kelompok tani dalam mengelola penggunaan
lahan pertanian terutama pada kegiatan pasca panen. Kegiatan yang lain
misalnya pada saat musim tanam maupun pemeliharaan tanaman. Pada
saat musim tanam para anggota kelompok wanita tani berperan
menanam bibit dan merawat tanaman melalui antara lain penyiangan
atau penyulaman. Penyulaman dilakukan apabila bibit yang ditanam ada
yang mati. Kegiatan penyulaman dilakukan bila beberapa tanaman
terjadi gagal tanam atau tanaman mati setelah beberapa hari ditanam di
ladangnya.
Kelompok wanita tani mempunyai kegiatan rutin melakukan
pertemuan sebulan sekali bersama–sama dengan kelompok tani.
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Pentemuan ini menjadi kegitan penting bagi kelompok wanita tani
karena merupakan ajang kegitan untuk transfer informasi dan teknologi
dalam kegiatan bertani, sampai pada kemungkinan apabila ada produk
yang dapat dikembangkan. Harapan dari kelompok wanita tani adalah
sangat mulia yaitu kelompok tani menjadi petani mandiri, dan
produksinya meningkat baik segi kualitas maupun kuantitas. Kualitas
produk sangat menentukan peningkatan pendapatan petani karena
produk berkualitas baik mempunyai harga jual yang relative tinggi.
Selain itu, sebagian besar lahan pertanian terletak tidak jauh dari rumah
maka para Kelompok Wanita Tani (KWT) masih dapat berperan sebagai
Ibu Rumah Tangga.

Gambar 2. Mekanisasi Pertanian
E.

Berbagai Poduk Berbahan Baku Hasil Pertanian oleh Kelompok
Wanita Tani di Kabupaten Grobogan
Para petani di Kabupaten Grobogan telah membentuk lembaga sosial
desa di bidang pertanian yaitu yang disebut kelompok wanita tani.
Kelompok tani yang beranggotakan ibu-ibu tani disebut kelompok
wanita tani. Kelompok wanita tani sangat berguna sebagai forum
kegiatan untuk ikut berpetan dalam mengelola penggunaan lahan
pertanian. Kelompok wanita tani ini merupakan kumpulan istri petani
yang membantu kegiatan usaha pertanian dalam meningkatkan
pendapatan dan kesejahteraan keluarga. Kemompok wanita tani ini
menggalang kerja sama yang dicerminkan oleh berbagai produk
kegiatan kelompok wanita tani terutama pada pengolahan produk
tanaman. Kenyatan di lapangan menunjukkan bahwa kelompokan
wanita tani di daerah penelitian telah menghasilkan berbagai produk
olahan berbahn baku hasil pertanian. Beberapa nama kelompok wanita
tani di Kabupaten Grobogan adalah “Melati Putih, Sari Asih, Sejati,
Harapan, dan Murih Santosa. Beberapa kelompok wanita tani menjadi
binaan Badan Ketahanan pangan Kabupaten Grobogan.
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Produk yang dihasilkan oleh KWT berupa produk rumahan,
seperti: Stick Kedelai, Keripik Pisang dan Tempe, Mie Kedelai (KWT
Melati Putih), Kerupuk Tela, Wedang Rempah, Keripik Tela, Brownis
Tela Ungu (KWT Sari Asih), Keripik Pisang, Brownis Tahu dan Brownis
Tempe, Rool Egg Jagung, Wingko Ketela dan Unthuk Yuyu (KWT
Sejati).
Beberapa produk olahan hasil pertanian oleh kelompok wanita
tani untuk lebih jelas dapat di lihat pada Tabel 7 berikut:
Tabel 7. Jenis Produk Olahan Berbahan Baku Hasil Pertanian
oleh Kelompok Wanita Tani di Kabupaten Grobogan
No

Nama Kelompok
Wanita Tani

Produk Olahan
a. Stick Kedelai

1

Melati Putih

b. Kripik Pisang
c. Kripik Tempe
d. Mie Kedelai
a. Kerupuk Ketela

2

Sari Asih

b. Wedang Rempah
c. Kripik Singkong
d. Brownis Ubi Ungu
a. Kripik Pisang
b. Brownis Tahu

3

Sejati

c. Brownis Tempe
d. Roll Egg Jagung
e. Wingko Ketela Pohon
f. Untuk Yuyu

4

Harapan

a. Lempeng Singkong
b. Manisan Belimbing
a. Beras dari Singkong
b. Nasi Jagung Instan

5

Murih Santosa

c. Mie Jagung
d. Macaroni Jagung
e. Nasi Gulung dari Tales
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f. Wingko dari Jagung dan Waluh
Kuning
g. Singkong Oven
Sumber: Data Primer
Kelompok Wanita Tani Murih Santosa terdapat di Desa
Dapurno Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan yang merupakan
kelompok wanita tani binaan dari Badan Ketahanan Pangan. Yang
membedakan dari Ketiga KWT tersebut adalah kualitas kemasan,
tempat pemasaran, dan pencantuman No. PIRT. Produk olahan yang
dihasilkan dari KWT dapat dilihat pada Gambar 3.
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Gambar 3. Produk-produk Olahan dari KWT di Kabupaten Grobogan
F.

Kegiatan Kelompok Wanita Tani dalam Pengelolaan Penggunaan
Lahan Pertanian di Kabupaten Grobogan
Kegiatan kelompok wanita tani di bidang pertanian merupakan
aktifitas yang tidak terpisahkan dari kegiatan taninya. Kegiatan dalam
pengolahan lahan sebelum musim tanam dilakukan oleh anggota
kelompok tani. Kelompok wanita tani mulai berperan sejak penanaman
bibit, pemeliharaan tanaman, hingga penanaman dan pasca panen.
Dalam masa tanam kelompok wanita tani membantu menanam
bibit sesuai komoditas yang dikehendaki oleh kelompok taninya.
Apabila terdapat bibit yang gagal tanam, maka kelompok waniota tani
membantu di dalam penyulaman yaitu mengganti bibit yang mati dan
diganti dengan tanaman baru. Demikian juga dalam penyiangan bila
ditumbuhi rumput liar dan saat panen kelompok wanita tani
mengambil peran. Dari keseluruhan kegiatan dalam proses bertani
peran yang sangat penting dari kelompok wanita tani adalah justru
setelah masa panen, yaitu membuat produk olahan berbahan baku
hasil pertanian.
Kelompok Wanita Tani Murih santosa kecuali memproduksi
makanan basah seperti yang disajikan pada Tabel 7 yang hanya untuk
konsumsi lokal dan pembuatannya terutama hanya mengandalkan
pesanan, juga memproduksi makanan kering yang pemasarannya telah
samapi wilayah Semarang dan Blora. Kelompok wanita tani Murih
Santosa ini mempunyai koperasi yang telah berdiri sejak 1 Mei 2012.
Kelompok Wanita Tani ini pernah mendapat bantuan dana
Rp.25.000.000,00 dari pemerintah untuk pembuatan bibit hingga
penanaman dan menghasilkan produk pasca panen.
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Tabel 8. Beberapa Contoh Jenis Produk Olahan dari
Kelompok Wanita Tani dan Harga Jualnya
No

Produk Olahan

1

Singkong Oven

2
3
4

Bahan Baku

Jumlah Produk

Harga Jual

1 Kg Singkong

12 buah

@Rp. 1000,-

Wingko

1 Kg Labu Kuning

8 buah

@Rp. 2500,-

Brownis

1 Kg Ubi Ungu

12 buah

@Rp. 1000,-

Kripik Jagung
1 Kg Jagung
Sumber: Hasil Wawancara

2 Bungkus

@Rp. 12500,-

Tabel 8 menunjukkan bahwa produk olahan berbahan baku hasil
pertanian oleh kelompok wanita tani memberikan pendapatan yang
dapat membantu kesejahteraan petani.
Produk berbahan baku hasil pertanian yang diolah oleh
kelompok wanita tani berkontribusi terhadap keberlanjutan
penggunaan lahan pertanian di Kabupaten Grobogan, dengan indikator
bahwa hasil pertanian dari lahan pertanian mereka diolah dan
meningkatkan penghasilan keluarga. Dengan kata lain, selama produk
olahan tersebut ada dan dipasarkan berarti lahan pertanian digunakan
atau
dikatakan
dapat
berlanjut
secara
terus
menerus
(berkelanjutan/sustainable).
G. Kesimpulan dan Saran
Dari penelitian ini disimpulkan sebagai berikut:
1. Usaha yang dilakukan oleh kelompok wanita tani dalam
mengelola penggunaan lahan pertanian di Kabupaten Grobogan,
meliputi pengolahan lahan dengan alat konvensional dan
modern, untuk penanaman tanaman padi, jagung, kedelai
(pajale) dengan alat tradisional.
2. Produk berbahan baku hasil pertanian oleh kelompok wanita
tani di Kabupaten Grobogan meliputi: Stick Kedelai, Keripik
Pisang dan Tempe, Mie Kedelai (KWT Melati Putih), Kerupuk
Tela, Wedang Rempah, Keripik Tela,Brownis Tela Ungu (KWT
Sari Asih), Keripik Pisang, Brownis Tahu dan Brownis Tempe,
Rool Egg Jagung, Wingko Ketela dan Unthuk Yuyu (KWT Sejati),
emping jagung (KWT Dharma Lestari), beras dari singkong,
jagung instan, nasi gulung dari tales, wingko jagung, wingko labu
kuning, manisan belimbing, dan singkong oven (KWT Murih
Santosa).
3. Peran Kelompok Wanita Tani dalam pengelolaan penggunaan
lahan pertanian dapat dilihat dari produk berbahan baku hasil
pertanian di Kabupaten Grobogan. Jika produk olahan masih ada
di pasaran maka penggunaan lahan pertanian tetap berlangsung
terus menerus.
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Dari hasil penelitian ini maka tim peneliti dapat memberikn saran
antara lain:
1. Untuk meningkatkan kesejahteraan, perlu ditingkatkan jiwa
kewirausahaan Kelompok Wanita Tani.
2. Perlu pengembangan jenis tanaman yang berguna sebagai bahan
baku produk olahan oleh kelompok wanita tani.
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KONFLIK PERBATASAN INDONESIA DENGAN REPUBLIC
DEMOCRATIC OF TIMOR LESTE DI WILAYAH DISTRIK OECUSSE
Abdul Haris Farid
Mujiati
Dwi Wulan Titik Andari

A.

Pendahuluan
Wilayah perbatasan merupakan wilayah yang secara geografis
berbatasan langsung dengan negara lain (UU No.43 Th 2008). Wilayah
perbatasan juga merupakan salah satu kawasan strategis, dimana
kawasan yang secara nasional menyangkut hajat hidup orang banyak,
baik dilihat dari kepentingan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan
hankam. Daerah yang begitu penting karena merupakan halaman depan
dari sebuah rumah, sehingga perlu dijaga dan diberi hiasan agar indah.
Namun pada umumnya daerah perbatasan belum mendapat perhatian
yang serius dalam hal pembangunan.
Batas negara adalah garis yang memisahkan antara dua negara.
Batas negara biasanya dibatasi oleh tanda-tanda alam, yaitu seperti:
pegunungan, laut, sungai, rawa, gurun, hutan, dan sebagainya. Kondisi
Indonesia sangat unik karena lebih dari 4 negara yang menjadi tetangga,
yaitu: Australia, Malaysia, Singapura, Filipina, Papua New Guinea,
Thailand, India, Vietnam, Republik Palau, dan Timor Timur (Timor
Leste) yang baru menjadi tetangga kita. Kalau kita klasifikasikan jenis
perbatasan, ada tiga negara yang berbatasan dengan darat yaitu Timor
Leste, Malaysia, dan Papua New Guinea, sedangkan yang berbatasan
dengan laut adalah semua negara yang disebutkan di atas. Dapat kita
bayangkan betapa kompleksnya menjaga daerah perbatasan. Perbatasan
yang berupa laut merupakan perbatasan yang strategis karena memiliki
keuntungan dalam sistem pertahanan dimana menyulitkan pihak lawan
untuk menguasai negara, dan keuntungan lain adalah dalam
perdagangan. Namun kenyataan berita akhir-akhir ini perbatasan laut
ini rawan akan pelangaran batas. Sedangkan perbatasan darat di
Indonesia dibatasi oleh pegunungan (Malaysia dan Papua New Guinea)
biasanya juga lebih aman karena pegunungan dianggap stabil, namun
kenyataan di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia banyak dijumpai
pelanggaran batas yang dilakukan oleh Malaysia seperti berita tentang
patok-patok batas yang rusak di atas. Sedangkan di daerah perbatasan
dengan Timor Leste, batas negara hanya dibatasi oleh daratan atau
sungai, sehingga rawan dengan pelanggaran batas, baik adanya pelintas
batas, pencaplokan lahan, ataupun kriminal.
Dalam upaya menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah, maka
wilayah perbatasan ini harus dipertahankan, jangan sampai ada suatu
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pelanggaran yang mengakibatkan kerugian salah satu pihak. Dalam
politik strategi nasional Indonesia, mempertahankan keutuhan wilayah
Republik Indonesia adalah “survival”, artinya tidak bisa tidak harus
diperjuangkan demi keutuhan wilayah RI. Sejengkal tanah harus
diperjuangkan dengan taruhan nyawa.
Masih segar dalam ingatan kita kasus Sipadan dan Ligitan, yang
diklaim oleh Malaysia masuk bagian dari wilayahnya. Tentunya kita
sebagai warga negara Indonesia tidak rela jika wilayah kita menyusut.
Indonesia yang sebenarnya memiliki fakta sejarah cukup kuat, akhirnya
kalah dengan Malaysia dalam pengadilan di Mahkamah Internasional
Den Haag, Belanda karena dianggap mengabaikan Pulau Sipadan dan
Ligitan.
Tidak hanya di wilayah yang berbatasan dengan Malaysia saja
yang bermasalah bahkan di Timor Timur yang sekarang menjadi
Republic Democratic of Timor Leste (RDTL) ada permasalahan
menyangkut perbatasan. Permasalahannya hampir sama dengan
Malaysia yaitu penyerobotan lahan/ tanah. Silvester Banfatin (Kabag
Pengembangan Daerah dan Politik Biro Tata Pemerintahan Setda NTT
menyatakan,” kita sudah minta agar pemerintah Ambenu Oecusse untuk
segera menarik warganya yang melakukan aktivitas di wilayah terebut”
(Kupang Pos.com, 3 Juli 2009). Peristiwa ini terjadi karena adanya
penyerobotan lahan pertanian oleh pihak Oecusse dengan luasan sekitar
1.469 Ha.
Kenyataan dua wilayah perbatasan yaitu Indonesia-Malaysia dan
Indonesia-RDTL, meskipun dua daerah yang berbeda dan etniknyapun
berbeda, antara Malaysia dengan RDTL namun dari segi sejarah,
permasalahan sama. Kalau kita lihat masyarakat yang tinggal di sekitar
perbatasan negara Indonesia sangat unik. Keunikan ini dapat kita lihat
dari suku-suku yang mendiami daerah perbatasan. Ada persamaan etnis
antara Indonesia dengan Malaysia (Kalimantan dengan Serawak) yang
menghuni daerah perbatasan masing-masing yaitu sama-sama suku
dayak. Demikian juga dengan Timor Leste dan Indonesia mereka
mempunyai nenek moyang yang sama.
Meskipun kenyataan masyarakat daerah perbatasan merupakan
satu suku/keturunana, namun kenyataan malah sering terjadi pertikaian
antar mereka dikarenakan perebutan tanah. Seperti pernyataan
Gubernur NTT Frans Lebu Raya “tapi yang pasti persoalan batas negara
adalah masalah kedaulatan negara sehingga tidak dapat dianggap
remeh”, pernyataan ini dikeluarkan dalam merespon isu Timor Leste
telah mencaplok sebagaian wilayah RI di perbatasan Kabupaten Kupang
dengan
Oecuse/RDTL
(dikutip
dari
http://www.rappler.com/indonesia/119792-warga-kupang-ancam-usirtimor-leste).
Oleh karena itu kewaspadaan kita harus ditingkatkan, karena
menjaga keutuhan wilayah RI adalah mutlak kita pertahankan, “sak
dumuk bathuk sak nyari bhumi ditohing pati”. Pepatah Jawa ini
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memperlihatkan bahwa sejengkal tanah apabila diganggu, nyawa sebagai
taruhannya. Pengelolaan perbatasan tidak hanya dalam hal keamanan
saja namun harus diperhatikan juga adalah kemakmuran daerah
perbatasan. Pada kasus perbatasan negara yang dibatasi oleh daratan,
biasanya negara yang lebih makmur lebih mendominasi seperti contoh
antara Amerika Serikat dengan Mexiko, China dengan Tibet, Indonesia
Malaysia, dsb. Dimana pencaplokan terjadi oleh negara yang lebih
sejahtera secara ekonomi. Kalau dibandingkan dengan RDTL maka
Indonesia lebih makmur, namun kenyataanya malah pencaplokan
terjadi dilakukan oleh masyarakat RDTL.
Sebenarnya daerah Oecuse atau RDTL sebelum referendum
sehingga memisahkan diri dari Indonesia adalah termasuk salah satu
provinsi di Indonesia, sehingga dapat dimungkinkan bahwa penguasaan
dan pemilikan tanah masih bercampur antara masyarakat di Oecusse
dengan masyarakat di Kabupaten Kupang. Seperti di beritakan dalam
rappler.com tersebut bahwa kenyataan di lapangan, pihak Timor Leste
telah membangun secara permanen kantor pertanian, balai pertemuan,
gudang dolog, tempat penggilingan beras, irigasi, dan jalan di wilayah
Kecamatan Amfoang Timur. Daerah Oecusse memang unik karena
wilayahnya terpisah dengan RDTL seperti yang terlihat pada peta pada
Gambar 1 di bawah ini.

Gambar 1. Peta Perbatasan Indonesia-RDTL (diambil dari BNPP
Provinsi NTT)

55

Menurut Burhan Hernandez, ada beberapa wilayah perbatasan
antara Indonesia–Timor Leste yang masih belum disepakati dan masih
menjadi klaim antar dua negara tersebut. Pemerintah Indonesia dan
Timor Leste masih mempersoalkan masalah perbatasan antara kedua
negara di atas lahan seluas 1.211,7 hektar yang terdapat di dua titik batas
yang belum terselesaikan. Dua titik batas yang masih dipersoalkan
antara kedua negara yakni wilayah di Desa Oepoli, Kabupaten Kupang,
yang berbatasan dengan distrik Oecusse, Timor Leste, dengan luas 1.069
hektar dan batas lainnya yang masih bermasalah terletak di Bijai Suna,
Desa Oben, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), yang juga
berbatasan dengan Distrik Oecusse, Timor Leste, seluas 142,7 hektar.
Selanjutnya permasalahan tersebut menimbulkan konflik,
seperti yang digambarkan oleh Burhan:
“Wilayah perbatasan ini sering menimbulkan konflik antara
warga perbatasan yang banyak memakan korban jiwa,
memang pada tahun 2005 pemerintah Indonesia dan Timor
Leste bertemu di Bali untuk membahas masalah tapal batas
kedua negara. Namun seiring berkembang isu politik dan
ekonomi antar kedua negara, wilayah perbatasan tersebut
masih menyisakan persoalan. Pada Oktober 2013, Pemerintah
Republik Demokratik Timor Leste membangun jalan di dekat
perbatasan Indonesia-Timor Leste, dimana menurut warga
Timor Tengah Utara, jalan tersebut telah melintasi wilayah
NKRI sepanjang 500 m dan juga menggunakan zona bebas
sejauh 50 m. Padahal berdasarkan nota kesepahaman kedua
negara pada tahun 2005, zona bebas ini tidak boleh dikuasai
secara sepihak, baik oleh Indonesia maupun Timor Leste.
Selain itu, pembangunan jalan oleh Timor Leste tersebut
merusak tiang-tiang pilar perbatasan, merusak pintu gudang
genset pos penjagaan perbatasan milik Indonesia, serta
merusak sembilan kuburan orang-orang tua warga Nelu,
Kecamatan Naibenu, Kabupaten Timor Tengah Utara.
Pembangunan jalan baru tersebut kemudian memicu
terjadinya konflik antara warga Nelu, Indonesia dengan warga
Leolbatan, Timor Leste pada Senin, 14 Oktober 2013”.
Dari Gambar 1 terlihat bahwa wilayah Oecusse dikelilingi wilayah
Indonesia, sehingga kehidupan masyrakat sehari-hari sangat tergantung
dengan Indonesia. Seharusnya masyarakat Oecusse menghormati
masyarakat Indonesia dengan tidak meng “eksklusi” wilayah Indonesia.
Penelitian ini akan membahas permasalahan mengapa
peristiwa penyerobotan wilayah dilakukan oleh masyarakat Oecusse
(RDTL), padahal RDTL merupakan negara kecil dibanding dengan
Indonesia, di samping itu wilayah Oecusse adalah wilayah enclave. Fokus
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pada penelitian ini adalah bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat
yang tinggal di daerah perbatasan serta dasar aturan yang dipakai
penentuan perbatasan.
Lokasi penelitian adalah di Kabupaten Kupang dan
Kabupaten Timor Tengah Utara, karena lokasi tersebut mempunyai
perbatasan daerah enclave RDTL, yaitu District Oecusse. Lokasi Distrik
Oecusse ini menarik karena letak wilayah RDTL yang dikelilingi oleh
wilayah Indonesia yaitu dua kabupaten tersebut sehingga akses ke luar
masyarakat Distrik Oecusse harus melewati Indonesia baik darat, laut,
maupun udara.
Wawancara dilakukan pada orang yang mengerti betul
permasalahan perbatasan, oleh karena itu informan yang akan dipilih
masyarakat setempat, serta pejabat yang mengetahui persis kasus
tersebut. Data dikumpulkan dengan cara: wawancara, desk study
(literatur review), foto, gambar, internet, dan dokumen yang terkait
kemudian dipilih mana yang relevan dengan penelitian.
B. Perbatasan Negara
Kita mengetahui bahwa wilayah perbatasan negara Indonesia umumnya
jauh dari jangkauan modal sehingga kondisinya tertinggal dalam berbagai
hal dibanding wilayah lain. Menurut sumber dari Kementrian Negara
Pembangunan Daerah Tertinggal, terdapat 26 kabupaten yang terletak di
perbatasan, dan semua kabupaten tersebut tercata masuk dalam kategori
daerah tertinggal.(http://arie-dwiputra.blogspot.co.id/2013/01/kehidupanekonomi-di-daerah-perbatasan. html). Memang kalau melihat catatan
dari kementrian tersebut daerah yang terletak di perbatasan negara
semuanya tertinggal artinya tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah
tersebut di bawah rata-rata dari daerah lain. Namun perlu digarisbawahi
bahwa daerah perbatasan merupakan garda pintu masuk menuju
Indonesia, dapat diistilahkan sebagai halaman depan dari sebuah rumah.
Sehingga halaman yang bersih rapi tentunya cerminan yang ada di dalam
rumah, oleh karena itu perbatasan mempunyai arti yang sangat penting
dalam menjaga keutuhan NKRI.
Perbatasan (borders) dipahami sebagai suatu garis yang
dibentuk oleh alam ataupun unsur buatan manusia yang memisahkan
antara wilayah suatu negara yang secara geografis berbatasan langsung
dengan negara lain. Namun definisi tersebut tidaklah sesimpel itu karena
di dalamnya juga mengandung beberapa dimensi lain, yaitu garis batas
(border lines), sepadan (boundary), dan penghinggaan (frontier) yang
tentunya merupakan persoalan administrasi dan politik. Jadi tidak hanya
sebatas persoalan garis batas saja dan hanya persoalan batas administrasi
saja.
Secara umum, konsep garis batas tidak hanya merupakan garis
batas demarkasi yang memisahkan sistem hukum yang berlaku antar
negara, tetapi juga merupakan contact point struktur kekuatan teritorial
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nasional dari negara-negara yang berbatasan. Menurut Mayor Inf Slamet,
2011, garis batas ini memiliki dua fungsi yaitu:
1.
Ke dalam, untuk pengaturan administrasi pemerintahan dan
penerapan hukum nasional, dalam rangka kehidupan berbangsa dan
bernegara, dan
2. Ke luar, berkaitan dengan hubungan internasional, untuk
menunjukan hak-hak dan kewajiban menyangkut perjanjian
bilateral, regional maupun internasional dalam rangka kehidupan
berbangsa dan bernegara.
Perbatasan sebagai boundary merujuk pada tapal batas yang
pasti, misalnya penghalang fisik (sungai, gunung, gurun, dsb), segala
sesuatu yang kasat mata. Penghalang fisik ini tidak hanya alam saja tapi
juga benda-benda buatan manusia, misal tugu, kawat berduri, dinding
beton yang dapat digunakan sebagai penanda batas.
Konsep frontier merujuk makna daerah depan front, yang dari
kalangan militer mempunyai pendapat bahwa frontier ini dianalogikan
sebagai daerah tempur harus dikosongkan karena akan digunakan sebagai
tempat dilaksanakannya pertempuran. Tetapi dari kalangan akdemisi
berpendapat bahwa daerah frontier ini adalah daerah yang harus
diusahakan untuk kesejahteraannya, karena ada masyarakat yang tinggal.
Memang daerah perbatasan Indonesia (Kalbar)-Malaysia (Sabah)
menerapkan konsep frontier ini sebagai daerah yang harus dikosongkan
(Farid, dkk). Namun kenyataanya masih terjadi penyerobotan tanah oleh
pihak Malaysia.
Penelitian ini menggunakan istilah perbatasan dari konsep
frontier dilihat dari segi kehidupan masyarakatnya, bukan sebagai tanah
yang harus dikosongkan. Dalam perspektif ini, perbatasan tidak lagi
dipandang sekedar sebagai geographical space, tetapi lebih sebagai sociocultural space. Dalam perspektif sosio-kultural inilah tulisan-tulisan yang
ditampilkan dapat dilihat sebagai sebuah upaya rintisan untuk
mengembangkan studi atau kajian tentang perbatasan (borderland
studies). Di luar Indonesia dan Asia Tenggara, kajian tentang perbatasan
telah berkembang, terutama di pusat-pusat ilmu sosial di Eropa Barat dan
Amerika Utara, dan telah menjadi field of studies yang baru.
Ditinjau dari ilmu hukum, Green NA Maryan, Shaw Malcolm,
JG Starke dan Burhan Tsani, perbatasan wilayah adalah batas terluar
wilayah suatu negara berupa suatu garis imajiner yang memisahkan
wilayah suatu negara dengan wilayah negara lain di darat, laut, maupun
udara yang dapat dikualifikasi dalam terminologi "Border Zone" (zona
perbatasan) maupun Customs Free Zone (zona bebas kepabeanan).
Kawasan perbatasan dalam dua terminologi di atas dapat diatur secara
limitatif dalam berbagai perjanjian international yang bersifat "Treaty
Contract" untuk menyelesaikan permasalahan di perbatasan secara
insidentil maupun yang bersifat "law making treaty" untuk pengaturan
masalah perbatasan secara permanen berkelanjutan (Burhan Tsani, 1990).
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C. Kondisi Masyarakat Perbatasan
Untuk melihat kondisi masyarakat NTT di wilayah perbatasan, terlebih
dahulu melihat sejarah Pulau Timor, karena perbatasan antara RI dan
RDTL hanya ada di Pulau Timor. Sejarah Pulau Timor menurut catatan
Negarakertagama (dalam Wikipedia.com) adalah wilayah Majapahit.
Pulau Timor adalah salah satu pulau yang menjadi tujuan dari Letnan
William Bligh dalam upaya penyelamatan diri dari karamnya kapal HMS
Pandora. (untuk melihat perjalanan W. Bligh dapat dilihat di
https://id.wikipedia.org/wiki/William_Bligh).
Pada tahun 1600-an pulau ini terbagi menjadi dua koloni yaitu
Belanda dan Portugis. Dalam perjalananya Indonesia merdeka pada tahun
1945, Pulau Timor menjadi daerah Indonesia-Timor Portugis. Sampai pada
tahun 1974 terjadi kudeta militer di Portugal. Portugis mulai menarik diri
dari Timor, kerusuhan internal berikutnya dan takut Partai Fretilin
komunis mendorong sebuah invasi oleh Indonesia, yang menentang
konsep Timor Timur yang merdeka. Pada tahun 1975, Timor Timur
diintergrasi oleh Indonesia dan dikenal sebagai Timor Timur atau 'TimTim' untuk singkatannya sekaligus merupakan provinsi ke-27 di negara
itu, tetapi ini tidak pernah diakui oleh PBB atau Portugal, akhirnya pada
tahun 1998 Timor Timur melepaskan diri dari Indonesia lewat
referendum.
Bagaimana sejarah Pulau Timor yang berganti-ganti
penguasaanya? Berikut penuturan Dominggus Oktavianus ditulis dalam
berdikarionline:
“Jauh sebelum kedatangan Portugis, Pulau Timor telah dikenal
sebagai penghasil kayu cendana putih (santalum album) dan
sarang lebah sebagai bahan pembuat lilin. Pada masa itu, kedua
komoditi ini mempunyai harga yang cukup tinggi di pasar
dunia.
Catatan tertua tentang Timor, yang diketahui sejauh ini, dibuat
oleh Chau Yu Kua, inspektur Cina untuk perdagangan seberang
lautan pada tahun 1225. Ia menyebutkan Timor kaya akan kayu
cendana dan melakukan perdagangan dengan kerajaan di Jawa.
Nagarakertagama yang ditulis Mpu Prapanca (1365)
menyebutkan Timur (Timor) sebagai salah satu kerajaan yang
punya hubungan dengan Majapahit. Kemudian Hsing Ch’a
Sheng, seorang pelaut Tiongkok yang mengunjungi pulau
tersebut di tahun 1436, mencatatkan 12 pelabuhan dagang di
Timor dengan cendana sebagai komoditi utama.
Di tahun 1518, Duarte Barbosa, penguasa Portugis di Malaka,
mencatat bahwa kapal-kapal Jawa dan Malaka membawa
cendana dari Timor yang dihargai sangat tinggi oleh orang Moor
di India dan Persia, serta dipandang bergengsi oleh orang-orang
Malabar, Narsyngua, dan Cambaya. Empat tahun kemudian,
tepatnya tanggal 26 Januari 1522, Antonio Pigaffeta bersama
armada Magellan dalam misi berlayar mengelilingi bumi,
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berlabuh di salah satu pantai utara Timor. Pigaffeta membuat
catatan yang lebih terperinci. Antara lain, ia menambahkan
bahwa seluruh komoditi cendana dan lilin yang diperdagangkan
di Malaka didatangkan dari Timor. Kayu cendana dibarter
dengan berbagai peralatan logam, tembikar, porselin, kain, emas
dan perak. Diperkirakan perdagangan cendana telah dimulai
sejak awal abad Masehi”.
Jadi Pulau Timor sejak jaman dulu sudah dikenal oleh dunia lewat
perdagangan (lihat Sejarah Rempah oleh Jack Turner). Pulau Timor
terkenal di dunia lewat kayu cendana, oleh karena itu menarik bangsa
bangsa Eropa untuk datang dan membuka jalur perdagangan yang pada
waktu itu di kuasai bangsa China. Pulau Timor juga dekat dengan Eropa,
setelah diketahui bahwa bumi bulat, maka bangsa Eropa bila melakukan
perdagangan untuk mencari rempah langsung “short cut” menuju ke Asia
Tenggara lewat jalur laut. Akhirnya terjadi perlombaan antar bangsa
Eropa sendiri untuk menguasai penghasil rempah, termasuk cendana yang
banyak dihasilkan Pulau Timor.
Selanjutnya pada tulisan Dominggus:
”perebutan bandar dan wilayah penghasil rempah-rempah antar
kekuatan Kolonial Barat berujung perang yang melibatkan
Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda. Di sekitar Nusantara
perang paling sengit terjadi antara Portugis melawan Belanda,
setelah Spanyol menyerah pada Portugis tahun 1545. Tahun 1619
Belanda menaklukan Jayakarta dan mendirikan ibukota
Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) di muara kali
Ciliwung, nama Jayakarta diganti menjadi Batavia. Pada tahun
1641 Portugis harus melepaskan Malaka kepada VOC. Dengan
jatuhnya Malaka maka jalur perdagangan rempah-rempah di
sebagian besar Kepulauan Nusantara praktis mulai jatuh ke
tangan Belanda, tapi pelabuhan Makassar baru jatuh di dekade
1660-an. Timor sendiri telah rutin disinggahi pedagang Portugis
sejak tahun 1515. Kemungkinan pedagang awal ini yang memberi
informasi untuk catatan Duerte Barbosa di Malaka tiga tahun
kemudian. Baru di tahun 1556 para misionaris Dominican dari
Portugis datang dan mendirikan perkampungan di Solor, pulau
strategis di ujung timur Flores. Namun karena serangan dari
penduduk beragama Islam di sekitarnya maka kampung
tersebut musnah terbakar. Sebagai gantinya di tahun 1560
mereka mendirikan sebuah benteng yang lebih kokoh. Selain
menjadi pusat bagi aktivitas misi Dominican, Solor juga menjadi
semacam batu pijakan mereka (Portugis) dalam misi
perdagangan cendana dari Timor. Mengapa Solor? Karena saat
itu raja-raja Timor tidak mengijinkan kekuatan asing
membangun pangkalan permanen di pulaunya. Pada tahun 1613,
setelah pengepungan yang cukup lama, tentara VOC berhasil
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merebut benteng tersebut. Ribuan orang, baik yang asli
Portugis, peranakan, maupun penduduk setempat yang telah
menjadi Katolik bergeser ke Larantuka, Flores Timur”.
Inilah cikal bakal terjadinya pemisahan antara penguasaaan Belanda dan
Portugis di Pulau Timor. Selanjutnya berikut adalah sejarah kata Topas,
dan Marga yang terkenal menjadi pemimpin RDTL.
” …orang-orang Portugis yang berada di Larantuka tetap
memandang Belanda sebagai musuhnya. Banyak di antara
mereka yang menikahi wanita Flores ataupun Timor sehingga
menghasilkan turunan campuran antara Portugis, Timor, Flores,
dan Belanda. Terdapat juga pasukan Portugis pelarian dari
Malaka yang berasal dari India maupun Afrika. Campuran dari
keseluruhan mereka ini yang kemudian dijuluki Portugis Hitam
oleh Belanda, atau juga dikenal dengan nama Topas. Istilah
“Topas” sendiri kemungkinan berasal dari kata “topi”, karena
kaum ini menamakan dirinya sebagai “Gente de Chapeo” (Orangorang Bertopi)”.
Marga atau nama keluarga yang terkenal dan kemudian menjadi
pemimpin kelompok ini adalah Da Costa dan De Hornay. Mateus da Costa
adalah perwira Portugis yang menikahi seorang wanita Timor di
Larantuka. Sedangkan Jan de Hornay adalah seorang desertir, bekas
perwira Belanda komandan benteng Solor, yang kemudian menikahi
puteri raja Amanuban di Timor. Kedua dinasti ini menjadi partner
sekaligus saling bersaing untuk memimpin kaum Topas sampai lebih dari
dua ratus tahun.
Topas di Larantuka mulai tertarik dalam perdagangan kayu
cendana yang mendatangkan keuntungan besar. Untuk itu sebuah
ekspedisi dikirim ke Timor tahun 1640 dan mendarat di Lifau, daerah yang
sekarang menjadi enclave Oekusi, bagian dari negara Timor Leste.
Ekspedisi ini kemudian terus masuk hingga ke pedalaman Timor. Pada
tahun 1641 sejumlah misionaris Portugis berhasil mendirikan semacam
benteng di Kupang. Di tahun 1642, seorang Topas bernama Francisco
Fernandez memimpin pasukan untuk menyerang kerajaan yang sangat
berpengaruh di pesisir selatan bernama Wewiku-Wehali. Kerajaan
tersebut dibakar rata dengan tanah. Keberhasilan serangan ini membuat
Topas leluasa mengambilalih kendali perdagangan cendana di Timor.
Keberadaan Topas lambat laun menjadi kekuatan politik yang
menguasai sebagian besar daratan dan pesisir Timor bagian barat.
Penguasaan para Topas atas persenjataan, kepiawaian berperang serta
kemampuan berbahasa Portugis, Melayu sebagai lingua franca, dan
bahasa daerah (Timor dan Flores), membuat mereka disegani oleh rajaraja Timor. Mereka memaksa raja-raja tersebut untuk menjadikan Topas
sebagai satu-satunya pengepul cendana untuk diperdagangkan ke luar
pulau. Topas lah yang menentukan harga cendana dan tidak mengijinkan
siapapun (kecuali mereka sendiri) menjual cendana kepada orang asing.
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Perlu sedikit diketengahkan mengenai struktur politik dan
budaya di Timor dimana pada zaman kedatangan Topas itu, pulau Timor
terdiri dari sedikitnya puluhan kerajaan kecil. Pada umumnya, tiap
kerajaan merupakan gabungan dari sejumlah suku atau klan dengan
pembagian peran bagi masing-masing suku atau klan di dalamnya.
Kedudukan masing-masing suku relatif setara, tetapi terdapat juga kelas
sosial yang muncul karena pembagian peran tadi. Di dalam suku-suku
tersebut diterapkan perkawinan cross-cousin (semacam pariban dalam
tradisi Batak) dengan sistem eksogami atau tidak diijinkan perkawinan
dalam satu suku/klan, baik patrilineal maupun matrilineal.
Tanah suku dimiliki secara komunal dengan pengaturannya oleh
kepala suku. Setiap individu dipastikan terikat dengan salah satu suku,
atau, bila sampai diusir/diasingkan karena melakukan kesalahan tertentu,
terpaksa harus menawarkan diri ke dalam satu ikatan suku atau klan lain
agar bisa bertahan hidup. Tidak ada individu yang dapat survive tanpa
tergabung dalam satu suku. Resiko terburuk saat menawarkan diri
demikian adalah ia dijadikan budak atau hamba oleh suku yang
mengambil. Bila bernasib baik maka ia diangkat menjadi saudara.
Beberapa kerajaan di bagian Barat yang kiranya penting untuk
disebutkan di sini antara lain: Helong (suku bangsa yang menguasai
wilayah yang sekarang menjadi kota Kupang), Amarasi, Amabi,
Amanuban, Amanatun, Amfo’an, Molo, dan Fatuleu. Sementara di bagian
tengah dan timur terdapat lebih banyak kerajaan. Beberapa catatan
sejarah menyebutkan kerajaan yang paling berpengaruh di antara mereka
yakni Wewiku-Wehali, Bauho, Suai-Kamanasa, dan Insana. WewikuWehali dalam syair adat sejumlah kerajaan di Timor dan catatan sejarah
dinyatakan pernah menjadi pusat bagi sebagian besar (bila tidak seluruh)
kerajaan di Timor. Mungkin ini menjadi alasan serangan Topas ke
kerajaan tersebut di tahun 1642.
Di tahun 1653 VOC merebut benteng Portugis di Kupang dan
kemudian menamainya benteng Concordia. Namun mereka hanya bisa
eksis di sekitar Kota Kupang sembari coba membangun aliansi dengan
beberapa kerajaan kecil di sekitarnya. Selama beberapa tahun berikut
VOC selalu gagal menjalankan ekspedisi untuk masuk ke pedalaman
Timor. Tahun 1656 VOC mendatangkan Jenderal Arnold de Vlamingh van
Oudtshoorn, dengan 800 pasukannya yang baru menaklukkan Kesultanan
Ternate. Mereka berusaha merangsek masuk ke pedalaman Timor. Dua
kali usaha itu dilakukan dan keduanya menuai kekalahan yang
memalukan.
Sementara Portugis yang tersingkir dari Solor dan Kupang mulai
mendirikan pusat pemerintahannya di Lifau. Pada tahun 1702 perwakilan
pemerintahan untuk seluruh Sunda Kecil ditunjuk secara resmi dengan
mengangkat António Coelho Guerrei sebagai gubernurnya. Topas secara
samar maupun terang-terangan memusuhi Belanda. Mereka bisa
bekerjasama namun juga berperang, demikian halnya terhadap Portugis.
Mereka tidak mengakui perwakilan Portugis, baik yang berkuasa di Timor
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ataupun perwakilannya yang lebih tinggi di Goa. Kedatangan perwakilan
pemerintah Portugal di Lifau beserta pasukannya menghadapi
pengepungan dan serangan bertubi-tubi dari Topas. Cita-cita politik
mereka adalah menjadikan Timor sebagai negeri berdaulat dengan
hubungan langsung dengan Monarki Portugal atau dengan lain kata,
merekalah yang harus ditunjuk oleh monarki Portugal sebagai penguasa
setempat.
Bagaimanapun, dengan penguasaan lapangan yang demikian baik,
kemudian ‘strategi’ kawin-mawin antara para pemimpin Topas dengan
puteri-puteri bangsawan setempat, maka secara de facto Topas menjadi
kekuatan yang paling berkuasa di Timor. Untuk waktu yang cukup lama
Portugis hanya dapat bergerak di sekitar Lifau (kecuali para paderi yang
diijinkan masuk sampai ke pedalaman) sama seperti Belanda yang hanya
dapat bergerak di sekitar Kupang. Dengan demikian, dapat dikatakan
bahwa peta politik di Pulau Timor sepanjang abad 17 hingga akhir abad 19
diwarnai oleh empat kekuatan politik utama, yaitu: Portugis, Belanda,
Topas, dan raja-raja Timor. Keempat kubu ini dapat saling bekerjasama di
suatu waktu dan berperang di waktu yang lain. Di suatu waktu dapat
bersekutu untuk memerangi kubu lain dan ketika kepentingannya telah
tercapai dapat berbalik dan mengganti sekutu untuk memerangi
sekutunya semula. Situasi baru relatif stabil ketika memasuki abad 20
ketika Belanda berhasil mendirikan pemerintahannya di seluruh Timor
bagian barat.
D. Penyerobotan Tanah dan Kondisi Masyarakat
Dari beberapa informasi yang didapatkan mengenai penyerobotan tanah
yang dapat digali adalah perbatasan NTT dan RDTL berupa batas daratan
dan laut- yang berbatasan dengan Republik Demoktarik Timor Leste
induk (RDTL induk) meliputi: Belu, Malaka, Kupang, dan Timor Tengah
Utara. Batas RDTL dengan Kabupaten Belu berupa jalan dan kawasan
hutan dan sudah dibangun sabuk jalan. Kabupaten Kupang memiliki batas
berupa kawasan hutan dan pengunungan, sedangkan RDTL berbatasan
dengan pemukiman, sehingga menimbulkan permasalahan bagi negara
Indonesia dimana penduduk Timor Leste mengambil hasil hutan di
perbatasan tersebut. Sedangkan BPN tidak dapat berbuat apa-apa
terkendala dengan kewenangan kawasan hutan untuk pengelolaanya. Hal
ini didukung dengan batas yang hanya terbuat oleh pagar besi/kawat yang
dapat sewaktu-waktu hilang ataupun dipindah tempat.
Masih adanya sengketa batas di daerah Amfoang (Kupang) di lokasi
pencetakan sawah. Lokasi pencetakan sawah yang terletak di perbatasan
telah sertipikat saat Timor Leste masih bergabung dengan Indonesia.
Setelah referendum, berkas/warkah lokasi tersebut dibawa ke Oecusse
((RDTL Induk) beserta berkas yang lain. Karena secara administrasi
daerah tersebut masuk di wilayah RDTL. Pengamanan daerah perbatasan
yang tidak dibuat pos lintas batas negara masih rawan pencurian hasil
hutan Indonesia oleh masyarakat Timor Leste. Menurut sejarah mereka
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satu masyarat adat dan bersaudara namun secara administratif masuk
RDTL. Terkait dengan tanah satu keluarga tidak bisa serta merta
dipisahkan karena mereka telah menggarap tanah tersebut. Secara
administrasi bertempat tinggal di RDTL dan tanah warisanya berada di
Indonesia, hal ini menjadikan salah satu permasalahan yang harus
diselesaikan tersendiri.
Permasalahan perbatasan merupakan dilema, kawasan hutan tidak
boleh disertipikatkan karena kewenangan Kementerian Kehutanan,
kecuali telah dilepaskan apabila dilakukan kegiatan IP4T (inventarisasi
pemanfaatan, penggunaan, penguasaan, dan pemilikan tanah) Kawasan
Hutan. Peraturan menyatakan sejauh 10 km dari wilayah batas negara
tidak boleh dilakukan pensertipikatan. Sehingga bataspun tidak ada,
sedangkan kegiatan pensertipikatan tersebut merupakan salah satu upaya
dalam pengamanan wilayah perbatasan. Apabila sepanjang perbatasan
tersebut telah diukur dan dipetakan, jelasa batas-batasnya, maka hal ini
akan mendukung program pengamanan wilayah perbatasan.
Permasalahan lain yaitu masyarakat di perbatasan Timor Leste mendiami
daerah perbatasan dan mengambil manfaat dari hasil hutan Indonesia
tanpa ada pengamanan dari Indonesia. Hal ini yang menjadi dilema bagi
BPN. Dari wawancara dengan beberapa informan dapat digarisbawahi
bahwa penyerobotan memang ada, masyarakat belum mempunyai hak
atas tanah yang telah dikuasainya.
Berikut di bawah ini akan dibahas tentang factor kemiskinan,
dengan asumsi bahwa penyerobotan terjadi karena salah satu pihak ada
yang lemah, dan yang lemah yang dikalahkan. Sesuai dengan indikator
untuk melihat kesejahteraan dari suatu daerah adalah dengan melihat
point 3 dari BKKBN yaitu rumah yang ditempati keluarga mempunyai
atap, lantai, dan dinding yang baik.
Masyarakat yang mendiami daerah perbatasan, dapat dilihat dari
gambar di bawah ini:

Gambar 2. Seorang Ibu yang Masak di Dapur Tanpa Dinding

64

Gambar 3. Situasi Belakang Rumah

Gambar 4. Bagian dalam Rumah
Dari gambar-gambar tersebut mewakili rumah-rumah yang ada di pinggir
perbatasan. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata memang kondisi
masyarakat yang di pinggir perbatasan misikin. Hal inilah yang menjadi
asumsi tulisan ini bahwa penyerobotan tanah yang dilakukan oleh pihak
masyarakat Oecusse adalah karena secara ekonomi pihak masyarakat
Indonesia yang di penggiran miskin.
Sebenarnya kondisi di wilayah sebelah (daerah Oecusse) sama
miskin, bahkan dai mengatakan lebih miskin. Bila memang kedua pihak
sama dalam sosial ekonomi, dan tentunya informasi ini benar karena
beberapa orang menyatakan yang sama, lalu mengapa pihak Oecusse yang
melakukan penyerobotan?
Jika melihat kekerabatan dua belah pihak, memang kedua negara
ini unik, banyak yang mempunyai kerabat, bahkan saudara kandung yang
berbeda negara. Contohnya adalah salah seorang informan kami yang
mempunyai adik kandung di Oecusse. Dia bercerita untuk pergi ke
Oecusse sangat gampang tidak perlu lewat pos lintas batas (PLB). Mereka
biasanya lewat jalan tikus, yang hanya dapat dilalui dengan jalan kaki
karena harus lewat hutan. Tepat seperti yang dikatakan oleh informan
tersebut bahwa border line (garis batas) yang ada di daerah RDTL adalah
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pemukiman, sedang di Indonesia hutan. Karena berupa hutan maka
masyarakat tidak memperoleh hak atas tanahnya. Dari beberapa informasi
yang didapat ada tiga kemungkinan, yaitu:
1.
Perbatasan kurang terjaga dengan baik karena sepanjang garis batas
di wilayah Indonesia adalah hutan, sedangkan di RDTL langsung
berbatasan dengan pemukiman. Karena wilayah hutan mereka
berpikir itu adalah hutan milik bersama.
2. Setelah terjadi integrasi dengan Indonesia mereka berpindah ke NTT
ataupun orang NTT ke RDTL. Mereka berbaur sehingga ketika terjadi
disintegrasi Indonesia-RDTL, mereka tetap pada tempat tinggalnya
dimana dia menetap.
3. Ada permasalahan yang masih tersisa melihat sejarah perpecahan di
pulau Timor yang sangat panjang.
E. Dasar Aturan dalam Penentuan Batas
Berkaitan dengan aspek hukum, dapat dikatakan bahwa negara
merupakan sebuah tatanan hukum, sehingga segala permasalahan yang
timbul harus dapat diterjemahkan dalam masalah-masalah yang dapat
dipahami dalam teori hukum (Hans Kelsen: 297). Oleh karena itu
sejengkal wilayah negara harus berlandaskan hukum/ aturan.
Berdasarkan pada aspek sejarah hukum bahwa batas wilayah darat
kedua pemerintahan kolonialis (Belanda-Portugis) untuk pertama kalinya
ditetapkan melalui perjanjian damai (Treaty) 1661 untuk mengakui
penguasaan wilayah territorial atas Pulau Solor (Alor) dan Pulau Timor.
Kemudian secara bertahap, perbatasan ditentukan melalui treaty sebagai
berikut: treaty 1851, 1859, 1893, dan 1904. Kemudian diakhiri keluarnya
Keputusan Mahkamah Arbitrasi 1914, yang pelaksanaannya termuat dalam
Dokumen Mota Talas 1915 dan dokumen Oil Poli 1915.
Cikal bakal Distrik Oecusse adalah treaty yang ditandatangani di
Haque 1904 yang terdapat 15 pasal tentang batas wilayah koloni Belanda
Portugis atas Pulau Timor. Pada Pasal III ada 10 ayat untuk wilayah barat
(Oecusse) dan pada pasal V khusus wilayah timur (induk RDTL). Setelah
penandatanganan dokumen Oil Poli selanjutnya dilaksanakan survey
lapangan pada April 1915. Survey lapangan ini dilakukan oleh tim
gabungan Portugis-Belanda. Dipasang Tugu stasiun astronomi sebanyak 5
tugu dan 2 tugu dipasang di masing masing muara sungai di utara dan
selatan Pulau Timor. Pada batas utama yaitu di muara sungai Biku tugu A
dan B (utara) sedang di muara sungai Masin tugu C dan D (selatan), dan
29 tugu batas (dari utara–selatan) sepanjang batas wilayah timur (batas
utama/ RDTL induk). Pada perkembangan selanjutnya pada tahun 1923
tugu stasiun A, B, dan D masih ada ditempat sedang tugu C di muara
sungai Masin telah hilang (Niel, 2001, vol 3 no 5).
Pada tahun 2003 sampai dengan 2005 komisi bersama IndonesiaRDTL melakukan survey yang melihat sebagian besar tugu batas seperti
yang tertera di atas sudah tidak ada lagi karena termakan usia ataupun
hilang. Oleh karena itu komisi bersama tersebut harus cermat dan punya
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kemampuan untuk menginterprestasikan treaty untuk pengembalian
batas pada lokasi yang sama dan terutama pada lokasi yang rawan konflik.

Gambar 6. PLB Wini

Gambar 7. Potensi Kehilangan Pulau Batek
Jika persoalan batas ini berlarut larut, tentu Indonesia akan
kehilangan Pulau Batek. Seperti yang terlihat pada gambar di atas dimana
daerah segitiga merah adalah daerah pencetakan sawah yang pada jaman
integrasi (daerah Oecusse adalah bagian dari Ambenu). Sekarang menjadi
daerah unresolved segment dengan status quo dimana seharusnya
masing-masing belah pihak tidak diperkenankan untuk memanfaatkan
wilayah tersebut. Namun pihak Oecusse malah menguasai lahan tersebut.
Hingga tahun 2016, sejumlah kepala keluarga masyarakat Oecusse terlihat
masih aktif dalam memanfaatkan tanah seluas 1.069 Ha di Naktuka.
Masyarakat Indonesia menganggap masyarakat RDTL (Oecusse) tidak
mengindahkan keputusan bersama yang ditetapkan melalui forum
bilateral dan diindikasikan sebagai bentuk sikap remeh terhadap
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kedaulatan Indonesia. Sehingga nantinya jika terjadi persoalan itu dibawa
ke ranah hukum takutnya akan jadi seperti kasus Sipadan Ligitan dimana
dua pulau itu sekarang sudah berpindah ke Malaysia.
Sampai sekarang konflik batas di Naktuka masih terjadi dan masih
di kuasai oleh masyarakat RDTL. Meskipun perjanjian telah dilakukan
survey dan ditetapkan pada tahun 2005. Tidak hanya konflik di daerah
Kabupaten Kupang saja yaitu sebelah barat Oecusse, namun juga terjadi di
selatan yang berbatasan dengan kabupaten Timor Tengah Utara (TTU),
dan sampai sekarang batas yang disepakati adalah dari perjanjian batas
pada tahun 2005. Namun pada kenyataannya garis batas banyak yang
tidak disepakati oleh masyarakat terutama pada wilayah Naktuka-Citrana
di atas, sehingga ada potensi kehilangan pulau Batek jika dilanjutkan.
Seperti yang dikatakan oleh Yakobus Kolne bahwa berdasarkan
landasan hukum yang diuraikan di atas, merupakan produk yang
dihasilkan oleh pemerintah dan menjadi acuan normatif untuk digunakan
dalam menyusun suatu kesepakatan bersama antarnegara mengenai batas
wilayah negara dan kawasan perbatasan RI dengan RDTL terutama
Kabupaten TTU dengan Distrik Oecusse.
Landasan hukum yang dikemukakan di atas adalah berdasarkan
landasan hukum dari versi pemerintah baik Indonesia dan RDTL.
Sebenarnya ada suatu perjanjian antar adat di Pulau Timor, namun tidak
diperhatikan oleh pusat. Seperti yang ditulis oleh Yakubus di jurnal
Politika bahwa selain itu ada perjanjian yang tidak tertulis yakni
kesepakatan adat yang dilakukan antara Kerajaan Ambenu (Raja Meko)
dengan Kerajaan Miomaffo (Raja Uskono). Kesepakatan adat ini juga perlu
dipertimbangkan oleh Pemerintah dalam menentukan dan menetapkan
batas negara Kabupaten TTU dengan RDTL. Pada kenyataannya
pemerintah lebih menekankan pandangan hukum positif daripada adat,
sehingga keputusan yang diambil dalam penentuan garis batas berbeda
dengan garis batas yang dibuat oleh adat. Hal ini akan menimbulkan
pertanyaan, mengapa pemerintah dalam penentuan garis batas
mengabaikan daerah/adat setempat dan apa kelebihan dari hukum adat?
Sistem Hukum yang dianut oleh suatu negara memang mempunyai
peranan yang sangat besar bagi corak hukum yang diterapkan dalam
negeranya. Misalkan saja dalam negara yang menganut sistem hukum
Eropa Kontinental, maka sudah tentu corak hukum yng paling kental
baginya ialah hukum tertulis, sebaliknya bagi negara yang menganut
sistem hukum Common Law, maka sudah barang tentu hukum kebiasaan
yang menjadi andalan baginya.
Perdebatan tentang sistem hukum apakah yang dianut oleh negaranegara di dunia merupakan perdebatan yang panjang, sebab ada pakar
yang menyatakan bahwa negaranya menganut sistem hukum Eropa
Kontinental, namun ada pakar dari negara yang sama yang menyatakan
bahwa yang dianut oleh negaranya ialah anglo saxon. Seperti di Indonesia
ada yang menyatakan bahwa Indonesia menganut Sistem Hukum Civil
Law tapi ada pula yang menyatakan bahwa Indonesia menganut Sistem
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Hukum Common Law, sebab terdapat nuansa Hukum Kebiasaannya yang
kental.
Kubu yang menyatakan bahwa Indonesia menganut sistem Civil
Law mengemukakan argumen bahwa: negara kita ini menempatkan
hukum tertulis sebagai hukum yang paling utama, sehingga tidak salah
lagi jika Indonesia sama dengan negara Belanda dan Perancis yang adalah
negara dengan sistem Civil Law.
Sebagaimana diketahui bahwa sistem hukum Eropa Kontinental
umumnya berasal dari sistem hukum Romawi, antara lain melalui
kodifikasi hukum pada masa Napoleon di Perancis yang melahirkan
berbagai kitab undang-undang yaitu di bidang hukum perdata, pidana,
dagang, acara perdata, dan acara pidana. Kenyataannya bangsa Belanda
yang pernah menjajah Indonesia, dahulunya merupakan bangsa bekas
jajahan Perancis, sehingga sistem hukum Eropa Kontinental yang dianut
Perancis diwariskan kepada bangsa Belanda lalu bangsa Belanda
mewariskannya kepada Indonesia pada zaman penjajahan. Warisan
bangsa Belanda tersebut hingga sekarang masih dianut oleh bangsa
Indonesia.
Berdasarkan kenyataan di atas, maka dapat dikatakan bahwa sistem
hukum yang dianut oleh Indonesia ialah sistem hukum Eropa Kontinental.
Sebab, meskipun Indonesia juga mengenal berlakunya hukum adat dan
eksistensi Peradilan Agama, akan tetapi eksistensi keduanya tetap
membutuhkan pengakuan dari hukum positif Indonesia (ciri civil law).
Dengan demikian, jika dihubungkan dengan penataan dan pentaatan
wilayah perbatasan, maka memang tidak mungkin jika negara Indonesia
memberikan ruang bagi hukum lokal masyarakat yang berkepentingan di
sekitar wilayah perbatasan. Sebab, bagi negara yang menganut sistem
hukum Eropa Kontinental senantiasa dicekoki dengan pemahaman bahwa
hukum adat tidak memberikan kepastian.
Telah diuraikan sebelumnya bahwa dalam sistem hukum Eropa
Kontinental eksistensi hukum adat terlebih dahulu mendapatkan
pengakuan dari pemerintah melalui peraturan perundang-undangan.
Sehingga seringkali permasalahan-permasalahan yang menyangkut
sengketa perbatasan antara masyarakat dua negara yang berbeda langsung
diambil alih oleh pemerintah sebagai otoritas tertinggi dalam suatu
negara. Hal ini salah satunya disebabkan oleh sistem hukum Civil Law
yang dianut oleh negara tersebut. Sistem hukum yang demikian,
membuat segala sesuatunya menjadi tidak dinamis sesuai perkembangan
masyarakat, sebab undang-undang yang merupakan ciri dari tradisi Civil
Law selalu tertinggal dari perkembangan masyarakat. Selanjutnya dengan
menggunakan hukum negara, maka pemerintah langsung membuat
kesepakatan-kesepakatan dengan negara tetangga yang sebenarnya isi
kesepakatan-kesepakatan itu sangat merugikan hak-hak masyarakat di
sekitar wilayah perbatasan.
Masyarakat bahkan harus rela kehilangan harta-harta benda
mereka akibat dari kesepakatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan
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menggunakan otoritasnya. Negara seringkali mengabaikan bahwa dalam
masyarakat yang sederhana masih terdapat kaidah-kaidah adat yang bisa
dimanfaatkan sebagai alternatif penyelesaian sengketa di wilayah
perbatasan. Intinya negara melupakan bahwa hukum bukan hanya
kaidah-kaidah tertulis buatan negara, melainkan hukum adalah sebagian
dari kebudayaan bangsa. Negara mengkaji efek yang lebih serius jika
masyarakat hidup dalam suasana ketidakpuasan akibat kebijakan dari
negara yang justru membuat segala sesuatunya menjadi lebih sulit.
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hambatan
utama dalam penggunaan hukum adat Indonesia dan Timor Leste sebagai
instrumen penataan dan pentaatan wilayah perbatasan ialah karena
sistem hukum yang dianut oleh negara, sehingga negara tidak
memberikan kesempatan masyarakat di sekitar wilayah perbatasan untuk
menggunakan hukum adatnya sebagai instrumen penataan dan pentaatan
wilayah perbatasan.
Suatu aturan hukum dapat efektif jika sesuai dengan
perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Bilamana aturan hukum
itu ketinggalan perkembangannya dari perkembangan masyarakat, maka
dapat dikatakan bahwa aturan itu masuk dalam kategori aturan yang
kurang berhasil.
Bentuk hukum adat yang tidak tertulis menjadikannya sangat
dinamis. Hukum adat dapat berkembang sesuai dengan perkembangan
dalam masyarakat. Selain itu juga terdapat kepala adat yang mampu
untuk mengambil keputusan-keputusan strategis dalam penyelesaian
sengketa. Dengan adanya kepala adat, maka nuansa emotif masyarakat
yang bersengketa dapat diredam dengan keputusan maupun paksaan dari
kepala adat. Hukum tertulis boleh saja tertinggal dari perkembangan
dalam masyarakat. Namun, hukum adat tetap akan berkutat mengikuti
kebutuhan masyarakat yang selalu terbaharui. Beberapa keuntungan jika
menggunakan hukum adat:
a. Masyarakat dapat memilih sendiri jalan penyelesaian sengketa
tersebut secara positif;
b. Kesepakatan yang terjadi di antara masyarakat yang bersengketa
benar-benar berasal dari kesadaran mereka masing-masing;
c. Sesekali apabila kesepakatan adat yang telah dibuat sudah tidak
sesuai dengan keadaan dalam masyarakat, maka dapat segera
direvisi;
d. Suasana konflik akibat sengketa lahan perbatasan dalam masyarakat
dapat diredam dengan hadirnya kepala adat.
Oleh karena itu pemerintah harusnya dalam bernegosiasi dengan pihak
RDTL, sebelumnya meminta masukan terlebih dahulu dengan kepala
daerah, kepala-kepala adat setempat di samping menggunakan dasar
hukum positif.
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F. Kesimpulan Dan Saran
Dari uraian di atas terlihat betapa kompleksnya permasalahan perbatasan
yang ada di garis batas antara Indonesia dengan RDTL. Beberapa
kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah:
1.
Masyarakat yang tinggal di perbatasan rata-rata termasuk
masyarakat yang berpenghasilan rendah;
2. Di wilayah yang dekat garis perbatasan di RDTL adalah
pemukiman, sedang di Indonesia berupa hutan dimana
masyarakat tidak mengelola;
3. Dalam penentuan garis perbatasan tidak melibatkan masyarakat
setempat.
Dari kesimpulan tersebut, maka agar peristiwa penyerobotan tidak
terjadi lagi maka pemerintah harus:
1.
Memberikan hak penguasaan tanah pada masyarakat yang
tinggal di garis perbatasan, terutama masyarakat diperbolehkan
mengelola hutan yang ada di perbatasan;
2. Dalam pembuatan perjanjian perbatasan pemerintah pusat
jangan segan-segan berkoordinasi dengan pemerintah daerah
setempat serta kepala adat yang ada di wilayah sekitar
perbatasan.
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RESTORASI PERAN AKTOR PERTANAHAN DALAM PEMBERDAYAAN
PETANI (STUDI DI DESA POLOREJO, KECAMATAN BABADAN,
KABUPATEN PONOROGO)
Aristiono Nugroho
Suharno
Sabatari Trirahayu

A.

Pendahuluan
Restorasi dapat diberi beragam arti, meskipun arti tersebut memiliki
kedekatan atau kemiripan antara yang satu dengan yang lain. Sebagai
contoh, restorasi dapat berarti: Pertama, tindakan atau pernyataan
pemulihan untuk membentuk atau mengembalikan sesuatu ke kondisi
semula; menempatkan kembali atau memberikan kembali sesuatu yang
telah hilang; atau sesuatu yang dipulihkan, ditempatkan kembali, atau
direkonstruksi (Collins English Dictionary, 2015). Kedua, tindakan
memulihkan; upaya untuk memulihkan atau menjadikan pulih; atau
pernyataan untuk memulihkan sesuatu (The Free English Dictionary by
Farlex, 2015). Ketiga, tindakan atau proses pengembalian sesuatu pada
kondisi atau posisi awal atau sebelumnya (Cambridge Dictionaries
Online, 2015).
Setelah memperhatikan arti “restorasi” dari Collins English
Dictionary (2015), The Free English Dictionary by Farlex (2015), dan
Cambridge Dictionaries Online (2015); maka dapatlah dikatakan bahwa
restorasi adalah upaya pemulihan. Arti semakin lengkap, ketika
“restorasi” disandingkan dengan “pemberdayaan petani” dan “peran
aktor pertanahan”, sehingga restorasi memiliki arti “upaya pemulihan
peran aktor pertanahan dalam pemberdayaan petani”.
Dengan demikian restorasi peran aktor pertanahan dalam
pemberdayaan petani merupakan sesuatu yang penting, dan semakin
nampak nyata ketika issue ini diletakkan di Desa Polorejo, Kecamatan
Babadan, Kabupaten Ponorogo. Ketika segenap potensi pertanian yang
ada di kabupaten ini (jagung, padi organik, jeruk, dan lain-lain)
dikembangkan dalam bingkai pemberdayaan petani, maka aktor
pertanahan dituntut untuk mampu berperan dengan baik, bahkan perlu
direstorasi bila perannya belum baik. Dengan kata lain pemberdayaan
petani di Kabupaten Ponorogo membutuhkan peran aktor pertanahan,
agar para petani dapat hidup sejahtera. Hal ini bukan tidak mungkin
tercapai, bila segenap aktor pertanahan berkenan bersungguh-sungguh
menjalankan perannya masing-masing dalam pemberdayaan petani.
Sektor pertanian di Kabupaten Ponorogo menyerap 247.833
orang atau 51,79% angkatan kerja, sehingga mampu memberi kontribusi
sebesar 33,84% bagi Produk Domestik Regional Bruto. Oleh sebab itu,
para petani Kabupaten Ponorogo layak mendapat perhatian, agar
mereka berkenan terus bertahan di profesinya sebagai kontributor
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utama ketahanan pangan. Evi Yulia Purwanti dan Banatul Hayati
(2008:57) mengungkapkan, bahwa kesejahteraan petani pangan yang
relatif rendah sangat menentukan prospek ketahanan pangan.
Kesejahteraan tersebut ditentukan oleh berbagai faktor dan
keterbatasan, di antaranya adalah: (1) sebagian petani miskin, karena
memang tidak memiliki faktor produksi apapun kecuali tenaga kerja; (2)
luas tanah petani sempit; (3) terbatasnya akses terhadap dukungan
layanan pembiayaan; (4) tidak adanya atau terbatasnya akses terhadap
informasi dan teknologi yang lebih baik; (5) infrastruktur produksi yang
kurang memadai; (6) struktur pasar yang tidak adil dan eksploitatif,
akibat posisi tawar petani yang sangat lemah; dan (7) ketidak-mampuan,
kelemahan, atau ketidak-tahuan petani (Purwanti, 2008:58).
Oleh karena kesejahteraan petani terkait dengan tanah, maka
pemanfaatan tanah sebagai instrumen kesejahteraan petani perlu
direstorasi (dipulihkan). Untuk itu, peran aktor pertanahan dalam
pemberdayaan petani juga perlu direstorasi. Collins English Dictionary
(2015) menjelaskan, bahwa restorasi (restoration) adalah: (1) tindakan
atau pernyataan pemulihan untuk membentuk atau mengembalikan
sesuatu ke kondisi semula; (2) menempatkan kembali atau memberikan
kembali sesuatu yang telah hilang; atau (3) sesuatu yang dipulihkan,
ditempatkan kembali, atau direkonstruksi.
Sementara itu, The Free English Dictionary by Farlex (2015)
menjelaskan, bahwa restorasi (restoration) adalah: (1) tindakan
memulihkan; (2) upaya untuk memulihkan atau menjadikan pulih; atau
(3) pernyataan untuk memulihkan sesuatu. Hal “senada” dijelaskan oleh
Cambridge Dictionaries Online (2015) dengan menyatakan, bahwa
restorasi (restoration) adalah tindakan atau proses pengembalian
sesuatu pada kondisi atau posisi awal atau sebelumnya. Oleh sebab itu,
dalam kaitannya dengan peran aktor pertanahan dalam pemberdayaan
petani, maka “restorasi” dapat dimaknai sebagai upaya pemulihan peran
aktor pertanahan dalam pemberdayaan petani, agar tanah dapat
memberikan kesejahteraan bagi petani.
“Restorasi” dalam pengertian “pemulihan” pernah dipraktekkan
oleh Alexios I. Komnenos, ketika ia naik tahta Kekaisaran Romawi Timur
pada tahun 1081. Saat itu Alexios I. Komnenos melakukan restorasi atas
kekuatan militer, keuangan, dan wilayah Kekaisaran Romawi Timur.
Istilah “restorasi” kembali terkenal ketika sejarahwan mengungkapkan
adanya Restorasi Meiji di Jepang, yang juga disebut “Meiji Ishin” (Bahasa
Jepang), atau “Pemulihan Meiji” (Bahasa Indonesia). Sebagaimana
diketahui, Restorasi Meiji merupakan pemulihan kekuasaan Kaisar
Jepang pada tahun 1868, setelah sebelumnya kekuasaan dipegang oleh
Keshogunan Tokugawa. Pemulihan kekuasaan kaisar Jepang diprakarsai
oleh Sakamoto Ryoma, yang gerakannya dirancang sejak 3 Februari 1867,
ketika Kaisar Meiji naik tahta menggantikan Kaisar Komei yang
meninggal dunia. Shunsuke Sumikawa dalam “The Meiji Restoration:
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Roots of Modern Japan” (1999) bahkan mengklaim, bahwa Jepang yang
modern seperti terlihat saat ini bermula dari Restorasi Meiji.
Saat restorasi dipraktekkan oleh Alexios I. Komnenos pada
tahun 1081, maka restorasi diberi makna sebagai sesuatu yang bersifat
fisik (wilayah dan kekuatan militer) serta non fisik (keuangan).
Demikian pula saat Sakamoto Ryoma menggagas restorasi kekuasaan
Kaisar Meiji, maka restorasi diberi makna sebagai sesuatu yang bersifat
fisik dan non fisik. Hal agak berbeda terjadi di Indonesia, ketika restorasi
lebih sering dimaknai sebagai sesuatu yang bersifat fisik, seperti
restorasi areal terdegradasi yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan
bekerjasama dengan JICA (Japan International Cooperation Agency)
sejak Maret 2010, dengan menyelenggarakan Project on Capacity
Building for Restoration of Ecosystems in Conservation Areas.
Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas pemangku
kepentingan dalam pemulihan ekosistem yang rusak di kawasan
konservasi, khususnya di kawasan taman nasional. Kegiatan ini
menghasilkan: (1) peningkatan kerangka kerja kelembagaan untuk
restorasi areal terdegradasi di kawasan konservasi, (2) pengembangan
rencana restorasi areal terdegradasi di project site, dan (3) pelaksanaan
kegiatan restorasi di project site (Kementerian Kehutanan, 2013).
Berdasarkan pengalaman uji coba melaksanakan restorasi, Kementerian
Kehutanan dan JICA mengeluarkan “Pedoman Tata Cara Restorasi di
Kawasan Konservasi” (2014). Selain itu, Kementerian Kehutanan dan
JICA (2014:25) mengungkapkan, bahwa pola dan rancangan restorasi
merupakan dasar untuk pelaksanaan restorasi, dan merupakan kondisi
dasar supaya kegiatan restorasi dapat dilaksanakan secara efektif dan
efisien, serta mendapatkan hasil yang diharapkan.
Selain Kementerian Kehutanan dan JICA, Reny Sawitri dan M.
Bismark juga memaknai restorasi sebagai sesuatu yang cenderung
bersifat fisik, saat mereka melakukan penelitian dengan judul “Persepsi
Masyarakat terhadap Restorasi Zona Rehabilitasi di Taman Nasional
Gunung Gede Pangrango” (2013). Mereka mengungkapkan, bahwa
model restorasi di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango meliputi:
(1) model adopsi pohon, (2) model gerakan rehabilitasi lahan partisipatif,
dan (3) model pengelolaan batas kawasan. Uniknya mereka menegaskan,
bahwa model adopsi pohon merupakan model restorasi yang paling
sukses karena didukung oleh persepsi positif dari masyarakat. Penegasan
ini merupakan pengakuan mereka atas adanya sifat non-fisik pada
restorasi, yaitu persepsi.
Pandangan agak berbeda diperlihatkan oleh Hendra Gunawan
dan Endro Subiandono, saat melakukan penelitian “Kondisi Biofisik dan
Sosial Ekonomi Dalam Konteks Restorasi Ekosistem Taman Nasional
Gunung Ciremai, Jawa Barat” (2013). Meskipun memperlihatkan sifat
fisik pada restorasi, mereka menunjukkan adanya hubungan antara
restorasi dengan sifat non-fisik, yaitu partisipasi. Mereka
mengungkapkan, bahwa restorasi bertujuan: (1) memulihkan fungsi
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hidrologi, (2) memulihkan fungsi ekologi, dan (3) mendukung sosial
ekonomi masyarakat. Tetapi dalam rangka memberikan ruang bagi
kepentingan perekonomian masyarakat di sekitar Taman Nasional
Gunung Ciremai, maka restorasi ditujukan bagi peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu masyarakat dilibatkan sejak
perencanaan hingga pengelolaan kawasan hutan yang direstorasi di
Taman Nasional Gunung Ciremai.
Pengakuan adanya sifat non-fisik pada restorasi diperlihatkan
oleh Mia Siscawati dan Noer Fauzi Rachman, saat mereka memberi
kritik atas restorasi ekosistem Hutan Harapan (di Provinsi Sumatera
Selatan dan Provinsi Jambi). Mereka mengungkapkan, bahwa pengelola
kawasan restorasi ekosistem Hutan Harapan mewarisi kondisi di mana
terdapat ketidak-jelasan batas-batas agraria antara kawasan tersebut
dengan kawasan lain di sekitarnya. Selain itu terdapat pula masalah
batas administratif antar desa di wilayah tersebut. Kondisi inilah yang
memicu berbagai konflik agraria antar aktor di berbagai arena. Sebagai
respon atas konflik agraria yang mereka hadapi, para petani dari wilayah
konsesi restorasi ekosistem bergabung dengan rombongan petani Jambi,
yang melakukan aksi protes dengan cara berkemah di depan Kantor
Kementerian Kehutanan di Jakarta pada tahun 2012 (Siscawati, 2014:16).
Kritik yang diungkapkan oleh Mia Siscawati dan Noer Fauzi
Rachman memperlihatkan, bahwa restorasi memiliki kaitan dengan sifat
non-fisik. Restorasi tidak hanya pantas diletakkan pada kegiatan yang
bersifat fisik, yaitu restorasi ekosistem Hutan Harapan; melainkan juga
layak diletakkan pada hal-hal yang bersifat non-fisik, seperti resolusi
konflik. Kesediaan belajar dari Mia Siscawati dan Noer Fauzi Rachman
membuka kesempatan, bagi hadirnya kemampuan melihat persoalan
tanah secara lebih seksama. Tanah-tanah yang belum optimal
pemanfaatannya dapat direstorasi tidak hanya melalui peningkatan
kesuburan dan produktivitas tanah, melainkan juga dapat direstorasi
melalui: (1) peningkatan rasa aman (sosiologis); (2) peningkatan
semangat (psikologis); (3) peningkatan kemampuan mengakses modal
(ekonomi); (4) peningkatan kemampuan memilih komoditi (ekonomi);
serta (5) perbaikan posisi tawar petani (ekonomi).
B.

Rasionalitas Pemberdayaan Petani
Peningkatan kemampuan memilih komoditi dibutuhkan petani
agar mereka dapat merasakan restorasi pemanfaatan tanah sebagai
instrumen kesejahteraannya. Sebagai contoh, meskipun kedelai telah
menjadi salah satu komoditi unggulan di Kabupaten Ponorogo, tetapi
Evi Yulia Purwanti dan Banatul Hayati (2008:65) mengingatkan kondisi
pasar yang tidak ramah terhadap petani. Sebagai pembuka, mereka
mengungkapkan struktur produksi kedelai per hektar, sebagai berikut:
Pertama, biaya benih sebesar 80 kg x Rp. 10.000,- = Rp. 800.000,-.
Kedua, biaya pupuk sebesar 40 kg x Rp. 1.800,- = Rp. 72.000,-. Ketiga,
biaya pestisida sebesar 0,4 kg x Rp. 300.000,- = Rp. 120.000,-. Keempat,
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biaya tenaga kerja sebesar 100 hari orang kerja x Rp. 25.000,- = Rp.
2.500.000,-. Kelima, sewa tanah sebesar 1 Ha x Rp. 2.850.000,- = Rp.
2.850.000,. Keenam, biaya pajak dan penyusutan peralatan sebesar Rp.
100.000,-. Ketujuh, total biaya sebesar Rp. 6.442.000,-. Kedelapan,
penerimaan kotor sebesar 1.700 kg x Rp. 6.500,- = Rp. 11.050.000,-.
Kesembilan, keuntungan sebesar Rp. 11.050.000,- - Rp. 6.442.000,- = Rp.
4.608.000,-.
Rendahnya selisih biaya dengan pendapatan semakin berat
dirasakan oleh petani, ketika mereka harus berhadapan dengan pasar
yang tidak ramah. Evi Yulia Purwanti dan Banatul Hayati (2008:57-58)
menjelaskan adanya dua sifat komoditi pertanian yang terkait dengan
kondisi pasar, yaitu: Pertama, sifat homogen, yang mengakibatkan
konsumen tidak bisa mengindikasi sumber-sumber penawaran yang
disubstitusi secara sempurna oleh produsen lainnya. Kedua, sifat
massal, yang mengakibatkan jumlah komoditi pertanian yang dihasilkan
seorang produsen dianggap sangat kecil ketika dibandingkan dengan
jumlah komoditi total yang dipasarkan, sehingga produsen pertanian
secara individual tidak dapat mempengaruhi harga yang berlaku di
pasar, dan hanya menjadi penerima harga (price taker).
Untuk memperjelas besarnya dominasi pedagang terhadap
petani, Evi Yulia Purwanti dan Banatul Hayati (2008:64)
mengungkapkan, bahwa bila dalam satu tahun para petani hanya
menanam padi dua kali dan kedelai satu kali, maka rata-rata jual beli
kedelai dalam satu musim berdasarkan tingkat pedagang di lingkup
kabupaten adalah sebagai berikut: Pertama, pengecer rata-rata
mengelola jual beli kedelai dalam satu musim sebanyak 4 (empat) ton
dengan nilai Rp. 24 juta. Kedua, pengepul atau pedagang lokal rata-rata
mengelola jual beli kedelai dalam satu musim sebanyak 22,60 ton
dengan nilai Rp. 140,10 juta. Ketiga, pedagang besar rata-rata mengelola
jual beli kedelai dalam satu musim sebanyak 404 ton dengan nilai Rp.
2,60 miliar.
Oleh sebab itu, untuk memperbaiki posisi tawar petani Evi Yulia
Purwanti dan Banatul Hayati (2008:60-61) menawarkan beberapa cara,
sebagai berikut: Pertama, menggantikan peran pedagang dengan
lembaga lain, seperti koperasi. Upaya ini akan berjalan baik, bila
koperasi lebih mementingkan peningkatan pendapatan para petani
dibandingkan dengan misi profit oriented dari koperasi tersebut; Kedua,
para petani membentuk koperasi, sebagai bagian dari kelompok tani
yang telah mereka bentuk; Ketiga, mengurangi kekuasaan pedagang
dengan cara menyertakan koperasi sebagai pesaing pedagang, sehingga
terbentuk persaingan murni dalam mekanisme pasar di tingkat petani.
Saran Evi Yulia Purwanti dan Banatul Hayati bagi peningkatan
posisi tawar petani, merupakan saran yang bila dilaksanakan dapat
dikategorikan sebagai kegiatan yang berada di ranah pemberdayaan
petani (masyarakat). Saran yang pada intinya berupa pembentukan
koperasi petani dan kiprahnya untuk berhadapan dengan pasar, perlu

77

didukung oleh banyak pihak, seperti: pemerintah kabupaten, kantor
pertanahan, pemerintah desa, gabungan kelompok tani, dan kelompok
tani. Hal ini penting karena peningkatan posisi tawar petani akan
mendekatkan petani pada kesejahteraan.
Uraian tentang restorasi peran aktor pertanahan, kembali
mendapat penguatan setelah memperhatikan optimisme Anthony
Barnes Atkinson dalam “The Restoration of Welfare Economic” (2011)
yang menjelaskan, bahwa kesejahteraan ekonomi dapat dipulihkan
(restored) dengan memberi tempat pada rencana kegiatan, yang
memperlihatkan keterkaitan antara kesejahteraan petani dengan peran
pemerintah, pembuat kebijakan, dan petani itu sendiri (individu warga
negara). Optimisme ini telah dipraktekkan FAO (Food and Agriculture
Organization) sejak Januari 2013 dengan meluncurkan Livelihood
Restoration Project di Provinsi Sindh (Pakistan), yang bertujuan
memperbaiki jaminan ekonomi dan livelihood pada komunitas
pedesaan, melalui pemberian dukungan bagi pemulihan dan
perlindungan kapasitas produksi pertanian dan income generating
kegiatan off-farm di kalangan keluarga petani (peasant).
Pemulihan dan perlindungan kapasitas produksi pertanian dan
income generating memberi kesempatan pada petani, untuk merasakan
manfaat tanah bagi kesejahteraannya. Hal ini mendorong petani agar
giat mengupayakan nilai tambah bagi setiap kegiatan pertaniannya,
karena nilai tambah diartikan sebagai: (1) besarnya output suatu usaha
setelah dikurangi pengeluaran atau biaya; (2) jumlah nilai akhir dari
suatu produk yang bertambah pada setiap tahapan produksi; atau (3)
nilai output dikurangi nilai input bahan baku yang dibeli dan nilai
depresiasi yang disisihkan oleh perusahaan (Setiawan, 2008:10). Iwan
Setiawan (2008:10-11) menambahkan, bahwa peningkatan nilai tambah
suatu barang dapat dilakukan melalui perubahan bentuk (form utility),
perubahan tempat (place utility), perubahan waktu (time utility), dan
perubahan kepemilikan (position utility).
Nilai tambah pertanian akan relatif besar, bila tanah pertanian
yang dikelola memiliki ukuran yang memadai bagi pencapaian
kesejahteraan. Lungguk Lumban-gaol saat melakukan penelitian
berjudul “Analisis Luas Lahan Minimum untuk Peningkatan
Kesejahteraan Petani Padi Sawah: Studi Kasus Desa Cinta Damai,
Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang” (2011)
menemukan, bahwa luas lahan minimum yang harus diusahakan petani
untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya di daerah penelitian
adalah 0,66 Ha. Sementara itu, Nana Danapriatna dan Yunita Utami
Panuntun dalam penelitian berjudul “Pengaruh Konversi Lahan
Pertanian terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani: Kasus di Kecamatan
Setu, Kabupaten Bekasi” (2013:8) menjelaskan, bahwa tingkat
kesejahteraan (welfare) berkaitan erat dengan kemiskinan, karena
seseorang digolongkan miskin atau tidak berdasarkan seberapa jauh
indikator-indikator kesejahteraan telah dipenuhinya.
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Menurut Nana Danapriatna dan Yunita Utami Panuntun
(2013:9-10), semakin luas konversi tanah yang dilakukan, maka tingkat
kesejahteraan petani semakin menurun. Hal ini sejalan dengan
hubungan antara luasan tanah yang dikonversi dengan pendapatan
petani. Semakin luas tanah yang dikonversi, maka kemampuan
pendapatan petani dalam memenuhi kebutuhan hidupnya semakin
menurun. Faktor yang dominan mempengaruhi petani dalam
melakukan konversi tanah adalah pengaruh pengusaha (termasuk para
calo yang membantu pengusaha) dan frekuensi kedatangan pengusaha
dalam membujuk petani agar mengalihkan kepemilikan tanahnya.
Selanjutnya, seluruh uraian tentang dinamika petani, termasuk
uraian tentang restorasi peran aktor pertanahan, dan pemberdayaan
petani perlu dilengkapi dengan “alat baca” (teori) yang tepat agar
fenomena yang ada mampu difahami dengan sebaik-baiknya. Alat baca
yang layak digunakan adalah “Teori Pilihan Rasional”, dengan alasan
sebagai berikut: (1) teori ini merupakan teori sosiologi mikroskopik, (2)
teori ini dapat melakukan analisis terhadap tindakan kolektif, (3) teori
ini memusatkan perhatian pada tindakan rasional individu, (4) teori ini
menjangkau tindakan individual yang menimbulkan perilaku sistem
sosial, dan (5) teori ini mampu menganalisis sistem yang memaksa
orientasi aktor (Haryanto, 2012:193).
Sebagaimana diketahui restorasi peran aktor pertanahan dalam
pemberdayaan petani merupakan fenomena sosiologi yang mikroskopik,
yang dibangun dari tindakan kolektif multi pihak di tingkat desa. Ketika
multi pihak melakukan tindakan kolektif, sesungguhnya bagi masingmasing pihak, hal itu merupakan suatu tindakan rasional individual.
Konsistensi tindakan ini menimbulkan perilaku sistem sosial, yang pada
akhirnya memaksa para aktor (multi pihak) berorientasi pada arah dan
tujuan tertentu.
Penggunaan Teori Pilihan Rasional dimaksudkan untuk
menjelaskan tindakan rasional, yaitu tindakan intensional (bertujuan)
yang disertai asumsi bahwa individu bertindak secara rasional. Individu
bertindak secara rasional apabila ia memiliki kerangka preferensi
(prioritas), dan membuat keputusan berdasarkan kerangka preferensi
tersebut. Selain itu, individu mempunyai kepercayaan rasional tentang
cara memperoleh sesuatu yang diinginkan, serta tentang biaya dan
keuntungan yang mungkin diperoleh. Sementara itu pilihan merupakan
optimalisasi segala sesuatu yang rasional. Oleh karena itu diyakini,
bahwa individu berusaha memaksimalkan pendapatan. Selanjutnya
sesuai dengan konsep inclusive modeling, maka kepentingan diri
bukanlah satu-satunya motif. Kepentingan diri bersama-sama dengan
motif-motif lainnya akan menghasilkan pembuatan keputusan yang
maksimal dan konsisten. Sementara itu, rasionalitas berada pada posisi
“terikat” (bounded), karena ternyata pembuat keputusan: (1) memiliki
keterbatasan dalam mendapatkan informasi, dan (2) memiliki
keterbatasan kemampuan terlibat dalam proses informasi. Oleh karena
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itu, aktor seringkali tidak mampu mengantisipasi dampak yang timbul
(Haryanto, 2012:201-202).
Keabsahan penggunaan Teori Pilihan Rasional untuk membaca
restorasi peran aktor pertanahan dalam pemberdayaan petani di tingkat
desa semakin kuat, karena adanya beberapa aktor yang “bermain” dalam
fenomena tersebut, seperti: (1) kantor pertanahan, (2) pemerintah desa,
(3) gabungan kelompok tani, (4) kelompok tani, dan (5) petani. Dengan
demikian Teori Pilihan Rasional absah untuk membaca tindakan
rasional para aktor pertanahan, termasuk pemanfaatan sumberdaya
yang ada pada mereka.
Secara substantif, Teori Pilihan Rasional berisi sebagai berikut:
(1) Setiap aktor berfungsi sebagai pemain dalam sistem. (2) Alternatifalternatif pilihan tersedia bagi setiap aktor. (3) Sejumlah dampak
mungkin terjadi di dalam sistem dari tindakan setiap tindakan aktor. (4)
Preferensi setiap aktor jumlahnya lebih dari dampak yang mungkin
terjadi. (5) Ekspektasi aktor berdasarkan parameter sistem (Haryanto,
2012:212).
Teori Pilihan Rasional selanjutnya perlu didampingi oleh Teori
Peran (Role Theory), agar mampu memahami peran aktor pertanahan
dalam pemberdayaan petani di Kabupaten Ponorogo. Teori Peran
menjelaskan, bahwa peran (role) merupakan seperangkat batasan dan
ekspektasi yang diterapkan oleh seseorang, sekelompok orang atau
pihak tertentu (Bauer, 2003:54). Sementara itu, Stephen P. Robbins
(2001:227) menjelaskan, bahwa peran merupakan seperangkat pola
perilaku yang diharapkan mampu diterapkan oleh seseorang, yang
menduduki posisi tertentu pada suatu unit sosial.
Lebih lanjut Jeffrey C. Bauer (2003:55) mengungkapkan, bahwa
Teori Peran mempu memberi bingkai bagi studi perilaku yang
dilakukan. Ia menjelaskan bahwa peran berbeda dengan perilaku, karena
peran melibatkan penciptaan sesuatu. Relevansi suatu peran tergantung
pada penekanan peran tersebut, oleh para penilai dan pengamat sosial.
Dalam hal ini, strategi individu dan struktur sosial mempengaruhi peran
dan persepsi seseorang tentang peran yang djalankannya (Bauer,
2003:55-58).
Peran merupakan salah satu komponen dari sistem sosial, selain
norma sosial dan budaya. Oleh karena itu, peran seringkali dimaknai
sebagai persepsi dan harapan para pihak bagi munculnya perilaku
tertentu pada posisi sosial tertentu. Sebagaimana diketahui, persepsi
tentang peran atau role perception menggaris-bawahi pemahaman,
tentang adanya orang-orang yang memiliki persepsi atau pandangan
bahwa seseorang, sekelompok orang, atau pihak tertentu yang
menduduki posisi sosial tertentu akan memperlihatkan perilaku tertentu
pula. Sementara itu, harapan terhadap peran atau role expectation
menggaris-bawahi pemahaman, tentang adanya orang-orang yang
berharap agar orang lain dapar menerima perilaku tertentu dari
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seseorang, sekelompok orang, atau pihak tertentu yang berada dalam
situasi tertentu.
R. Kanfer dalam Journal of Social and Clinical Psychology,
5/1987:237-264 menjelaskan, bahwa: Pertama, peran memiliki sifat
impersonal, artinya sesuatu yang diharapkan dari suatu peran bukanlah
diletakkan pada individunya, melainkan diletakkan pada posisi peran
tersebut; Kedua, peran berkaitan dengan perilaku kerja (task behavior),
atau perilaku yang diharapkan dari suatu pekerjaan tertentu; Ketiga,
adakalanya peran sulit dikendalikan, misal adanya role clarity dan role
ambiguity; Keempat, peran dapat dipelajari dengan cepat, dan dapat
menghasilkan perubahan perilaku utama pada individu atau organisasi;
Kelima, peran tidak selalu sama dengan pekerjaan (jobs), contoh
seseorang yang melakukan pekerjaan tertentu dapat saja menjalankan
peran yang berbeda-beda dalam pekerjaannya tersebut.
Aktor pertanahan telah sejak tahun 2004 mengetahui, bahwa
mereka harus mampu berperan, untuk mendorong terwujudnya “Empat
Prinsip Pertanahan”, sebagai berikut: Pertama, kontribusi pertanahan
dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan melahirkan sumbersumber baru kemakmuran rakyat; Kedua, kontribusi pertanahan dalam
meningkatkan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan
dalam kaitannya dengan pemanfaatan, penggunaan, pemilikan, dan
penguasaan tanah; Ketiga, kontribusi pertanahan dalam menjamin
keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan
Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi akan
datang pada sumber-sumber ekonomi masyarakat, terutama tanah;
Keempat, kontribusi pertanahan dalam menciptakan tatanan
kehidupan bersama secara harmonis dengan mengatasi berbagai
sengketa dan konflik pertanahan di seluruh tanah air, dan menata
sistem pengelolaan yang tidak lagi melahirkan sengketa dan konflik di
kemudian hari (Nugroho, 2014:156).
Terminologi “kesejahteraan” dalam Prinsip Pertanahan yang
pertama, oleh BKKBN (2008) dikenali sebagai keluarga ideal, yang
disebut Keluarga Sejahtera Tahap III Plus, yaitu keluarga yang dapat
memenuhi seluruh kebutuhannya, yaitu: Pertama, kebutuhan yang
bersifat dasar, seperti: (1) pangan, (2) sandang, (3) papan, (4) kesehatan,
dan (5) pendidikan. Kedua, kebutuhan yang bersifat sosial psikologis,
seperti: (1) ibadah, (2) makan protein hewani, (3) pakaian, (4) ruang
untuk interaksi keluarga, (5) peningkatan kesehatan, (6) penghasilan, (7)
baca tulis latin, dan (8) keluarga berencana. Ketiga, kebutuhan yang
bersifat pengembangan, seperti: (1) peningkatan keagamaan, (2)
menabung, (3) berinteraksi dalam keluarga, (4) ikut melaksanakan
kegiatan dalam masyarakat, dan (5) mampu memperoleh informasi.
Keempat, kebutuhan yang terkait dengan sumbangan yang nyata dan
berkelanjutan bagi masyarakat, seperti: (1) secara teratur memberikan
sumbangan dalam bentuk material dan keuangan untuk kepentingan
sosial kemasyarakatan, serta (2) berperan aktif sebagai pengurus
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lembaga kemasyarakatan atau yayasan sosial, keagamaan, kesenian, olah
raga, pendidikan, dan sebagainya (Nugroho, 2013:55).
Agar sejahtera, maka diperlukan upaya pemberdayaan petani,
yang antara lain dapat dilakukan dengan mengakomodasi konsep Threepronged Strategy (Strategi Trisula) yang ditawarkan World Bank (Bank
Dunia) sejak tahun 2001, yaitu: Pertama, menggalakkan peluang, atau
promoting opportunity. Kedua, memfasilitasi pemberdayaan, atau
facilitating empowerment. Ketiga, meningkatkan jaminan sosial, atau
enhancing security (Nugroho, 2015:25).
C.

Restorasi Peran Aktor
Restorasi peran aktor pertanahaan mampu “menyembuhkan”
traumatika di bidang pertanahan, yang dialami oleh para petani di Desa
Polorejo antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2014. Sementara itu
diketahui, bahwa restorasi peran aktor pertanahan dalam pemberdayaan
petani di Desa Polorejo memiliki pilihan tindakan rasional, yang tersedia
bagi aktor pertanahan di Desa Polorejo. Selanjutnya aktor pertanahan
utama (Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo) menetapkan tindakan
rasional, dengan mempertimbangkan preferensi, ekspektasi, dan
dampaknya bagi petani.
Fakta memperlihatkan, bahwa restorasi diinisiasi oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten Ponorogo, yang kemudian didukung oleh aktor
pertanahan lokal, yaitu: (1) Pemerintah Desa Polorejo, (2) Pokmas Desa
Polorejo, (3) Gapoktan “Rukun Makmur” Desa Polorejo, (4) Kelompok
Tani “Margo Rukun” Dusun Tamanan, (5) Kelompok Tani “Barokah”
Dusun Polorejo, (6) Kelompok Tani “Beji Makmur” Dusun Beji, (7)
Kelompok Tani “Gemah Ripah” Dusun Bakalan, dan (8) petani Desa
Polorejo.
Pilihan tindakan rasional yang tersedia bagi aktor pertanahan di
Desa Polorejo berupa pilihan referensial dan pilihan kondisional. Pilihan
referensial yang tersedia meliputi: (1) Tindakan berbasis nilai-nilai
pertanahan, baik nilai-nilai pertanahan secara umum maupun khusus,
yaitu pendaftaran tanah; (2) Tindakan berbasis peran aktor pertanahan,
baik yang berdasarkan seperangkat nilai-nilai pertanahan, maupun
berdasarkan seperangkat ekspektasi, untuk memberdayakan petani di
Desa Polorejo.
Sementara itu, pilihan kondisional meliputi: Pertama, tindakan
yang terkait dengan respon Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo
terhadap dinamika sosial yang ada, agar para petani di desa ini antusias
melakukan sertipikasi hak atas tanah; Kedua, tindakan Kantor
Pertanahan Kabupaten Ponorogo, untuk memanfaatkan seluruh aktor
pertanahan lokal di Desa Polorejo, agar mampu mendorong antusiasme
petani dalam sertipikasi hak atas tanah di desa ini.
Tindakan rasional yang dipilih oleh aktor pertanahan dalam
pemberdayaan petani di Desa Polorejo telah mempertimbangkan
beberapa penyebab dibutuhkannya tindakan terpilih tersebut, yang
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kemudian mewujud dalam suatu tindakan terpilih. Tindakan rasional
terpilih dibutuhkan, karena ada keinginan Kantor Pertanahan
Kabupaten Ponorogo, untuk: (1) membantu para petani di Desa
Polorejo; (2) merespon trauma pertanahan di kalangan petani Desa
Polorejo; dan (3) merespon kebutuhan petani di bidang pertanahan.
Sementara itu, wujud tindakan terpilih yang diputuskan Kantor
Pertanahan Kabupaten Ponorogo pada restorasi peran aktor pertanahan
dalam pemberdayaan petani di Desa Polorejo, yaitu: (1) Melakukan
intervensi terukur, untuk merespon trauma bidang pertanahan di
kalangan petani Desa Polorejo, pasca kegagalan sertipikasi hak atas
tanah secara massal pada tahun 2008; (2) Pada tahun 2014 memberi
anjuran kepada Pemerintah Desa Polorejo, agar membentuk Pokmas
atau Kelompok Masyarakat Desa Polorejo, yang bertugas membantu
pemerintah desa mengelola urusan pertanahan di Desa Polorejo; (3)
Setelah Pokmas Desa Polorejo dibentuk oleh Pemerintah Desa Polorejo
tahun 2014, maka pada tahun yang sama menawarkan kegiatan
sertipikasi hak atas tanah melalui program SMS, kepada para petani di
Desa Polorejo; (4) Setelah tawaran sertipikasi hak atas tanah melalui
program SMS diterima atau disetujui oleh para petani dan Pemerintah
Desa Polorejo, selanjutnya atas dukungan aktor pertanahan lokal
dilaksanakan sertipikasi hak atas tanah melalui program SMS, sebanyak
30 bidang tanah di Desa Polorejo; (5) Setelah program SMS berhasil
dilaksanakan di Desa Polorejo pada tahun 2014, selanjutnya diikuti
dengan pelaksanaan PRONA tahun 2015 – 2017.
Selain wujud tindakan terpilih yang diputuskan Kantor
Pertanahan Kabupaten Ponorogo, ternyata diketahui bahwa preferensi
dan ekspektasi aktor pertanahan dalam pemberdayaan petani di Desa
Polorejo merupakan sesuatu yang penting, dengan rincian bahwa
berkaitan dengan preferensi diketahui adanya penyebab preferensi dan
kelayakannya. Sebagaimana diketahui, preferensi ditetapkan, karena: (1)
adanya kesadaran tentang tanah sebagai basis kesejahteraan; (2) adanya
keterbatasan sumberdaya dan kemampuan aktor pertanahan Desa
Polorejo; (3) Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo berupaya
memanfaatkan kemampuan aktor pertanahan lainnya di Desa Polorejo,
agar dapat memenuhi kebutuhan para petani Desa Polorejo; (4) Kantor
Pertanahan Kabupaten Ponorogo ingin menentukan tindakan awal dan
lanjutan yang diperlukan, sebagai respon atas kondisi sosiologis
pertanahan yang unik (traumatika bidang pertanahan) di Desa Polorejo;
(5) Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo ingin dapat menyusun dan
menerapkan urut-urutan tindakan yang terpilih, agar para petani Desa
Polorejo dapat diberdayakan dengan memanfaatkan sertipikat hak atas
tanah.
Preferensi yang ditetapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten
Ponorogo mendapat kelayakan, karena preferensi mampu difungsikan,
sebagai: (1) instrumen untuk mengatasi traumatika bidang pertanahan,
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yang dialami para petani di Desa Polorejo; dan (2) instrumen untuk
memulihkan kembali peran aktor pertanahan di Desa Polorejo.
Sementara itu, ekspektasi pada restorasi peran aktor pertanahan
di Desa Polorejo terdiri dari substansi dan kelayakan ekspektasi.
Substansi ekspektasi berupa: (1) Penyelesaian program pertanahan di
Desa Polorejo, yang mengalami kebuntuan sejak tahun 2008; (2)
Pembentukan optimisme pada diri aktor pertanahan di Desa Polorejo,
bahwa kebuntuan program pertanahan akan dapat diatasi; (3)
Pendorong terjadinya perubahan perilaku para aktor pertanahan Desa
Polorejo, agar mampu melakukan berbagai upaya untuk mengatasi
traumatika di bidang pertanahan; (4) Pemenuhan keinginan aktor
pertanahan, dalam mengatasi traumatika di bidang pertanahan, melalui
sertipikasi hak atas tanah secara massal di Desa Polorejo.
Substansi ekspektasi tersebut ternyata memiliki kelayakan,
karena: (1) Merupakan instrumen yang dapat difungsikan oleh aktor
pertanahan Desa Polorejo untuk memberi arah, terutama saat akan
menetapkan upaya yang diperlukan bagi pemberdayaan petani di desa
ini; (2) Merupakan instrumen yang dapat difungsikan oleh aktor
pertanahan Desa Polorejo, untuk melacak masalah pertanahan.
Setelah adanya preferensi dan ekspektasi restorasi peran aktor
pertanahan, maka diketahui adanya dampak tindakan rasional aktor
pertanahan bagi petani Desa Polorejo, yang berada dalam bingkai
restorasi peran aktor pertanahan, sebagai berikut: Pertama, rasa aman,
yang ditandai oleh: (1) bidang tanah yang mulai didata dan dicatat
dengan baik oleh Pemerintah Desa Polorejo dan Kantor Pertanahan
Kabupaten Ponorogo; (2) data dan catatan bidang tanah tersebut
dimanfaatkan, untuk pelaksanaan sertipikasi hak atas tanah secara
massal di Desa Polorejo; dan (3) sertipikasi hak atas tanah secara massal
dilaksanakan dengan turut melibatkan perangkat Desa Polorejo, sebagai
saksi saat pengukuran dan pemberkasan bidang tanah milik petani.
Kedua, peningkatan semangat, yaitu ketika para petani Desa
Polorejo mampu memperoleh: (1) pemenuhan kebutuhan terhadap rasa
aman atas bidang tanah yang dimilikinya; (2) pengetahuan bahwa
peluang pemenuhan kebutuhannya semakin besar; dan (3) pengalaman
bahwa kredit untuk modal usaha tani mudah diperoleh, setelah
dilakukannya sertipikasi hak atas tanah.
Ketiga, akses permodalan, yang ditandai oleh: (1) Kemudahan
para petani Desa Polorejo dalam mengakses permodalan pasca
sertipikasi hak atas tanah yang telah diselenggarakan di desanya, baik
melalui SMS maupun PRONA; (2) Kemanfaatan Surat Keterangan
Kepala Desa Polorejo yang menjelaskan tentang keikut-sertaan petani
yang bersangkutan (yang berkepentingan) dalam kegiatan PRONA, yang
ternyata juga dapat digunakan untuk mengakses permodalan.
Keempat, kebebasan memilih komoditi, yang ditandai oleh: (1)
Adanya keinginan dan kesiapan berikhtiar para petani, untuk
melepaskan diri dari ketergantungannya pada tengkulak; (2) Adanya
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pemanfaatan kredit oleh petani sebagai instrumen, untuk menggagalkan
perangkap ijon yang telah ditebar oleh tengkulak; (3) Adanya
pemanfaatan kredit sebagai modal usaha, agar para petani bebas
memilih jenis tanaman yang paling menguntungkan (komersial).
Kelima, peningkatan posisi tawar, yang nampak pada
kemampuan para petani di Desa Polorejo, dalam melakukan: (1)
Konsolidasi aktivitas, melalui kerjasama penggarapan tanah oleh para
petani dalam satu kelompok tani di Desa Polorejo; (2) Kolektivikasi
produksi, melalui kerjasama para petani dalam satu kelompok tani di
Desa Polorejo, untuk memproduksi jenis komoditas pertanian tertentu
pada waktu tertentu; (3) Kolektivikasi pemasaran produk, melalui
kerjasama para petani dalam satu kelompok tani di Desa Polorejo, untuk
secara bersama-sama memasarkan produk pertanian ke pasar-pasar di
sekitar Ponorogo.
Keenam, peningkatan kesejahteraan, yang ditandai oleh: (1)
adanya aliran dana yang masuk dari perbankan ke Desa Polorejo dalam
bentuk kredit usaha, yang diajukan oleh petani pemilik tanah, yang
nilainya mencapai Rp. 3,7 milyar; dan (2) penurunan jumlah petani
miskin di desa ini, yaitu dari 101 keluarga petani miskin pada tahun 2014
menjadi 77 keluarga petani miskin pada tahun 2017. Dengan demikian
terdapat aliran dana ke Desa Polorejo, yang mampu meningkatkan
usaha dan perekomomian di desa ini, sehingga bermuara pada
penurunan keluarga petani miskin sebanyak 24 keluarga petani miskin,
atau sebesar 23,76%.
D.

Penutup
Restorasi peran aktor pertanahan di Desa Polorejo, Kecamatan
Babadan, Kabupaten Ponorogo mampu memberdayakan petani,
terutama dalam hal: Pertama, menciptakan rasa aman bagi petani,
karena bidang tanah petani telah tercatat di Kantor Pemerintah Desa
Polorejo dan Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo. Kedua,
meningkatkan semangat petani, karena petani berpeluang memenuhi
kebutuhannya yang semakin besar. Ketiga, meningkatkan akses
permodalan bagi petani, karena pihak bank menjadi lebih percaya dan
yakin saat memberi modal usaha. Keempat, memberi kebebasan bagi
petani, untuk memilih komoditi komersial, karena sanggup melepaskan
diri dari ketergantungannya pada tengkulak. Kelima, meningkatkan
posisi tawar petani, karena petani mampu melakukan konsolidasi
aktivitas, kolektivikasi produksi, dan kolektivikasi pemasaran produk.
Keenam, meningkatkan kesejahteraan petani, karena adanya aliran
modal usaha untuk meningkatkan usaha, yang selanjutnya bermuara
pada peningkatan kesejahteraan.
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SEBARAN NILAI TANAH DI SEKITAR BANDARA RAJA HAJI
FISABILILLAH SEBELUM DAN SESUDAH PENGEMBANGAN AREA
BANDARA DI TANJUNGPINANG KEPULAUAN RIAU
Bambang Suyudi
Harvini Wulansari
Enggar Prasetyo Aji

A. PENDAHULUAN
Secara kuantitatif kebutuhan tanah (land) untuk berbagai kepentingan
semakin meningkat, pada sisi yang lain ketersediaan tanah relatif tetap,
sehingga nilai tanah cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Salah
satu dampak dari peningkatan kebutuhan tanah adalah bergesernya
pemaknaan tanah sebagai sumber daya (resources) ke arah pengertian
lahan sebagai ruang (space). Menurut Sandy (1995), tanah dimaknai
sebagai ruang dan disebut lahan, kecuali apabila ditinjau dari sifat
kimiawinya, maka tanah dimaknai sebagai tanah dalam arti fisik.
Mengacu pada pendapat tersebut, untuk selanjutnya apabila terdapat kata
tanah, maka dimaknai sebagai tanah dalam arti ruang.
Barlowe (1986) menyatakan bahwa tanah sebagai sumber daya
dimaknai sumber yang ada di alam yang dapat menghasilkan bahan
pangan, bahan tambang, kontruksi, dan berbagai bahan mentah yang
digunakan masyarakat. Pemaknaan tanah menurut Barlowe (1986) disebut
makna tanah sebagai faktor produksi, sedangkan makna tanah sebagai
ruang (space) diartikan sebagai tempat kehidupan itu berada, secara
kuantitas tetap dan tidak dapat dirusak, karena ruang tidak dapat rusak
atau ditingkatkan. Tanah sebagai ruang meliputi seluruh permukaan bumi
serta ruang kubik (cubic space). Berdasarkan perbedaan makna tanah
sebagai sumber daya dan tanah sebagai ruang, membawa konsekuensi
yang berbeda pula. Tanah sebagai sumber daya harus diusahakan dan
dijaga kelestariannya, sehingga mempunyai manfaat dalam kehidupan
manusia, sedangkan tanah sebagai ruang tidak perlu dijaga karena ruang
bersifat tetap dan tidak rusak serta dapat dimanfaatkan sewaktu-waktu
tanpa harus bersusah payah mengolah.
Makna tanah sebagai ruang mengalami pergeseran menjadi makna
tanah sebagai kapital (modal) seiring perubahan sikap masyarakat dalam
pemenuhan kebutuhan hidup yang semakin tinggi. Pengaruh yang
ditimbulkan dari pergeseran makna tanah ini adalah semakin sulit untuk
mengendalikan harga tanah. Tingginya harga tanah menjadi salah satu
penyebab terhambatnya proses pembebasan tanah dalam pengadaan
tanah untuk pembangunan. Salah satu contoh dalam proses pembebasan
tanah dengan harga tanah yang tinggi adalah pada saat perluasan area
Bandara Soekarno-Hatta, dimana masyarakat di sekitar bandara yang
terkena proyek perluasan bandara meminta ganti rugi sebesar 20 juta per
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meter persegi. Harga yang diminta terlalu tinggi sehingga proses
negosisasinya membutuhkan waktu yang lama.
Nilai tanah (land value) dapat ditafsirkan sebagai harga yang
harus dibayar oleh pembeli yang mampu, bersedia, dan berkelayakan
membeli dari penjual yang bersedia, berkelayakan, dan mempunyai hak
untuk menjualnya (Hidayat, 2011). Nilai tanah dalam pengertian ini
bermakna nilai ekonomis dari sebidang tanah dalam luasan tertentu.
Pengertian nilai tanah tidak dapat dilepaskan dari perkataan “nilai”
sebagai pokok pembahasan. Pengertian nilai dapat ditafsirkan sebagai
makna atau arti (worth) dari suatu benda/barang. Sesuatu barang/benda
akan mempunyai nilai bagi seseorang jika barang/benda tersebut
memberi makna atau arti bagi seseorang tersebut. Nilai tidak semestinya
dinyatakan dalam bentuk uang (rupiah), tetapi dapat pula dinyatakan
bahwa nilai adalah kekuatan/daya tukar sesuatu barang terhadap barang
lain. Alat tukar sekarang menggunakan uang, maka nilai biasanya akan
diwujudkan dalam satuan mata uang. Istilah nilai pada perkembangannya
tidak berdiri sendiri tetapi dilekatkan dengan kata yang lain, seperti nilai
tanah.
Informasi nilai tanah akurat dibutuhkan terutama pada saat
terjadi proses jual-beli tanah, atau proses ganti-rugi tanah untuk
pembangunan, agar konflik pertanahan dapat diminimalisir. Konflik
pertanahan muncul, menurut Omba (1998) didominasi oleh: 1) terjadinya
perubahan pola pemilikan atau penguasaan atas tanah; 2) perubahan
makna tanah semula bernilai sosial dan bersifat magic; 3) perbedaan
persepsi mengenai status tanah antara pemerintah dan masyarakat; 4)
hubungan kekerabatan pada kelompok masyarakat yang mulai renggang.
Tanah yang semula mempunyai nilai-nilai sosial (UUPA Nomor 5 Tahun
1960 Pasal 6), saat ini cenderung diartikan sebagai benda mati yang
digunakan dan dimanfaatkan sesuai kepentingan pasar tanah yang
cenderung kapitalis. Dampak yang terjadi pada masyarakat adalah dengan
mudah tanah diperjual-belikan tanpa memperdulikan apakah setelah
menjual tanah, mereka dapat hidup lebih baik dari sebelumnya. Pada di
sisi lain, tanah tidak lagi dipandang sebagai sumber daya alam yang harus
dipelihara, sehingga dapat memberikan penghidupan yang layak, tetapi
tanah dipandang sebagai benda mati yang dapat dijual dan mendatangkan
keuntungan.
Juliantara (1995) menyatakan bahwa beberapa kasus sengketa
tanah muncul sebagai akibat dari: 1) Pemberian ganti rugi yang tidak
memadai; 2) Proses pembebasan yang tidak demokratis dan cenderung
manipulatif; 3) Penolakan pemilik tanah untuk menyerahkan tanahnya
karena tidak memiliki tanah yang lainnya; 4) Ketidakpastian hidup
mereka setelah menyerahkan tanahnya. Pemberian ganti rugi yang tidak
memadai merupakan salah satu faktor yang banyak menyebabkan
munculnya kasus sengketa tanah. Apabila diamati, maka dapat
disimpulkan bahwa nilai tanah yang valid merupakan salah satu unsur
penting untuk mengantisipasi munculnya konflik yang cenderung makin
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meningkat terutama dalam proses pembebasan tanah untuk
pembangunan.
Tuntutan pembangunan terutama yang berkaitan dengan
masalah pembebasan tanah sudah seharusnya menjadi perhatian
pemerintah, karena fakta di lapangan menunjukkan bahwa proses ini
terkendala pada tahap pelaksanaannya, terutama pada daerah yang sudah
mengalami perkembangan yang pesat. Antisipasi awal sudah seharusnya
dilakukan oleh pemerintah terutama di daerah yang sedang mengalami
pengembangan wilayah, agar nilai tanah dapat dikendalikan, dan pada
saat pembebasan tanah tidak dihadapkan pada harga tanah yang tinggi.
Informasi nilai tanah akan mempunyai manfaat yang besar,
apabila dapat menggambarkan kondisi sebenarnya sesuai kenyataan di
lapangan (up to date). Informasi nilai tanah yang up to date akan mudah
dilihat apabila pola sebaran nilai tanah dapat disajikan dalam bentuk peta,
dan setiap orang dengan mudah dapat mengaksesnya.
Kepulauan Riau merupakan salah satu wilayah yang ditetapkan
sebagai provinsi baru di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2002 dengan ibukota berkedudukan di Kota Tanjungpinang.
Provinsi ini terletak pada jalur lalu lintas transportasi laut dan udara yang
strategis. Setelah diresmikan menjadi provinsi baru di Indonesia, dalam
rangka mendukung kemajuan penyelenggaraan kegiatan pemerintah,
pembangunan, dan kemasyarakatan, maka Pemerintah Daerah Kepulauan
Riau melakukan pembangunan yang pesat di Kota Tanjungpinang. Salah
satu pembangunan yang dilakukan adalah pengembangan terhadap
Bandara Kijang, dan sejak tahun 2008 bernama Bandara Internasional
Raja Haji Fisabilillah. Proyek pengembangan bandara ini mulai berjalan
pada bulan Juni 2007. Pengembangan yang dilakukan meliputi
penambahan fasilitas seperti radar dan pemanjangan landasan pacu
sekitar 400 meter sehingga menjadi 2.256 meter. Selain itu, juga dilakukan
perluasan gedung terminal bandara dari 1.250 m2 menjadi 1.400 m2.
Pembangunan maupun pengembangan sarana umum akan
mendorong terjadinya peningkatan pembangunan di sekitarnya. Hal ini
terjadi karena masyarakat berkeinginan untuk mendapatkan akses yang
lebih mudah dan dekat ke sarana umum tersebut maupun karena insentif
ekonomi. Bandara merupakan salah satu sarana umum yang
membutuhkan angkasa bebas yang luas serta tanah bebas yang luas pula.
Keberadaan bandara sebagai sarana umum pada gilirannya dapat memicu
perkembangan ruang sepanjang koridor akses menuju bandara.
Keberadaan bandara juga dapat menjadikan daerah di sekitar akses
menuju bandara menjadi kota satelit dalam waktu yang relatif singkat.
Kota satelit merupakan kota yang terletak di pinggir atau berdekatan
dengan kota besar, yang secara ekonomis, sosial, administratif, dan politis
tergantung pada kota besar tersebut. Sama halnya pada pengembangan
yang dilakukan pada Bandara Raja Haji Fisabilillah, pembangunan di
sekitarnya tidak dapat dihindari dan wilayah di sepanjang akses menuju
bandara menjadi berkembang.
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Pengembangan yang dilakukan terhadap Bandara Raja Haji
Fisabilillah mendorong permintaan terhadap tanah yang berada di
sekitarnya. Peningkatan permintaan tersebut mendorong terjadinya
peningkatan terhadap nilai tanah, terutama daerah permukiman.
Penetapan nilai tanah dipengaruhi oleh kondisi permintaan dan
penawaran terhadap suatu tanah. Penetapan nilai suatu tanah juga dapat
dipengaruhi oleh karakteristik lingkungan di sekitarnya. Oleh karena itu,
perlu dilakukannya penelitian yang menganalisis sebaran nilai tanah
permukiman sebelum dan setelah dilakukannya pengembangan bandara.
Dengan demikian dapat dilihat perubahan sebaran nilai tanah sebelum
dan sesudah pengembangan bandara dilakukan. Setelah distribusi sebaran
sebelum dan sesudah pengembangan diketahui, kemudian menganalisis
faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tanah sebelum dan sesudah
pengembangan dilakukan.
B. Teknik Pengambilan Sampel
Pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling, yaitu diambil
bidang tanah yang telah mengalami transaksi jual-beli di wilayah
Kelurahan Pinang Kencana. Sebelum pembangunan bandara yaitu data
transaksi tahun 2008 dan sesudah pengembangan bandara yaitu data
transaksi sesudah tahun 2008 sampai dengan 2017, di mana sampelsampel bidang tanah tersebut terdistribusi merata di wilayah Kelurahan
Pinang Kencana terutama di sisi barat Bandara Raja Haji Fisabilillah, hal
ini dikarenakan karena pada sisi sebelah timur bandara merupakah
daerah Ruang Terbuka Hijau dan sebelah timurnya lagi merupakan
Kawasan Lindung. Berikut gambaran wilayah lokasi penelitian dapat
dilihat pada Gambar 1.

Lokasi Pengambilan Sampel

Gambar 1. Gambaran Wilayah Lokasi Pengambilan Sampel
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Berdasarkan hasil observasi lapangan, wawancara, serta acuan
data Peta Zona Nilai Tanah di Kelurahan Pinang Kencana, diperoleh
sampel data sebaran nilai tanah sebanyak 65 sampel yang merupakan data
transaksi jual beli pada tahun 2008 yang merupakan waktu sebelum
pengembangan bandara. Sedangkan dari rentang waktu dari tahun 2015
hingga tahun 2017 yang merupakan waktu sesudah pengembangan
bandara juga mendapatkan data transaksi sebanyak 65 sampel.
Pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling yaitu diambil
bidang tanah yang telah mengalami transaksi jual-beli,
di mana
pengambilan sampel-sampel bidang tanah tersebut terdistribusi merata.
Antara sampel bidang tanah sebelum pengembangan dan sesudah
pengembangan bandara terletak pada posisi bidang tanah yang sama.
C. Pengukuran Variabel
Variabel dalam penelitian ini meliputi variabel dependen (terikat) yaitu
nilai tanah (Y) dalam satu bidang tanah sebelum dan nilai tanah sesudah
pengembangan bandara sedangkan variabel independen (bebas) meliputi
faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tanah. Sampel-sampel bidang
tanah yang telah diperoleh dengan memperhatikan kondisi lapangan,
kemudian dilakukan pengukuran variabel, variabel independent yang
diukur diantaranya yaitu:
1. Jarak bidang tanah ke bandara (X1)
Pengukuran variabel X1 yaitu jarak bidang tanah ke bandara, diukur di
atas citra digital (data sekunder) yang terdapat wilayah Kelurahan
Pinang Kencana dengan bantuan Software ArcGIS. Jarak tersebut
diukur secara on screen yang diukur dari bandara ke sampel bidang
tanah, karena area bandara sangat luas, digunakan titik acuan yang
sama sebagai awal pengukuran yaitu pintu gerbang bandara, diukur
lewat jalan yang menuju sampel bidang tanah tersebut dalam satuan
meter. Cara pengukuran dapat dilihat pada Gambar 2.

Pintu gerbang
bandara
Gambar 2. Cara Pengukuran Jarak Bidang Tanah ke Bandara
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2. Jarak bidang tanah ke jalan raya terdekat (X2)
Untuk jarak bidang tanah ke jalan raya terdekat juga dilakukan secara
on screen pada citra digital menggunakan Software ArcGIS dalam
satuan meter. Jarak yang diukur dari bidang tanah ke jalan raya
terdekat yang merupakan jalan-jalan utama meliputi :
a. Jalan Baru (Jalan bandara)
b. Jalan Ganet
c. Jalan WR. Supratman
d. Jalan Arah Tanjung Uban
e. Jalan Adi Sucipto.
3. Luas bidang tanah (X3)
Perhitungan luas bidang dilakukan dengan mengukur area
menggunakan Software AutoCad pada Peta Bidang Tanah digital yang
tersimpan dalam format. dwg.
4. Status tanah (X4)
Status tanah ditentukan dari status kepemilikan yang mengacu pada
data atribut Peta Zona Nilai Tanah dengan pemberian skor pada
tingkatan status kepemilikan tanah, dapat dilihat pada Tabel 1.
Pemberian skor ini didasarkan bahwa semakin baik status kepemilikan
akan memberikan tingkat keamanan kepemilikannya semakin besar
pula dan diasumsikan semakin meningkatkan nilai tanah, sehingga
secara berturut-turut Hak Milik diberikan skor tertinggi dan Hak Pakai
diberikan skor terendah.
Tabel 1. Skor Status Tanah
Status Tanah
Skor
HM
3
HGB
2
HP
1
5. Bentuk bidang tanah (X5)
Pengukuran variabel bidang tanah dilakukan dengan pemberian skor,
ditentukan dari bentuk fisik di lapangan dan juga mengacu Peta
Bidang Tanah digital, dapat dilihat pada Tabel 2. Pemberian skor ini
didasarkan pada asumsi bahwa semakin teratur bentuk bidang tanah,
akan semakin mudah orang dalam mengusahakannya apalagi untuk
mendirikan bangunan, sehingga bentuk persegi panjang diberikan skor
tertinggi dan bentuk segitiga diberikan skor terendah.
Tabel 2. Skor Bentuk Bidang Tanah
Bentuk Bidang Tanah
Skor
4
3
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2

1

6. Lebar jalan (X6)
Lebar jalan diiukur dengan cara on screen di citra digital menggunakan
Software ArcGIS dari tepi aspal sampai tepi aspal yang lain, pada jalan
dimana letak bidang tanah tersebut berada.
7. Kontur tanah (X7)
Kontur tanah ditentukan dengan melakukan interpolasi pada peta
kontur digital dengan rumus sebagai berikut :

X
K1

n=?

Y

K2

Keterangan:
n = nilai kontur yang dicari
K1 = nilai kontur bawah
K2 = nilai kontur atas
X = jarak antara interval K1 sampai dengan titik yang akan dicari nilai
kontur interpolasinya
Y = jarak antara K1 sampai K2
∆K = K2 – K1
D. Sebaran Nilai Tanah dengan Metode Buffer serta Analisisnya
Sebaran nilai tanah sebelum pengembangan Bandara Raja Haji Fisabilillah
pada tahun 2008, berdasar sampel yang diperoleh di lapangan dan dengan
cara melakukan buffer dari pusat bandara (pintu gerbang) dengan interval
buffer 250 meter, 500 meter, 750 meter, 1000 meter, 1250 meter, 1500
meter, 1750 meter, dan 2000 meter serta dengan bantuan arah mata angin
seperti dapat dilihat pada Gambar 3.

94

Utara

Timur Laut

Barat Laut

Timur

Barat

!(
!(

acuan pusat bandara (pintu gerbang)
sampel nilai tanah

arah mata angin
250 m

1250 m

500 m

1500 m

750 m

1750 m

1000 m

2000 m

Gambar 3. Sebaran Nilai Tanah Sebelum Pengembangan Bandara dengan
Metode Buffer
Pada Gambar 3 dapat dilihat bahwa nilai tanah yang tinggi
berada di arah barat sampai barat laut dan juga barat ke barat daya, harga
tanah berkisar Rp. 300.000,-/m2 hingga Rp. 350.000,-/m2 sedangkan nilai
tanah yang rendah berada pada arah utara ke timur laut, dengan harga
tanah berkisar Rp. 50.000,-/m2. Begitu pula untuk nilai tanah yang di luar
zona buffer (> 2000 meter) nilai tanah juga cenderung rendah, harga
tanah berkisar Rp. 100.000,-/m2. Daerah yang nilai tanahnya tinggi pada
tahun 2008, dulunya memang di situ sudah banyak berdiri pertokoan dan
perumahan juga sudah ada, namun tidak sebanyak seperti pada tahun
2017.
Menurut hasil wawancara tim peneliti dengan warga sekitar
Bandara Raja Haji Fisabilillah diperoleh informasi bahwa perkembangan
pesat sekitar bandara justru terjadi setelah adanya pembangunan jalan
baru bandara pada tahun 2013 dengan panjang ± 3 (tiga) km dan lebar
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jalan ± 60 meter. Dengan adanya jalan baru tersebut akses jalan ke
bandara semakin mudah dan lancar, sehingga di area sekitar jalan baru
juga mulai bermunculan pertokoan dan perumahan elite yang dibangun
di sepanjang jalan baru tersebut.
Distribusi sebaran nilai tanah sesudah pengembangan Bandara
Raja Haji Fisabilillah atau sesudah tahun 2008 hingga tahun 2017, berdasar
sampel yang diperoleh di lapangan dan dengan cara yang sama seperti
sebelum pengembangan bandara yaitu melakukan buffer dari pusat
bandara (pintu gerbang) dengan interval buffer 250 meter, 500 meter, 750
meter, 1000 meter, 1250 meter, 1500 meter, 1750 meter dan 2000 meter
serta dengan bantuan arah mata angin seperti dapat dilihat pada Gambar
4, maka dapat diketahui bahwa kecenderungan bahwa nilai tanah tinggi
ke arah barat, barat laut, dan juga barat daya yaitu harga tanah berkisar
Rp 500.000,-/m2 hingga Rp 2.800.000,-/m2. Pada awal tahun 2008 atau
sebelum pengembangan bandara daerah tersebut memiliki harga tanah
berkisar Rp 300.000,-/m2 hingga Rp. 350.000,-/m2, hal ini meningkat 8
(delapan) kali lipat atau lebih. Peningkatan harga tanah dikarenakan
karena adanya jalan baru, jalan baru pada Gambar 4 ditandai dengan
warna merah. Pada arah utara ke timur laut nilai tanah masih rendah,
hanya saja yang sebelum pengembangan bandara harga tanah berkisar Rp
50.000, setelah pengembangan bandara harga tanah meningkat 6 kali lipat
berkisar Rp 300.000 atau lebih.
Untuk daerah yang di luar zona buffer (>2000 meter) juga
memiliki nilai tanah yang rendah, harga tanah berkisar Rp.100.000,-/m2
hingga Rp. 300.000,-/m2. Nilai rendah yang berada di arah utara ke timur
laut disebabkan karena terlalu dekat dengan landas pacu sehingga
tingkat kebisingan tinggi, selain itu pertokoan juga masih jarang.
Pertokoan dan perumahan banyak bermunculan ke arah barat dan barat
laut sehingga memicu harga tanah semakin meningkat.
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Warna merah :
Jalan Baru
Bandara

Gambar 4. Sebaran Nilai Tanah Sesudah Pengembangan Bandara
Dengan Metode Buffer
F. Sebaran Nilai Tanah Berdasarkan Akses Jalan Serta Analisisnya
Pola sebaran nilai tanah sebelum pengembangan Bandara Raja Haji
Fisabilillah pada tahun 2008 berdasarkan akses jalan, dalam hal ini akses
jalan besar/utama yang ada di Kelurahan Pinang Kencana seperti Jalan
Ganet, Jalan WR. Supratman, Jalan Arah Tanjung Uban dan Jalan Adi
Sucipto, dapat dilihat pada Gambar 5.
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Gambar 5. Sebaran Nilai Tanah Sebelum Pengembangan Bandara
Berdasarkan Akses Jalan
Dari Gambar 5 dapat dianalisis bahwa kecenderungan nilai tanah
yang tinggi berada di sekitar jalan-jalan utama di dekat bandara,
sedangkan yang jauh dari bandara nilai tanah rendah. Harga tanah
disekitar bandara pada awal tahun 2008 berkisar Rp. 300.000,-/m2 hingga
Rp. 350.000,-/m2.
Distribusi sebaran nilai tanah sesudah pengembangan Bandara Raja
Haji Fisabilillah sesudah tahun 2008 hingga tahun 2017 berdasarkan akses
jalan, dalam hal ini akses jalan besar/utama yang ada di Kelurahan Pinang
Kencana seperti Jalan Ganet, Jalan WR. Supratman, Jalan Arah Tanjung
Uban dan Jalan Adi Sucipto, selain jalan-jalan tersebut terdapat jalan baru
(jalan bandara) yang ada sejak tahun 2013, dapat dilihat pada Gambar 6.
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Warna hitam :
Jalan Baru Bandara
Gambar 6. Sebaran Nilai Tanah Sesudah Pengembangan Bandara
Berdasarkan Akses Jalan
Dari Gambar 6 dapat dianalisis bahwa kecenderungan nilai tanah
yang tinggi berada di sekitar jalan-jalan utama di dekat bandara,
sedangkan yang jauh dari bandara nilai tanah rendah. Nilai tanah yang
jauh dari akses jalan utama cenderung rendah, harga tanah berkisar
Rp.300.000,-/m2 hingga Rp. 400.000,-/m2. Sedangkan harga tanah di
sekitar bandara setelah pengembangan bandara berkisar Rp. 500.000,-/m2
hingga Rp. 2.800.000,-/m2, yang artinya kenaikan harga hingga 7 (tujuh)
kali lipat dari harga di awal tahun 2008. Nilai tanah yang tinggi di sekitar
bandara dipicu juga dengan adanya jalan baru (jalan bandara), di mana di
sepanjang jalan tersebut pertokoan dan perumahan banyak yang
dibangun.
G. Hasil Perhitungan Regresi Linier Berganda dan Paired Sample T Test
Data bidang tanah atau sampel yang diperoleh dari lapangan kemudian
dihitung menggunakan cara regresi linier berganda dengan Software SPSS
untuk menganalisis dan membuat model regresi dari berbagai variabel
yang ditentukan sebelumnya. Dalam perhitungan regresi linier berganda
juga perlu diperhatikan besarnya koefisien determinasi (R 2) untuk
menentukan seberapa besar sumbangan pengaruh variabel bebas mampu
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menjelaskan variabel terikat. Nilai koefisien determinasi (R 2) dapat
dipakai untuk memprediksi seberapa besar kontribusi pengaruh variabel
bebas terhadap variabel terikat dengan syarat hasil Uji F dalam analisis
regresi bernilai signifikan. Sebaliknya, jika hasil dalam Uji F tidak
signifikan maka nilai koefisien determinasi ini tidak dapat digunakan
untuk memprediksi kontribusi pengaruh variebel bebas terhadap variabel
terikat.
Paired sample t test digunakan untuk mengetahui apakah
terdapat perbedaan rata-rata dua kelompok sampel yang berpasangan
atau berhubungan. Paired sample t test merupakan bagian dari statistik
parametrik maka dari itu sebagaimana ketentuan dalam statistik
parametrik adalah data penelitian terdistribusi normal. Peneliti
melakukan paired sample t test untuk membandingkan antara nilai tanah
tahun 2008 (data transakasi sebelum pengembangan bandara) dengan
nilai tanah sesudah tahun 2008 hingga tahun 2017 di lokasi sekitar
Bandara Raja Haji Fisabilillah. Dalam SPSS, nilai signifikansi Uji F dilihat
pada output Anova, sedangkan untuk koefisien determinasi dapat dilihat
pada output Model Summary.
Perhitungan regresi linier berganda pada penelitian ini
dilakukan terhadap sampel bidang tanah sebelum pengembangan bandara
atau data transaksi tahun 2008 dan juga dilakukan terhadap sampel
bidang tanah sesudah pengembangan bandara atau data transaksi dari
sesudah tahun 2008 hingga tahun 2017, hasil perhitungannya sebagai
berikut :
1. Hasil perhitungan regresi linier berganda pada variabel nilai tanah
tahun 2008
Tabel 3. Hasil Output SPSS Nilai Tanah Tahun

2008
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Dari Tabel 3 di atas dapat diperoleh informasi bahwa nilai
signifikansi dalam Uji F sebesar 0.000 lebih kecil dari probabilitas 0.05,
sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas secara
simultan berpengaruh terhadap nilai tanah. Sementara untuk melihat
seberapa persen pengaruh tersebut dapat dilihat pada tabel Model
Summary. Dari output Model Summary dapat diketahui bahwa nilai
koefisien determinasi (R2) sebesar 0,481 (nilai 0,481 adalah
pengkuadratan dari koefisien korelasi atau R yaitu 0,694 X 0,694 =
0,481). Besarnya angka koefisien determinasi 0,481 sama dengan 48,1%.
Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel 1 hingga 7
berpengaruh terhadap nilai sebesar 48,1%, sedangkan sisanya (100% 48,1% = 51,9%) dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel yang telah
peneliti bahas dalam penelitian ini.
Model persamaan regresi yang diperoleh dari analisis SPSS nilai tanah
tahun 2008 adalah sebagai berikut :
X = 139877,047 + X1 (-58,589) + X2 (-80,626) + X3 (4,616) + X4
(77439,033) + X5 (52570,469) + X6 (9778,736) + X7 (-11963,942)
2. Hasil Perhitungan Regresi Linier pada variabel nilai tanah sesudah
tahun 2008 hingga tahun 2017.
Tabel 4. Hasil Output SPSS Nilai Tanah Sesudah Tahun 2008
hingga Tahun 2017

Dari Tabel 4 di atas dapat diperoleh informasi bahwa nilai
signifikansi dalam uji F sebesar 0.010 lebih kecil dari probabilitas 0.05,
sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas secara
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simultan berpengaruh terhadap nilai tanah. Sementara untuk melihat
seberapa persen pengaruh tersebut dapat dilihat pada tabel Model
Summary. Dari output Model Summary dapat diketahui bahwa nilai
koefisien determinasi (R2) sebesar 0,268 (nilai 0,268 adalah
pengkuadratan dari koefisien korelasi atau R yaitu 0,518 X 0,518 =
0,268). Besarnya angka koefisien determinasi 0,268 sama dengan
26,8%. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel 1 hingga 7
berpengaruh terhadap nilai sebesar 26,8%, sedangkan sisanya (100% 26,8% = 73,2%) dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel yang
telah peneliti bahas dalam penelitian ini.
Model persamaan regresi yang diperoleh dari analisis SPSS
nilai tanah tahun 2008 adalah sebagai berikut :
X = -24125676,8 + X1 (-230,121) + X2 (-3037,769) + X3 (-57,960) + X4
(7739192,323) + X5 (1094008,023) + X6 (771452,972) + X7 (195099,864)
3. Hasil Analisis Paired Sample T Test
Tabel 5. Hasil Output SPSS Paired Sample T Test

Pada output SPSS dapat kita lihat ringkasan statistik dari kedua
kelompok sampel yaitu Nilai Tanah Tahun 2008 dan Nilai Tanah
Sesudah Tahun 2008 hingga Tahun 2017. Untuk nilai tanah tahun 2008
diperoleh rata rata sebesar Rp. 244.618,- sedangkan rata-rata nilai
tanah sesudah tahun 2008 hingga tahun 2017 adalah sebesar Rp.
1.555.150,- . Jumlah sampel yang dibandingkan adalah sebanyak 65
sampel. Output pada tabel ketiga merupakan bagian terpenting untuk

102

melihat hasil mengenai ada tidaknya perubahan nilai tanah.
Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui bahwa nilai Sig. (2-tailed) sebesar
0,000. Sesuai dengan pedoman pengambilan keputusan dalam paired
sampel t tes adalah sebesar 0,05 maka nilai 0,000 < 0,05 sehingga dapat
disimpulkan bahwa terjadi perbedaan yang signifikan antara nilai
tanah tahun 2008 (sebelum pengembangan bandara) dengan nilai
tanah sesudah tahun 2008 hingga tahun 2017 (sesudah pengembangan
bandara).
H. Penutup
Dari hasil penelitian dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu :
1. Sebaran nilai tanah sebelum dan sesudah pengembangan Bandara
Raja Haji Fisabilillah dengan metode buffer, hasil analisis
menunjukkan bahwa kecenderungan nilai tanah yang tinggi berada
di arah barat sampai barat laut dan juga barat ke barat daya,
sedangkan sedangkan nilai tanah yang rendah berada pada arah
utara ke timur laut dari pusat bandara. Hal ini menunjukkan bahwa
keberadaan bandara mempengaruhi nilai tanah di sekitarnya dan
pengaruh yang lebih besar pada wilayah pengembangan kota dan
permukiman.
2. Sebaran nilai tanah sebelum dan sesudah pengembangan Bandara
Raja Haji Fisabilillah berdasarkan akses jalan utama, hasil analisis
menunjukkan bahwa kecenderungan nilai tanah yang tinggi berada
di sekitar jalan-jalan utama di dekat bandara, sedangkan yang jauh
dari bandara nilai tanah rendah. Hal ini menunjukkan bahwa
keberadaan jalan utama dan bandara sangat mempengaruhi nilai
tanah di sekitarnya.
3. Hasil perhitungan regresi linier berganda pada variabel nilai tanah
tahun 2008 atau sebelum pengembangan bandara, besarnya angka
koefisien determinasi 0,481 sama dengan 48,1% , yang berarti bahwa
keseluruhan variabel secara bersama-sama berpengaruh terhadap
nilai tanah sebesar 48,1%, sedangkan sisanya 51,9% dipengaruhi oleh
variabel lain yang belum terdefinisi dalam penelitian.
4. Hasil perhitungan regresi linier berganda pada variabel nilai tanah
sesudah tahun 2008 hingga tahun 2017 atau sesudah pengembangan
bandara, besarnya angka koefisien determinasi 0,268 sama dengan
26,8%. Yang berarti bahwa keseluruhan variabel secara bersamasama berpengaruh terhadap nilai sebesar 26,8%, sedangkan sisanya
73,2% dipengaruhi oleh variabel lain. Kecilnya nilai koefisien
determinasi ini dapat disebabkan karena, a) variabel nilai tanah yang
dipilih sudah tidak relevan lagi karena perubahan kurun waktu
pengujian hampir selama 10 (sepuluh) tahun, b) asumsi keberadaan
bandara mengabaikan faktor pertumbuhan wilayah/kota yang lain
sehingga kesalahan muncul karena faktor lokasi lain sebagai penentu
nilai tanah.
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5.

Hasil paired sampel t tes yaitu 0,000 atau lebih kecil dari 0,05
disimpulkan bahwa terjadi perbedaan yang signifikan antara nilai
tanah tahun 2008 (sebelum pengembangan bandara) dengan nilai
tanah sesudah tahun 2008 hingga tahun 2017 (sesudah
pengembangan bandara). Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan
bandara dan proses pengembangannya benar-benar mempengaruhi
secara positif nilai tanah di sekitarnya.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka tim peneliti memberikan
saran untuk penelitian selanjutnya:
1. Perlu penambahan dan pemilihan variabel penentu nilai tanah yang
lebih lengkap dan akurat sesuai dengan tipologi wilayah yang
diteliti.
2. Survei belum mencukupi sehingga belum dapat memberikan
gambaran nilai tanah di area penelitian secara keseluruhan
sehingga diperlukan jumlah dan penyebaran sampel yang lebih
proporsional.
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MASYARAKAT ADAT TALANG MAMAK BERJUANG
“MENEMUKAN” TANAHNYA
Dian Aries Mujiburohman
M. Nazir Salim
Asih Retno Dewi

A. Pendahuluan
Istilah “hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa” dalam
Pasal 18 UUD 1945 (naskah asli) dijabarkan sebagai keberadaan masyarakat
hukum adat. Dalam penjelasan UUD 1945 dituliskan “zelfbesturende
landchappen” (daerah-daerah swapraja) dan “volksgemenschappen”
(masyarakat adat).1 Setelah amandemen UUD 1945, pengakuan akan
keberadaan masyarakat adat di mana negara berkewajiban menghormati hakhak asal usul daerah-daerah bersangkutan. Ketentuan yang mengatur
masyarakat adat dalam amandemen UUD 1945 yaitu Pasal 18B ayat (2), Pasal
28I ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.
Siapa sesungguhnya yang disebut dengan masyarakat adat di
Indonesia hal ini sangat beragam dan sangat tergantung pada latar belakang,
pengalaman, dan kepentingan setiap orang yang mendefinisikannya. 2
Penyelidikan yang dilakukan oleh Moniaga tentang definisi masyarakat adat
di Indonesia seperti sebuah perjalanan panjang yang membingungkan, siapa
yang disebut dengan masyarakat adat tidak menemukan definisi akhir. Lebih
lanjut Moniaga mengkaji dokumen internasional ILO Convention 169 tentang
Indigenous Peoples and Tribal Peoples in Independent Countries sebagai
kerangka bagi pendefinisian masyarakat adat di Indonesia. ILO yang
menggunakan dua istilah yaitu indigenous peoples dan tribal peoples.
Indigenous peoples diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai
“bangsa pribumi” dan tribal peoples diterjemahkan menjadi “masyarakat
adat”.3

1

Penjelasan Pasal 18 UUD 1945 (naskah asli) adalah “Dalam territoir
Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 zelfbesturende landchappen dan
volksgemenschappen, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau,
dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu
mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah
yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan
daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai
daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut”.
2
Yance Arizona (penyuting) Seri Hukum dan Keadilan Sosial, Antara Teks
dan Konteks: Dinamika pengakuan hukum terhadap hak masyarakat adat atas
sumber daya alam di Indonesia, Huma, Jakarta: 2010, hlm. 2.
3
Ibid.
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Keberagaman istilah dan defenisi yang merujuk pada kategori
“masyarakat adat” yang bermula dari istilah bumi putera, masyarakat asli,
masyarakat adat, masyarakat hukum adat, kesatuan masyarakat hukum adat,
masyarakat suku terasing, komunitas adat terpencil, dan masyarakat
tradisional. Berbagai macam istilah yang berkonsekuensi pada perbedaan
unsur-unsur keberadaan masyarakat adat menunjukkan belum adanya suatu
kesepahaman tentang definisi masyarakat adat.4
Ketidakseragaman tentang konsepsi masyarakat hukum adat, serta
adanya syarat/ciri masyarakat hukum adat, seperti “sepanjang kenyataannya
masih ada”, “diakui keberadaannya”, dan “tidak bertentangan dengan
kepentingan nasional”. Hal tersebut menyebabkan potensi multi tafsir dan
menjadi sumber terjadinya konflik norma antara masyarakat hukum adat
dengan negara dalam konteks pengakuan dan penghormatan terhadap
masyarakat hukum adat.
Masalah lainnya tentang keberadaan masyarakat hukum adat adalah
pengakuan dari pemerintah daerah yang menjadi masalah penting bagi
masyarakat hukum adat, dengan menggunakan perangkat hukum dalam
bentuk keputusan atau peraturan daerah.5 Pengakuan masih dalam bentuk
bersyarat berdasarkan Pasal 3 Permen ATR/BPN Nomor 5 Tahun 1999
meliputi: a) masyarakat masih dalam bentuk paguyuban; b) ada kelembagaan
dalam perangkat penguasa adatnya; c) ada wilayah hukum adat yang jelas; d)
ada pranata dan perangkat hukum yang masih ditaati. Dalam Pasal 18B ayat
(2) UUD 1945 pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat
hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya harus didasarkan pada syaratsyarat, yaitu (i) sepanjang masih hidup; (ii) sesuai dengan perkembangan
masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; (iii) diatur
dalam undang-undang.
Pengakuan bersyarat ini membuat posisi masyarakat hukum adat
menjadi sulit, karena beban pembuktian keberadaannya dibebankan kepada
masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Misalnya kesatuan masyarakat
hukum adat harus membuktikan diri sebagai kesatuan masyarakat hukum
adat dalam perkara di Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud Pasal 51
ayat (1) huruf b UU MK, juga harus memenuhi 5 (lima) syarat kerugian
konstitusional sebagaimana ditentukan Mahkamah Konstitusi dalam
yurisprudensinya. Oleh karena beratnya syarat kedudukan hukum (legal
standing) bagi kesatuan masyarakat hukum adat, hingga saat ini belum ada
pemohon yang mengaku kesatuan masyarakat hukum adat, memiliki
kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian undang-undang, karena

4

Ibid, hlm. 3.
Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat
Masyarakat Hukum Adat.
5
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tipologi dan tolak ukur tentang siapa yang dikategorikan sebagai kesatuan
masyarakat hukum adat masih belum jelas.6
Demikian juga masyarakat adat suku Talang Mamak yang sedang
berupaya untuk memperjuangkan pengakuan kebaradaan masyarakat hukum
adatnya. Talang Mamak merupakan salah satu masyarakat adat yang
sebagian besar hidup di Provinsi Riau dan sebagian kecil di Provinsi Jambi,
Talang Mamak tergolong sebagai Proto-Melayu. Golongan ini diartikan
sebagai komunitas yang mempunyai kebudayaan tertua (yang masih ada) di
dalam bentang peradaban Pulau Sumatera atau Melayu. Talang Mamak
terdiri atas dua puluh sembilan suku/kebatinan. Dua puluh sembilan suku
tersebut secara umum tersebar di tiga batang sungai yang mengalir di atas
tanah Kabupaten Indragiri Hulu. Ketiga sungai tersebut adalah Batang Sungai
Ekok, Batang Sungai Tenaku (yang sekarang disebut sebagai Sungai Cenaku),
dan Batang Gangsal.7
Untuk mendapatkan pengakuan dari negara, Talang Mamak
mengajukan hanya lima belas kebatinan dari 29 kebatinan yang ada untuk
dipersiapkan sebagai bahan untuk melengkapi peta hasil dari pemetaan
partisipatif wilayah adat Talang Mamak. Artinya, hanya komunitas adat atau
suku-suku di Talang Mamak yang menyetujui wilayahnya dipetakan saja yang
diulas di naskah ini. Lima belas suku yang disoroti tersebar di dua batang
sungai yaitu Batang Ekok dan Batang Tenaku.
Keberadaan Talang Mamak sejak dulu sangat bergantung pada hutan.
Lingkungan tempat mereka hidup diatur melalui hukum adat dan keputusan
pengelolaannya diatur oleh seorang Patih yang merupakan simbol kekuasaan
tertinggi Talang Mamak di bawah Kesultanan Indragiri. Ada pepatah kuno
dalam masyarakat Talang Mamak "lebih baik mati anak, daripada mati adat".
Hal itu seakan menunjukan bahwa identitas Talang Mamak tak bisa lepas dari
hutan yang dikelola dengan hukum adat.
Masyarakat adat Talang Mamak sangat memegang beberapa kearifan
lokal, misalnya mengenai pengambilan madu sialang, lubuk larangan, rimba
puaka, dan berladang padi. Sedangkan mengenai kepemilikan tanah, wilayah
adat mereka dikuasai oleh pemimpin adat. Tanah akan diberikan pada
keluarga yang baru menikah untuk dijadikan tempat bercocok tanam. Lahan
ini kemudian untuk seterusnya menjadi milik keluarga tersebut secara turuntemurun. Seperti halnya masyarakat adat/lokal pada umumnya, suku Talang

6

Irfan Nur Rahman dkk, Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum
(Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian
Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi, Pusat Penelitian dan Pengkajian
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia, 2011, hlm. 1
7
Muntaza dkk, Identitas Orang Talang Mamak dan Wilayah Adatnya,
Bogor, Juli 2015
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Mamak juga memiliki tanah keramat, yang semuanya terdiri dari tujuh
wilayah.8
Beberapa penelitian tentang masyarakat hukum adat Talang Mamak
seperti dilakukan oleh: pertama, Hana Mauludea, Nurhadianto, Islamuddin
yang berjudul Budaya Masyarakat Suku Talang Mamak dalam Bagian Civic
Culture. Penelitian ini mendeskripsikan budaya suku Talang Mamak dalam
bagian civic culture. Budaya suku Talang Mamak yang merupakan bagian dari
civic culture ini ditandai dengan kebudayaan suku Talang Mamak meliputi
kelahiran, gawai gadang (upacara perkawinan), kumantan, mendanu, dan
kematian. Sedangkan dalam proses kebudayaan suku Talang Mamak ini
terdapat sebuah civic culture ditandai dengan sikap warga negara berupa
saling percaya, sikap kemampuan bekerja sama, kepercayaan (religius),
tanggungjawab, solidaritas, musyawarah, kebersamaan, dan gotong royong.
Oleh sebab itu, budaya yang terdapat suku Talang merupakan bagian dari
civic culture. Penelitian yang mirip juga dilakukan oleh Islamuddin yang
berjudul Pengembangan Budaya Suku Talang Mamak sebagai Nilai-Nilai
Kearifan Lokal Dalam Bagian Civic Culture (Studi Etnografi pada masyarakat
suku Talang Mamak di Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu,
Propinsi Riau).
Kedua, Nurman, Zulfan Saam, dan Thamrin yang berjudul Kearifan
Lokal Masyarakat Talang Mamak dalam Berladang. Penelitian yang diangkat
adalah bentuk-bentuk kearifan lokal yang dilakukan masyarakat Talang
Mamak dalam berladang dan menganalisis makna kearifan lokal tersebut
dalam memelihara ekosistem lingkungan. Hasil penelitian adalah: 1).
Peralatan yang digunakan dalam berladang sangat sederhana, seperti;
beliung, parang, kampak, tajak, tuai, bakul, jombak, kopuk, yang merupakan
etnotekhnologi yang ramah lingkungan dan hemat energi. 2). Perladangan
berpindah adalah sebuah konsep dalam menjaga kelestarian ekosistem, yaitu
adanya suksesi alami berupa sesap dan belukar. 3). Tahapan-tahapan
berladang memiliki kearifan lokal baik sebagai konservasi, mitigasi bencana
maupun pembangunan berkelanjutan.
Ketiga, Gun Faisal dan Dimas Wihardyanto, berjudul Studi Tata
Ruang Rumah Tinggal Suku Talang Mamak (Spatial Study Talang Mamak
Tribe House), permasalahan yang diangkat adalah karakteristik ruang yang
ada pada rumah tinggal Suku Talang Mamak. Pada penelitian ini disimpulkan
bahwa inti dari tata ruang bangunan rumah tinggal Suku Talang Mamak
adalah hubungan 4 (empat) buah ruang, yaitu Ruang Haluan, Ruang Tangah,
8

Terjepit di Atas Tanah dan Hutannya Sendiri – Potret Konflik Kehutanan
antara Masyarakat Adat Talang Mamak Di Kabupaten Indrairi Hulu, Provinsi
Riau Dengan Industri Kehutanan. Disampaikan Sebagai Bahan Pelengkap
Kesaksian dalam Sidang Pengujian Undang-Undang No. 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia,
14
Juni
2012.
Selengkapnya
dapat
dibaca
dalam
http://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2014/05/Paper-TalangMamak.pdf Diakses pada tanggal 28/01/2017.
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Ruang Tampuan, dan Pandapuran. Ruang Haluan, Ruang Tangah, dan Ruang
Tampuan merupakan ruang hidup utama dimana hampir keseluruhan
kegiatan berumah tangga berlangsung kecuali memasak berada di tiga ruang
tersebut. Kelengkapan pengisi ruang yang ada pada ketiga ruang tersebut
akan menentukan status pemilik rumah di mata masyarakat.
Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan masyarakat adat Talang
Mamak untuk mendapatkan pengakuan wilayah adat/hutan adatnya dan
untuk mengetahui kendala/masalah yang dialami oleh masyarakat hukum
adat Talang Mamak serta alternatif penyelesaian masalah yang terjadi agar
tetap terjaga keberadaan masyarakat adat tersebut. Penelitian ini dilakukan
dengan kajian sosiologi empiris dengan mengambil objek masyarakat hukum
adat Talang Mamak. Jenis penelitian yang dilakukan berupa observational
research dengan cara survei dengan menjumpai responden di lokasi
penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif, karena bermaksud
mendeskripsikan kenyataan yang diteliti secara jelas dan sistematis.
Perjumpaan dan pemahaman menjadi syarat untuk memahami masyarakat
adat Talang Mamak, termasuk bagaimana sistem yang mereka gunakan dalam
mengelola dan memanfaatkan tanah. Lokasi penelitian yaitu di Kabupaten
Indragiri Hulu Provinsi Riau, dimana terdapat 29 komunitas masyarakat adat
Talang Mamak yang sebagian besar telah bergabung dengan Aliansi
Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).
B. Konsepsi Masyarakat Hukum Adat
Regulasi yang mengatur tentang keberadaan masyarakat hukum adat dan
hak‐hak masyarakat adat atas sumber daya alam sudah banyak peraturan
perundang‐undangan yang terbit, dari regulasi yang tertinggi yaitu UUD 1945
sampai dengan terendah yaitu peraturan desa. Namun banyaknya regulasi
belum mampu menyelesaikan persoalan‐persoalan nyata yang dihadapi oleh
masyarakat adat.
Salah satu persoalan yang disinyalir menjadi penyebab tidak bisa di
implementasikannya peraturan perundang‐undangan terkait masyarakat adat
adalah persoalan sektoralisasi. Masing‐masing instansi memiliki dan
mengembangkan kebijakan serta program‐program sendiri‐sendiri.
Sektoralisasi ini yang kemudian menimbulkan konflik baik laten maupun
manifes di antara instansi pemerintah sehingga pengakuan hukum terhadap
masyarakat adat tidak bisa dilakukan secara holistik. Di lapangan,
sektoralisasi menyebabkan masyarakat lebih sulit mengadvokasi pengakuan
hukum terhadap keberadaan dan hak‐hak mereka sebab mereka harus
menegoisasikan kepentingan dengan banyak instansi pemerintah. 9

9
Yance Arizona, Satu Dekade Legislasi Masyarakat Adat: Trend legislasi
Nasional tentang Keberadaan dan Hak‐hak Masyarakat Adat atas Sumber
Daya Alam di Indonesia (1999‐2009), Kertas kerja EPISTEMA No. 07/2010.
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Permasalahan lain adalah Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 memberikan
batasan-batasan atau persyaratan agar suatu komunitas dapat diakui
keberadaan sebagai masyarakat adat, antara lain: a). sepanjang masih hidup,
b). sesuai dengan perkembangan masyarakat c). prinsip NKRI, d). diatur
dalam undang‐undang.
Rikardo Simarmata menyebutkan empat persyaratan di atas terhadap
masyarakat adat dalam UUD 1945 setelah amandemen memiliki sejarah yang
dapat dirunut dari masa kolonial. Persyaratan terhadap masyarakat adat
sudah ada di dalam Algemene Bepalingen (1848), Reglemen Regering (1854),
dan Indische Staatregeling (1920 dan 1929) yang mengatakan bahwa orang
pribumi dan timur asing yang tidak mau tunduk kepada hukum Perdata
Eropa, diberlakukan undang‐undang agama, lembaga dan adat kebiasaan
masyarakat, “sepanjang tidak bertentangan dengan asas‐asas yang diakui
umum tentang keadilan.” Persyaratan yang demikian bersifat diskriminatif
karena terkait erat dengan eksistensi kebudayaan. Orientasi persyaratan yang
muncul adalah upaya untuk menundukkan hukum adat/lokal dan mencoba
mengarahkannya menjadi hukum positif nasional. Sedangkan F. Budi
Hardiman menyebutkan pengakuan bersyarat itu memiliki paradigma
subjek‐sentris, paternalistik, asimetris, dan monologal, seperti: “negara
mengakui”, “negara menghormati”, “sepanjang… sesuai dengan prinsip NKRI”
yang mengandaikan peranan besar negara untuk mendefinisikan, mengakui,
mengesahkan, melegitimasi eksistensi, sepanjang masyarakat adat mau
ditaklukkan di bawah regulasi negara. Lain pihak Satjipto Rahardjo
menyebutkan empat persyaratan tersebut sebagai bentuk kekuasaan negara
yang hegemonial yang menentukan ada atau tidaknya masyarakat adat.
Negara ingin mencampuri, mengatur semuanya, mendefinisikan, membagi,
melakukan pengkotakan (indelingsbelust), yang semuanya dilakukan oleh
dan menurut persepsi pemegang kekuasaan negara. Sedangkan Soetandyo
Wignjosoebroto menyebutkan empat persyaratan itu baik ipso facto maupun
ipso jure akan gampang ditafsirkan sebagai ‘pengakuan yang dimohonkan,
dengan beban pembuktian akan masih eksisnya masyarakat adat itu oleh
masyarakat adat itu sendiri, dengan kebijakan untuk mengakui atau tidak
mengakui secara sepihak berada di tangan kekuasaan pemerintah pusat. 10
Di sisi lain, permasalahan semantik dan tafsir pengertian masyarakat
hukum adat yang berbeda. Potensi multitafsir misalnya dapat dilihat dari
aspek siapa yang termasuk dalam Masyarakat Hukum Adat tersebut?
Kesimpangsiuran penggunaan istilah juga menambah ketidakjelasan apa
yang dimaksud dengan “masyarakat hukum adat”. Pasal 18B Ayat (2) UUD RI
Tahun 1945 menggunakan istilah Kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum
Adat. Berbagai peraturan lain dalam bidang hukum sumber daya alam
menggunakan istilah yang berbeda-beda, seperti: Masyarakat Adat,
Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Tradisional. Persoalannya,
keberagaman tersebut tidak hanya menyangkut istilah, tetapi juga
berdampak pada keragaman pemaknaan pula atas batasan kelembagaan dari
10

Ibid.
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Masyarakat Hukum Adat itu. Dalam ranah aplikatif ketentuan normatif
diperlukan terjemahan yang tegas, baik tentang pengertian, jenis, dan bentuk
Masyarakat Hukum Adat, sehingga dengan demikian pengakuan dan
perlindungan tersebut dapat dilaksanakan oleh negara.11 Kalangan aktivis
masyarakat sipil mengkritik “politik pengakuan bersyarat” ini. Namun,
beberapa ahli hukum tata negara berpandangan bahwa pembatasan itu
adalah keniscayaan, asal pembatasan-pembatasan itu tidak boleh
mengingkari dan/atau membatalkan pengakuan itu sendiri.12
Dalam konteks Pasal 67, ayat (1) UU No. 41 Th. 1999 tentang
Kehutanan ditetapkan bahwa masyarakat hukum adat sepanjang menurut
kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak: a) melakukan
pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari
masyarakat adat yang bersangkutan; b) melakukan kegiatan pengelolaan
hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan
undang-undang; dan c) mendapatkan pemberdayaan dalam rangka
meningkatkan kesejahteraannya. Pengakuan keberadaan masyarakat hukum
adat apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana penjelasan Pasal 67
ayat (1) yaitu: (a) masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban
(rechtsgemeenschap); (b) ada kelembagaan dalam bentuk perangkat
penguasa adatnya; (c) ada wilayah hukum adat yang jelas; (d) ada pranata
dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; (e)
masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya
untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
Penggunaan dan Penguasaan Tanah Kabupaten Indragiri Hulu

C.

Penggunaan tanah di Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2007
didominasi oleh penggunaan tanah hutan lebat seluas 284.813,33 Ha atau
37,33% dan kelapa sawit 179.432,64 Ha atau 23,52%, dari luas keseluruhan
Kabupaten Indragiri Hulu. Sementara urban hanya seluas 15.766,16 Ha atau
2,07%, hal ini disebabkan sesuai TGHK. Penggunaan tanah Kabupaten
Indragiri Hulu selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

11

Lalu Sabardi, Konstruksi Makna Yuridis Masyarakat Hukum Adat dalam
Pasal 18b UUDN RI Tahun 1945 untuk Identifikasi Adanya Masyarakat Hukum
Adat, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43 No.2 April-Juni 2013.
12
Jurnal Wacana Transformasi Sosial ISSN 1410-1298 | Nomor 33, Tahun
XVI, 2014 | Halaman 99-135 Diterbitkan oleh Indonesian Society for Social
Transformation
(INSIST),
http://www.insist.or.id/|http://blog.insist.or.id/insistpress/|
http://jurnalwacana.com/
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Tabel 1. Penggunaan Tanah Kabupaten Indragiri Hulu
Penggunaan Tanah (Lama) Tahun 2007
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Penggunaan
Tanah
Bandara
Batu Bara
Belukar
Hutan Akasia
Hutan
Belukar
Hutan Lebat
Industri
Karet
Kebun
Campuran
Kelapa Sawit
Kompleks
Olah Raga
Minyak Bumi
Pemukiman
Semak
Tanah
Terbuka
Sementara
Sungai/Danau
Total

Luas (Ha)

% Luas
Wilayah

Penggunaan Tanah (Baru)
Tahun 2012
Luas (Ha)

% Luas
Wilayah

48,41
1400,59
1967,74
31049,38

0,01
0,18
0,26
4,07

48,41
1.535,65
5.861,04
32.316,27

0,01
0,20
0,77
4,24

68285,57

8,95

29.966,51

3,93

284813,33
24,09
68116,32

37,33
0,00
8,93

266.452,88
24,09
62.788,51

34,92
0,00
8,23

103976,29

13,63

115.377,25

15,12

179432,64

23,52

220.052,86

28,84

145,05

0,02

145,05

0,02

482,44
15766,16
786,28

0,06
2,07
0,10

482,44
16.653,66
299,57

0,06
2,18
0,04

1474,17

0,19

5.764,27

0,76

5.276,49

0,69

0,69

763.044,93

100,00

5.276,49
763.044,93

100,00

Sumber: Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau (2012).
Hasil kompilasi dan konfirmasi dari Kantor Pertanahan Kabupaten
Indragiri Hulu, secara global penguasaan tanah yang ada disederhanakan
menjadi 11 kelompok, yaitu: hak atas tanah badan hukum, hutan lindung,
hutan produksi, hutan suaka alam, penguasaan tanah skala besar industri
badan hukum, penguasaan tanah skala besar perkebunan badan hukum,
taman nasional, tanah negara dikuasai langsung oleh negara, tanah negara
dikuasai tidak langsung oleh negara, tanah negara bukan untuk kepentingan
umum dikuasai bukan instansi Ppemerintah dan sungai/danau.
Penyederhanaan ini dilakukan untuk mempertimbangkan tingkat kedetilan
informasi penguasaan tanah yang berhasil dikumpulkan dan oleh karenanya
tidak dengan sendirinya dapat mewakili jenis-jenis hak atas tanah seperti
yang ditetapkan oleh hukum tanah nasional. Sehubungan dengan itu, maka
data yang disajikan ini disebut data gambaran umum penguasaan tanah.
Selengkapnya data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 2. Gambaran Umum Penguasaan Tanah

No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Gambaran Umum
Penguasaan Tanah
Hak Atas Tanah Badan Hukum
Hutan Lindung
Hutan Produksi
Hutan Suaka Alam
PTSB Industri Badan Hukum
PTSB Perkebunan Badan
Hukum
Taman Nasional
TN Dikuasai Langsung Oleh
Negara
TN Dikuasai Tidak Langsung
Oleh Negara
Tanah Negara bukan untuk
kepentingan umum dikuasai
Bukan Instansi Pemerintah
Sungai/Danau
Total

Luas (Ha)

% Luas
Wilayah

78.911,72
147.811,13
32.316,27
66.754,55
24,09

10,34
19,37
4,24
8,75
0,00

13.204,65

1,73

76.892,04

10,08

10.317,80

1,35

329.373,06

43,17

2.163,14

0,28

5.276,49

0,69

763.044,93

100,00

Sumber: Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau (2012)
Secara umum sebagaimana terlihat pada Tabel 2 tersebut bahwa
yang dikategorikan sebagai tanah negara dikuasai tidak langsung oleh negara
seluas 329.373,06 Ha adalah yang mendominasi di Kabupaten Indragiri Hulu
disusul hutan lindung seluas 147.811,13 Ha kemudian hak atas tanah badan
hukum seluas 78.911,72 Ha. Dilihat dari sisi sebarannya, bahwa tanah negara
dikuasai tidak langsung oleh negara tersebar hampir merata di seluruh
kecamatan sedangkan hutan lindung tersebar di seluruh kecamatan kecuali
di Kecamatan Lirik, Lubuk Batu Jaya, Pasir Penyu, dan Sungai Lala. Tanah
negara dikuasai tidak langsung oleh negara yang terluas berada di Kecamatan
Rakit Kulim.
Sampai saat ini, Kabupaten Indragiri Hulu masih menggunakan
RTRW tahun 1994, draf rencana tata ruang yang baru hingga hari ini belum
disahkan. Jika melihat secara detil RTRW 2017, kawasan hutan dan
perkebunan masih menjadi yang terluas di wilayah tersebut, sementara
pengembangan kawasan dari hutan ke non hutan secara eksisting sebenarnya
sudah dikuasai masyarakat, bahkan sebagian besar sudah menjadi
perkebunan sawit milik rakyat namun masih dalam status kawasan hutan.
Usulan Pemda untuk perubahan itu hingga hari ini masih diupayakan agar
masyarakat yang tinggal di kawasan hutan bisa dikeluarkan. Di bawah ini
bisa dilihat Peta Rencana Tata Ruang Kabupaten Indragiri Hulu, Riau.
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(Sumber: Kanwil BPN Provinsi Riau)
Gambar 1. Peta Rencana Tata Ruang Kabupaten Indragiri Hulu.

D.

Asal Usul Masyarakat Adat Talang Mamak

Menurut Nurlela Hayati masyarakat terasing di Riau terdiri atas
enam suku yaitu Bonai, Sakai, Talang Mamak, Akit, Hutan, dan Suku Laut.
Masyarakat terasing ini tersebar hampir di seluruh daerah Riau.
Penyebarannya meliputi di Kabupaten Kampar terdapat Suku Bonai dan Suku
Hutan, Kabupaten Indragiri Hulu terdapat Suku Talang Mamak dan di
Kabupaten Indragiri Hilir ada Suku Lau.13
Teks lisan riwayat masyarakat terasing ini akan kita jumpai
hubungan mereka satu dengan yang lain. Terlepas dari seberapa jauh
kebenaran teks lisan itu dalam sejarah, maka Suku Sakai, Akit, dan Hutan
mempunyai lintasan yang erat sekali dalam riwayat yang diperlihatkan oleh
teks lisan itu. Ketiga suku itu bertemu di Mandau. Tetapi kemudian Suku
Akit dan Hutan meninggalkan Mandau, sehingga tinggallah Suku Sakai saja.
Selanjutnya Suku Sakai masih bertemu oleh teks lisan dengan Suku Talang
Mamak, dalam cerita asal usul mereka yang di antara salah satu versi
menghubungkannya dengan kerajaan Pagarruyung atau Minangkabau.
Sedangkan Sakai ada pula yang dikatakan berasal dari Suku Bonai. Teks
mengenai Datuk Perpatih nan Sebatang ini ternyata memang dikenal luas di
beberapa tempat, di antaranya juga di Rantau Kuantan, Talang Mamak, Sakai
bahkan terlintas juga dalam teks orang Bonai. Tokoh itu memang pantas
mendapat pengaruh yang luas, sebab namanya telah mempunyai hubungan
13
Nurlela Hayati, Gambaran Umum Masyarakat Terasing di Riau
ejournal.unri.ac.id/index.php/jsbs/article/download/1617/1592, hlm 86. di
akses tanggal 6 Juni 2017.
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yang erat dengan perancang adat dalam dunia Melayu. Namun tidak dalam
semua teks tokoh Datuk Perpatih nan Sebatang itu dikisahkan dari
Pagarruyung Minangkabau.14
Masyarakat adat Talang Mamak merupakan salah satu masyarakat
adat yang mendiami Provinsi Riau tepatnya di Kabupaten Indragiri Hulu
yang penyebarannya hingga mencapai Provinsi Jambi. Di wilayah Kabupaten
Indragiri Hulu masyarakat adat Talang Mamak terdapat di empat kecamatan
yaitu Rakit Kulim, Kecamatan Batang Cenaku, Kecamatan Rengat Barat, dan
Kecamatan Batang Gangsal dimana terdapat lebih dari 20 desa asli
masyarakat adat. Masyarakat adat Talang Mamak masih tergolong kepada
Melayu tua (Proto Melayu) juga sering di sebut juga “Suku Tuha” yang berarti
masyarakat adat yang lebih dulu mendiami wilayah Indragiri. Menurut
sejarah kerajaan-kerajaan Melayu Riau masyarakat adat Talang Mamak
termasuk dalam naungan Kerajaan Indragiri dan mendapatkan tempat
khusus dalam pemerintahan Kerajaan Indragiri dimana penyebutan Talang
Mamak berasal dari kata Talang yang berarti ladang dan Mamak yang berarti
kerabat dari pihak ibu yang harus dihormati.15
Menurut Nurlela Hayati asal usul suku Talang Mamak mempuyai
beberapa versi:16 Pertama, Asal usul suku Talang Mamak dari Pagarruyung.
Dalam teks lisan yang masih dihafal oleh Patih Sutan Pangeran, Suku Talang
Mamak mempunyai hubungan yang erat dengan Datuk Perpatih Nan
Sebatang, yang diakui sebagai seorang pembesar Kerajaan Pagarruyung, yang
bertugas sebagai kelana, memeriksa berbagai daerah yang termasuk
pengaruh Kerajaan Pagarruyung atau Minangkabau. Tiap berkunjung ke
Rantau Kuantan Datuk Perpatih telah mengakhiri perjalanannya dengan
mengambil tempat di Sungai Limau, dekat Keloyang. Akhirnya datuk ini
menetap di sana. Karena Indragiri semakin ramai, maka Datuk Perpatih
memanggil seorang kemenakannya yang berada di Johor, bernama Raja Asli
untuk dinobatkan menjadi raja di Indragiri. Jadi Raja Kerajaan Indragiri
menurutnya adalah kemenakan Datuk Perpatih Nan Sebatang, sedangkan
Datuk Perpatih adalah mamaknya. Karena Datuk Perpatih yang dipandang
mamak oleh raja berada di Petalangan, maka terkenallah Talang (kampung)
itu dengan nama Talang Mamak, yang bisa berarti Talang tempat kediaman
Mamak atau Mamak yang tinggal di Petalangan.
Kedua, Dalam versi lain, menurut Tengku Arif di Kerajaan Indragiri
ada seorang patih sebagai Perdana Menteri dan seorang Temenggung yaitu
Datuk Temenggung Kuning. Patih ingin memanggil Narasinga untuk menjadi
raja di Indragiri tetapi tidak disetujui oleh Datuk Temenggung. Mereka
berbeda pendapat ketika bertemu di Bukit Bertingkah. Namun Patih tetap
meneruskan niatnya. Dia menjemput raja ke Malaka dengan
mempergunakan rakit yang terbuat dari kayu kulim, sehingga terkenal pula
14

Ibid.
Muntaza dkk, Identitas Orang Talang Mamak dan Wilayah Adatnya,
Bogor, Juli 2015, hlm 2
16
Nurlela Hayati, op.cit.
15

116

dengan rakit kulim. Semua keturunan Patih itu disebut Langkah Lama,
karena telah lebih dahulu bermukin di Indragiri. Tapi karena pihak Sultan
Indragiri memanggil lelaki suku tersebut dengan kata mamak akhirnya
terkenal pula dengan suku Talang Mamak. Sedangkan menurut ObdeynAsisten Residen Indragiri, Suku Talang Mamak berasal dari Pagaruyung yang
terdesak akibat konflik adat dan agama
Ketiga, Dari Kahyangan (mitos). Sedangkan menurut mitos, suku ini
merupakan keturunan Adam ketiga dari kayangan yang turun ke bumi,
tepatnya di Sungai Limau dan menetap di Sungai Tunu (Durian Cacar). Hal
ini terlihat dari ungkapan “Kandal Tanah Makkah, Merapung di Sungai
Limau, Menjeram di Sungai Tunu”. Itulah manusia pertama di Indragiri yang
bernama patih. Lokasi Suku Talang Mamak sendiri tersebar di Kecamatan
Batang Gansal, Batang Cenaku, Kelayang, Rengat Barat.
Masalah Pengakuan dan Penetapan Masayarakat Adat Talang
Mamak
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 45/PUU-IX/2011 dan Putusan No.
35/PUU-X/2012 (selanjutnya disebut Putusan MK 45 dan Putusan MK 35)
mengubah cara pandang hukum kehutanan mengenai legalitas kawasan
hutan dan penguasaan tanah dalam kawasan hutan. 17 Sesuai dengan Putusan
MK 45, legalitas kawasan hutan terpenuhi ketika seluruh proses pengukuhan
kawasan hutan yang meliputi penunjukan, penataan batas, pemetaan hingga
penetapan telah diselesaikan. Ini berarti bahwa yang disebut kawasan hutan
secara hukum adalah kawasan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, bukan
sekedar kawasan yang ditunjuk.18 Sedangkan Putusan MK 35 menyangkut dua
isu konstitusional, pertama mengenai hutan adat dan kedua mengenai
pengakuan bersyarat terhadap keberadaan masyarakat adat. Putusan itu
mengabulkan permohonan berkaitan dengan hutan adat, namun menolak
permohonan untuk menghapuskan syarat-syarat pengakuan keberadaan
masyarakat adat.19
Terkait hutan adat, keputusan MK ini kemudian direspon dengan
penetapan beberapa hutan adat yang dikeluarkan oleh Menteri KLHK dengan
Keputusan Menteri KLHK. Di antaranya ditetapkan hutan adat berdasar
usulan dari masyarakat adat bersama AMAN (Aliansi Masyarakat Adat
Nusantara): hutan adat Marga Serampas-Jambi, hutan adat Ammatoa Kajang-

E.

17

Myrna A. Safitri dan Grahat Nagara, Mendesaknya Kaji Ulang Peraturan:
Pokok-pokok Pikiran untuk Perbaikan Rregulasi Pengukuhan Kawasan Hutan
di Indonesia, Epistema Institute Volume 1/2015, hlm, 2.
18
Ibid.
19
Yance Arizona, Peluang Hukum Implementasi Putusan MK 35 ke dalam
Konteks Kebijakan Pengakuan Masyarakat Adat di Kalimantan Tengah,
Makalah disampaikan dalam Lokakarya “Fakta Tekstual (Quo Vadis) Hutan
Adat Pasca Putusan MK No.35/PUU-X/2012“, Palangkaraya, Rabu 20
November 2013. Acara diselenggarakan oleh AMAN Kalteng dan WWF
Program Kalimantan Tengah, hlm 1.
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Sulawesi Selatan, hutan adat Kasepuan Karang-Banten. Total yang sudah
ditetapkan oleh Menteri KLHK ada 9 hutan adat yang masuk dalam skema
hutan sosial. Penetapan hutan adat ini peruntukannya tidak dikeluarkan dari
wilayah hutan, artinya pemberian kepada masyarakat adat dengan tegas
dinyatakan akan dikelola sebagai hutan adat. Semua SK yang diberikan
dikunci dengan penetapan salah satu pasal yang menegaskan bahwa
“Pemangku Hutan Adat wajib mempertahankan fungsinya sebagai hutan”. 20
Di Provinsi Riau dalam kenyataannya masih diakui tanah-tanah
dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang pengurusan, penguasaan,
dan penggunaannya didasarkan pada ketentuan hukum adat setempat dan
diakui oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan sebagai
tanah ulayatnya. Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat di Provinsi
Riau setidak-tidaknya terdapat lima peraturan daerah, yaitu:
1) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanah
Ulayat dan Pemanfaatannya
Tujuan pengaturan tanah ulayat dan pemanfaatannya adalah untuk
tetap melindungi keberadaan tanah ulayat menurut hukum adat di
Provinsi Riau serta memberikan perlindungan hukum, menjamin
pelestarian, dan pemanfaatan tanah ulayat. Dengan manfaat tanah
ulayat secara sosial, menjadi prasarana/sarana sosial untuk kepentingan
anggota pesukuan; manfaat ekonomis menjadi modal utama dalam
kegiatan ekonomi persukuan, daerah dan negara; budaya, sebagai sarana
pengembangan kebudayaan tradisional masyarakat hukum adat;
manfaat ekologis, sebagai cagar alam pelestarian dan lingkungan hidup.
Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2015 mengatur
jenis dan kepemilikan tanah ulayat, kedudukan dan fungsi tanah ulayat,
pendaftaran dan subjek hukum tanah ulayat, kriteria keberadaan dan
objek tanah ulayat, tata cara pemanfaatan tanah ulayat, kewajiban
pemegang kuasa tanah ulayat, penyelesaian sengketa tanah ulayat,
perpanjangan dan berakhirnya hak atas tanah ulayat, larangan dan
pengawasan, penyidikan dan sanksi apabila ada tindak pidana.
20

Sebagai contoh lihat SK. 6745/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016 tentang
Penetapan Hutan Adat Marga Serampas, Kabupaten Merangin, Jambi.
Penjelasan lebih jauh lihat Agus Wibowo, dkk, Kertas Kebijakan, Penetapan
Hutan Adat: Menuju Pengakuan Hak Masyarakat Adat, Perkumpulan Huma
dan Pusat Studi Hukum Adat FH UGM, tt. Dalam prosesnya, untuk
mendapatkan status hutan adat, usulan dari bawah harus dilengkapi dengan
beberapa persyaratan, di antaranya SK penetapan dari bupati tentang
masyarakat adat itu sendiri. Artinya, pemda setempat harus mengakui
keberadaan masyarakat adat di wilayahnya agar validitasnya serta
eksistensinya diakui oleh pemerintah setempat. Keberadaan SK bupati akan
lebih memudahkan di dalam proses pengajauan hutan adat kepada
Kementerian KLHK. Hal itu juga bagian dari tafsir atas Pasal 18B ayat 2 UUD
1945 terkait pengakuan masyarakat adat.
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2)

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Desa dan Desa Adat
Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan 61 (enam puluh satu) desa dan
ditetapkan 89 (delapan puluh sembilan) desa adat. Pengaturan dan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan tentang desa. Sedangkan pengaturan dan
penyelenggaraan pemerintahan desa adat dilaksanakan sesuai dengan
hak asal usul dan hukum adat yang berlaku serta sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan asas
penyelenggaraan pemerintahan desa adat dalam prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu
Nomor 1 Tahun 2015 mengatur pemerintahan desa dan desa adat,
peraturan desa dan desa adat, kewenangan desa dan desa adat, hak-hak
desa adat.

3)

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Penetapan Kampung Adat di Kabupaten Siak
Tujuan ditetapkannya kampung adat adalah untuk menghidupkan
kembali peranan tokoh adat dalam penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini diakibatkan
oleh semakin kompleksnya tata kehidupan di masyarakat sebagai
pengaruh urbanisasi penduduk dari daerah lain dan memberikan peran
dan fungsi kepada Penghulu Kampung Adat dan tokoh adat untuk dapat
mengayomi kehidupan masyarakat yang lebih optimal meliputi: a)
meningkatkan peran serta pemerintahan kampung adat, lembaga
masyarakat dan tokoh adat yang berorientasi kepada adat dan istiadat
setempat dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung adat; b)
meningkatkan peran tokoh adat terkait dengan kegiatan sosial
kebudayaan dalam kehidupan masyarakat; c) meningkatkan peran tokoh
adat yang ditunjuk sebagai orang yang dituakan untuk lebih berperan
aktif menghidupkan kembali adat istiadat di kampung adat; dan d)
melestarikan adat istiadat yang hampir hilang yang di akibatkan oleh
urbanisasi dari daerah lain, sehingga adat istiadat lokal dapat
dihidupkan dan di kembangkan kembali.
Peraturan daerah ini menetapkan delapan kampung adat dan
Perda ini mengatur juga tentang pemerintahan, batas wilayah, lembaga
kemasyarakatan dan lembaga adat, sumber pendapatan, mekanisme
perubahan status, pembinaan, dan pengawasan.

4)

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2012 tentang Lembaga
Adat Melayu Riau
Untuk fasilitasi, pembinaan, pelestarian, dan pengembangan adat
istiadat serta nilai sosial budaya Melayu di masyarakat dapat didirikan
LAM Riau di daerah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan,
kelurahan/desa dan atau yang disebut dengan nama lain. Bagi daerah
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kabupaten/kota yang belum memiliki LAM Riau dapat membentuk LAM
Riau setelah mendapat persetujuan dari LAM Riau Provinsi.
LAM Riau bertujuan untuk (1) menggali, membina,
melestarikan, memelihara, dan mengembangkan nilai-nilai adat dan
nilai-nilai sosial budaya sebagai landasan memperkuat dan
memperkokoh jati diri masyarakat Melayu; (2) melindungi dan membela
hak-hak tradisional dan konstitusional masyarakat adat dan nilai sosial
budaya untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan lahiriah dan
batiniah masyarakat Melayu Riau; (3) mewujudkan masyarakat adat dan
nilai-nilai sosial budaya yang maju, adil, dan sejahtera dalam tatanan
masyarakat madani.
Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2012 mengatur
juga tentang pembentukan lembaga adat Melayu Riau, susunan
organisasi lembaga adat Melayu Riau, falsafah dan asas, tujuan, bentuk
dan fungsi, tugas pokok, pembinaan dan pengembangan adat istiadat,
peran serta lembaga adat Melayu Riau dalam pelestarian budaya daerah,
hubungan kerja sama, setia amanah adat, kekuasaan dan keanggotaan,
pendanaan, lambang, tanda-tanda kebesaran, gelar kehormatan dan hari
besar adat, pembubaran.
5)

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 tentang
Hak Tanah Ulayat
Fungsi Hak Tanah Ulayat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan
anggota persekutuan dan masyarakat yang bersifat sosial dan ekonomis.
Pemangku adat memegang atau menguasai tanah ulayat tidak dapat
mengalihkan atau melepaskan haknya kepada pihak lain kecuali telah
ditentukan bersama berdasarkan musyawarah persekutuan adat sesuai
adat istiadat setempat. Peraturan daerah ini mengatur tentang hak tanah
ulayat, tata cara penggunaan dan kepemilikan tanah ulayat yang
mengatur kerapatan adat, kepemilikan tanah ulayat, larangan,
pengawasan, tugas, wewenang, dan fungsi penghulu suku.
Dari kelima perda di atas tidak mengatur tentang kawasan
hutan seperti apa yang diminta oleh masyarakat hukum adat Talang
Mamak . Menurut Myrna A. Safitri, keberadaan perda-perda itu belum
secara signifikan menghasilkan perubahan. Terdapat tiga faktor yang
menyebabkan hal ini terjadi. Pertama, sifat Perda sebagian besar adalah
Perda yang mengatur mengenai masyarakat hukum adat, hak atau
wilayahnya. Kedua, sangat jarang ditemukan Perda yang berisikan
pengukuhan atau penetapan keberadaan masyarakat hukum adat dan
wilayahnya dengan disertai peta yang jelas. Ketiga, kelembagaan
pelaksana Perda di daerah bukan lembaga yang mempunyai tugas dan
fungsi yang relevan.21
21

Bisariyadi Dkk, Laporan Penelitian Kebijakan Hukum Pemisahan Hutan
Adat Dari Hutan Negara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan
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Provinsi yang paling banyak mengeluarkan produk hukum
daerah mengenai masyarakat adat adalah Aceh sebanyak 12, kemudian
Papua 4, Sumatera Barat 3, serta Kalimantan Tengah dan Maluku
masing-masing mengeluarkan 2 produk hukum. Adapun pada tingkat
kabupaten/kota tersebar di 44 kabupaten/kota, dengan kabupaten/kota
yang paling banyak mengeluarkan produk hukum daerah mengenai
masyarakat adat adalah Kabupaten Kerinci (8), Kabupaten Bungo (5),
Kabupaten Merangin (5), Kabupaten Sarolangun (5), dan Kabupaten
Bulungan (5). Dari sisi materi muatan atau isi produk hukum daerah,
ada lima klasifikasi. Pertama, kelembagaan adat, peradilan adat, dan
hukum adat; kedua, wilayah, tanah, hutan adat, dan sumber daya alam
lainnya; ketiga, keberadaan masyarakat hukum adat; keempat, desa
adat; kelima, kelembagaan pelaksanaan produk hukum daerah
mengenai adat.22
Akhir tahun 2016, Presiden Joko Widodo menyerahkan surat
keputusan (SK) pengakuan hutan adat kepada sembilan komunitas
masyarakat hukum adat. Adapun total wilayah yang diserahkan presiden
kepada sembilan komunitas hukum adat seluas 13.122,3 hektare. Berikut
daftar hutan adat yang diberikan SK pada sembilan masyarakat adat:
1) Hutan Adat Ammatoa Kajang, Desa Tanah Towa, Desa Pattiroang,
Desa Malleleng dan Desa Bonto Baji, Kabupaten Bulukumba,
Provinsi Sulawesi Selatan, luas kurang lebih 313,99 Ha
2) Hutan Adat Marga Serampas, Desa Rantau Kermas, Kabupaten
Merangin, Provinsi Jambi, luas kurang lebih 130,00 Ha
3) Hutan Adat Wana Posangke, Desa Taronggo, Kabupaten Morowali
Utara, luas kurang lebih 6,212 Ha
4) Hutan Adat Kasepuhan Karang, Desa Jagaraksa, Kabupaten Lebak,
luas kurang lebih 486 Ha
5) Hutan Adat Bukit Sembahyang dan Padun Gelanggang, Desa Air
Terjun, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, luas kurang lebih 39,04
Ha
6) Hutan Adat Bukit Tinggai, Desa Sungai Deras Kabupaten Kerinci,
Provinsi Jambi, luas kurang lebih 41,27 Ha
7) Hutan Adat Tigo Luhah Permenti Yang Berenam, Desa Pungut
Mudik, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, luas kurang lebih 276
Ha
8) Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan, Desa Kemantan Kabalai, Desa
Kemantan Tinggi, Desa Kemantan Darat, Desa Kemantan Mudik,
Desa Kemantan Raya, Desa Kemantan Agung, Kabupaten Kerinci,
Provinsi Jambi, luas kurang lebih 452 Ha

Nomor 35/Puu-X/2012), Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara Dan
Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Pusat P4tik) 2015, hlm.
54-55.
22
Ibid, hlm. 46.
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9)

Hutan Adat Tombak Haminjon (Kemenyan) Desa Padumaan
Sipituhuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, luas kurang lebih
5172 Ha.23

Demikian pula yang dialami oleh masyarakat hukum adat
Talang Mamak
dalam mengupayakan pengakuannya secara
resmi menyerahkan peta wilayah adat kepada Pemerintah Daerah
Kabupaten Indragiri Hulu dan Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan. Peta wilayah adat yang diserahkan sejumlah 15 dari 29
Kebatinan Suku Talang Mamak dengan total luasan sekitar 195.861
Hektar. Penyerahan peta ini bertujuan untuk menghadirkan masyarakat
adat dengan segala hak-haknya atas tanah, wilayah adat dan sumberdaya
alam dalam Negara Republik Indonesia. Karena sebenarnya Indonesia
sudah mempunyai hukum konstitusi yang mengakui masyarakat adat
tetapi belum mempunyai hukum administrasi bagi keberadaan
masyarakat adat berikut hak-hak kolektifnya.24
Menentukan wilayah adat penting akan menentukan cakupan
dan wadah dari keberadaan masyarakat adat yang juga akan
menentukan luasnya ruang keberlakuan kekuasaan suatu komunitas
masyarakat adat. Wilayah adat bukanlah ruang tak terhingga melainkan
dibatasi oleh wilayah-wilayah lain, baik wilayah adat dari komunitas
lain, maupun berbatasan dengan bukan wilayah adat. Dalam suatu
kebijakan pengakuan sangatlah penting untuk melampirkan peta
wilayah adat yang menunjukkan dimana lokasinya, berapa luasnya serta
apa saja yang ada di atasnya. Pemetaan atas wilayah adat dapat
dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat adat itu sendiri. Hasil dari
pemetaan partisipatif versi Masyarakat Adat Talang Mamak bersama
JKPP tersebut dapat dilihat dalam Gambar 2 berikut.

23

Presiden Jokowi Berikan SK Pengakuan Hutan Adat kepada Sembilan
Komunitas Masyarakat, Jumat, 30 Desember 2016 , www.Tribunnews.Com,
diakses tanggal 4 Juni 2017. SK penetapan hutan adat dikeluarkan oleh
Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup
24
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) , Siaran Pers:
Menghadirkan Masyarakat Adat Talang Mamak dalam Negara Republik
Indonesia
Melalui
Peta
Wilayah
Adat,
http://www.aman.or.id/menghadirkan-masyarakat-adat-talang-mamakdalam-negara-republik-indonesia-melalui-peta-wilayah-adat/,
diakses
tanggal 3 Juni 2017.
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Gambar 2. Peta Wilayah Adat Talang Mamak Provinsi Riau.
Peta wilayah adat yang diserahkan sejumlah 15 Kebatinan Suku
Talang Mamak dengan total luasan sekitar 195.861 Hektar, yang
mencakup luas Wilayah Adat Talang Sei Limau seluas 15.075 Ha, Luas
wilayah adat Ampang Delapan sebesar 1.571,56 Ha, luas wilayah adat
Talang Durian Cacar 21.796 Ha, Wilayah adat Talang Perigi mempunyai
luas 5.006 Ha, Luas wilayah adat Talang Parit 25.212 Ha, Luas wilayah
adat Talang Gedabu 2.413 Ha, Luas wilayah adat Talang Duapuluh Patar
1.811 Ha, Luas wilayah adat Talang Prengjaya 16.662 Ha, Luas wilayah
adat Lohak Tujuh Buah Tangga adalah 8.358 Ha, Luas wilayah adat
Pembumbung adalah 24.555 Ha, luas wilayah Tenaku Kecik adalah 8.438
Ha, Luas wilayah adat Pejangki adalah 7.929 Ha, luas wilayah adat Alim
adalah 25.212 Ha, Luas wilayah adat Sanglap adalah 22.930 Ha, Luas
wilayah adat Anak Talang adalah 23.449 Ha.25
Dari hasil pengolahan data analisis spasial yang dilakukan oleh
masyarakat adat Talang Mamak, penggunaan lahan di dalam wilayah
adat tersebut digunakan sebagai perkebunan kelapa sawit, karet, akasia,
hutan rimba, semak belukar, dan pemukiman.
Tabel 3. Penggunaan Lahan dalam Wilayah Adat Talang Mamak
No
1

Masyarakat Adat
Talang Sei Limau

Pengunaan Tanah Saat ini
Perkebunan Kelapa sawit
untuk perkebunan karet
Hutan Rimba
Pemukiman

25

Luas
11.718 ha
2.365 ha.
751 ha
266 ha

Muntaza dkk, Identitas Orang Talang Mamak dan Wilayah Adatnya,
Bogor, Juli 2015, hlm 37-79.
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2

Ampang Delapan

3

Talang Durian Cacar

4

Talang Perigi

5

Talang Parit

6

Talang Gedabu

7

Talang Duapuluh
Patar

8

Talang Prengjaya

9

Talang Tujuh Buah
Tangga

10

Pembumbung

semak belukar
Lahan akasia
Semak belukar
Hutan Rimba
Pemakaman umum
Perkebunan kelapa sawit
Perkebunan karet
Hutan adat
Perkebunan Kelapa sawit
Lahan akasia
hutan rimba
perkebunan karet
semak belukar
pemukiman
hutan rimba
Perkebunan Kelapa sawit
Pemukiman
Semak belukar
Perkebunan karet
Semak belukar
Perkebunan karet
Perkebunan kelapa sawit
hutan rimba
Semak belukar
Perkebunan karet
hutan rimba
Perkebunan kelapa sawit
perkebunan
karet
(masyarakat)
perkebunan
kelapa
sawit
(masyarakat)
perkebunan
kelapa
sawit
(masyarakat)
HTI
perkebunan karet
Semak belukar
kebun kelapa sawit
akasia (HTI)
kebun karet
semak belukar
hutan tua
perkebunan kelapa sawit
kebun karet (masyarakat)
semak belukar
hutan rimba
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20 ha
12 hektar
144 hektar
27 hektar
29 hektar.
340 hektar
766 hektar
83 hektar
11.871 hektar
3.426 hektar
1.445 hektar
1.117 hektar
437 hektar
119 hektar
20 hektar
3.645 hektar
57 hektar
918 hektar
499 hektar
633 hektar
6.058 hektar
17.688 hektar
293 hektar
135 hektar
1.200 hektar
55 hektar
1.039 hektar
775 hektar
1.021 Ha

11.210 hektar
2.994 hektar.
1.421 hektar
516 hektar.
6.897 hektar
652 hektar
533 hektar
59 hektar
38 hektar.
17.610 hektar
1.266 hektar
1.098 hektar.
5.285 hektar

11
12

Tenaku Kecik
Pejangki

13
14
15

Alim
Rio Sanglap
Anak Talang

Wilayah adat
kelapa sawit
hutan rimba
perkebunan
karet
(masyarakat)
semak belukar
pemukiman
Wilayah adat
Wilayah adat
semak belukar
lahan untuk Hutan
kebun karet (masyarakat)
pemukima
Hutan rimba
perkebunan kelapa sawit

8.438 hektar
2.559 hektar
3.258 hektar
406 hektar
162 hektar
4 hektar
25.212 hektar
22.930 hektar
5.825 hektar
326 hektar
952 hektar
198 hektar
3.835 hektar
12.578 hektar

Sumber: Data di olah dari Muntaza dkk, Identitas Orang Talang
Mamak dan Wilayah Adatnya, Bogor, Juli 2015, hlm 37-79
Dengan memasukkan lahan seperti perkebunan kelapa sawit,
karet, akasia, dan pemukiman sebagai wilayah adat Talang Mamak, akan
menjadi masalah tersendiri, karena tanah tersebut telah memiliki hak
atas tanah yang diberikan oleh negara, seperti tanah perkebunan telah
mempunyai alas hak HGU dan tanah pemukiman telah memiliki alas
hak milik di atas tanah masyarakat maupun korporasi. Jika dasar klaim
kepemilikan ini yang digunakan, berdasar peta yang dikeluarkan, maka
kemungkinan akan terjadi konflik sosial antar warga sendiri, terutama
masyarakat pendatang dan masyarakat adat setempat. Perlu diketahui,
Indragiri Hulu memiliki pendatang khususnya dari Jawa begitu banyak.
Menurut Dinas Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, jika klaim
tersebut bukan hanya klaim wilayah adat, tetapi juga masuk pada klaim
hak atas tanahnya, maka persoalan akan segera muncul, dan penetapan
SK Bupati tentang wilayah adat sebagaimana dituntut akan sulit
diwujudkan. Seyogyanya wilayah adat yang dimasukkan adalah tanah
yang berasal dari semak belukar, hutan rimba maupun tanah yang
berasal dari tanah negara atau tanah ulayat.
Problem di sini muncul karena klaim adat memasukkan wilayah
yang sudah ada penguasaanya atau terdapat hak yang telah dilekatkan
atas tanah, seperti hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan
hak-hak lainnya atas tanah yang harus mendapat perlindungan. Oleh
karena itu, pemetaan wilayah adat juga memperhatikan hak-hak yang
demikian. Agar nantinya tidak dianggap sebagai bertentangan dengan
undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi sesuai
dengan dalam Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 UUPA.
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Upaya yang dilakukan masyarakat hukum adat Talang
Mamak telah melakukan pemetaan partisipatif wilayah adatnya, akan
tetapi masih belum melangkah pengakuan dan penetapan seperti yang
disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, karena Pemerintah Daerah mempunyai peran
yang besar dalam pengakuan dan penetapan keberadaan masyarakat
hukum adat dalam rangka pengelolaan hutan adat, langkah-langkah
yang harus dilakukan Pemerintah Daerah dalam mendukung hutan adat
antara lain: 1). Wilayah Inventarisasi daerah yang masih terdapat
masyarakat hukum adat, 2). Melakukan pengkajian dan penelitian, 3).
Menetapkan wilayah tertentu sebagai wilayah masyarakat hukum adat
dalam bentuk Peraturan Daerah, 4). Mengusulkan kepada Menteri
Kehutanan untuk menetapkan masyarakat sebagai hutan adat.
Pemetaan partisipatif wilayah adat dilakukan dengan beberapa
tahapan yaitu diawali dengan musyawarah adat untuk menentukan
apakah perlu atau tidak dilakukan pemetaan partisipatif wilayah adat.
Hasil keputusan musyawarah adat kemudian disampaikan ke PW
AMAN yang berisi permintaan pemetaan. Kegiatan pemetaan
partisipatif wilayah adat dilakukan dengan tahapan: (1) lokakarya untuk
menggali informasi sejarah dan profil komunitas adat, (2)
menggambarkan sketsa wilayah adat berdasarkan sejarah komunitas
adat sebelum Indonesia merdeka bahkan sebelum kolonial datang ke
wilayah adat, 3) survei atau pengambilan data lapangan untuk
menentukan koordinat, (3) digitasi dan analisis data, (4) klarifikasi dan
finalisasi. Analisis dilakukan untuk memetakan titik koordinat sampai
dengan layout peta serta pencetakan peta wilayah adat. Pemetaan
partisipatf wilayah adat dilakukan sejalan dengan upaya pelatihan dan
peningkatan kapasitas masyarakat adat di wilayah adat yang dipetakan. 26
Di sisi lain, muncul tantangan dan kendala internal di
masyarakat adat sendiri. Pertama, pembangunan organisasi masyarakat
adat sendiri yang kerapkali mengalami perpecahan dan dibangun tidak
sistematis. Kedua, proses pengambilan keputusan yang bersifat elitis di
sebagian besar masyarakat adat, sehingga pemilik modal mudah
memanfaatkan kondisi ini. Jika dikaji lebih jauh, dalam struktur
masyarakat (adat), tendensi kuat terjadi di sektor kepemimpinan di
mana pribadi/individu atau kelompok yang dianggap berasal dari
keturunan tertentu (ascribed status) selalu mendominasi kepemimpinan
masyarakat (adat) dalam pengambilan keputusan, sehingga sulit bagi
warga masyarakat mengedepankan pikiran berbeda. Faktor yang
memperlemah “bargaining position” kelompok adat, sebagai contoh,

26

Eustobio Rero Renggi, Mirza Indra, Muhammad Muslich, Asmui,
Panduan Pengelolaan Sumber Daya Hutan dan Pemanfaatan Mekanisme
Pembayaran Layanan Ekosistem di Hutan Adat, Aliansi Masyarakat Adat
Nusantara, 2015, hlm , 22-23.
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dapat dilihat dari kelompok Talang Mamak.27 Praktik jual beli lahan oleh
kepala desa dan anggota masyarakat adat Talang Mamak, dan masalah
“Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman”
(IUPHHKHT) mengakibatkan keterpecahan dalam kelompok, sebab
kepentingan para pihak yang sulit dibendung. Indikasi yang dapat
diperoleh dari praktik jual beli lahan ini menghadirkan sebuah
fenomena adanya “disunifikasi sosial” (terbaginya warga masyarakat
sebab kepentingan tertentu), dan fenomena ini menggejala di kalangan
masyarakat adat.28
Batas wilayah adat pun menjadi kendala internal bagi
masyarakat adat untuk memperjuangkan hak-hak mereka di hadapan
pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Berdasarkan hasil pemetaan
yang masuk wilayah adat Talang Mamak, sebagian besar sudah ada hak
penguasaan lain, seperti HPH, perkebunan kelapa sawit maupun karet,
baik itu milik swasta maupun masyarakat yang diklaim milik masyarakat
adat. Posisi ini juga akan mengakibatkan konflik antara masyarakat.
Kondisi-kondisi demikian akan menjadi kendala yang merugikan
perjuangan masyarakat adat itu sendiri. Dari pemetaan partisipatif bisa
dikatakan separuh dari luas kabupaten merupakan wilayah adat Talang
Mamak. Luas wilayah kabupaten yang dikenal juga dengan Seribu
Sungai ini adalah 8.198,26 km².
Berdasarkan Surat Edaran No. S.75/Menhut‐II/2004 tentang
Surat Edaran Masalah Hukum Adat dan Tuntutan Kompensasi/Ganti
rugi oleh Masyarakat Hukum Adat yang ditujukan kepada Gubernur dan
Bupati/Walikota seluruh Indonesia, ada beberapa hal. Intinya Surat
Edaran Menteri Kehutanan itu berisi tujuh hal, untuk mengakomodasi
tuntutan oleh masyarakat hukum adat, salah satunya antara lain, apabila
di wilayah terdapat tuntutan oleh masyarakat hukum adat di dalam
kawasan hutan yang selama ini telah dibebani dengan Hak Pengusahaan
Hutan/Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), maka
terhadap permohonan atau tuntutan tersebut perlu sebelumnya
dilakukan penelitian oleh pakar hukum adat, tokoh masyarakat yang ada
di daerah yang bersangkutan, instansi atau pihak lain yang terkait serta
memperhatikan aspirasi masyarakat setempat untuk menentukan
apakah permohonan yang bersangkutan masih merupakan masyarakat
hukum adat atau bukan. (Penelitian tersebut harus mengacu kepada
kriteria keberadaan masyarakat hukum adat sebagaimana ditentukan
dalam penjelasan Pasal 67 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999).
Apabila ada tuntutan ganti rugi atau kompensasi oleh
masyarakat hukum adat terhadap para pemegang HPH/IUPHHK yang
melakukan kegiatan/operasi di wilayah masyarakat hukum adat
tersebut, maka ganti rugi atau kompensasi tidak harus berbentuk uang,
27
John Haba, Realitas Masyarakat Adat Di Indonesia: Sebuah Refleksi ,
Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 12 Nomor 2 Tahun 2010, hlm. 269.
28
Ibid, hlm, 270.

127

tetapi dapat berupa bentuk mata pencaharian baru atau keterlibatan
dalam usaha pemanfaatan hutan di sekitarnya atau pembangunan
fasilitas umum/sosial yang bermanfaat bagi masyarakat hukum adat
setempat dan dalam batas kewajaran/tidak berlebihan, serta tidak
bertendensi pemerasan dan bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat hukum adat setempat. Dengan adanya
tuntutan ganti rugi atau kompensasi oleh masyarakat hukum adat
terhadap
para
pemegang
HPH/IUPHHK,
Gubernur
atau
Bupati/Walikota dapat memfasilitasi pertemuan antara pihak yang
bersangkutan untuk penyelesaian dengan cara musyawarah dan
mufakat. Namun apabila mengalami jalan buntu, maka penyelesaiannya
disarankan dilakukan melalui proses pengadilan dengan mengajukan
gugatan secara perdata melalui Peradilan Umum
Hanya HPH/IUPHHK yang diatur cara penyelesaian sengketa
dengan masyarakat hukum adat, demikian juga HGU perusahaan sawit
dan karet dapat di selesaikan dengan mekanisme di atas. Akan tetapi
kebun masyarakat, pemukiman, tanah-tanah yang sudah ada
kepemilikan dan penguasaan oleh masyarakat seyogyanya harus
dikeluarkan dari klaim wilayah adat yang di ajukan oleh masyarakat adat
Talang Mamak.
Pada dasarnya hubungan masyarakat adat dengan sumber daya
alam, lingkungan atau wilayah kehidupannya lebih tepat dikategorikan
sebagai hubungan kewajiban daripada hak. Hubungan tersebut baru
dikategorikan sebagai hak bila mereka berhubungan dengan pihak luar,
baik itu komunitas lain, pengusaha bahkan dengan pemerintah. Ketika
berhubungan dengan pihak luar, maka konsepsi tentang hak kemudian
menjadi sesuatu yang bermuatan politis yang diperebutkan sekaligus
menjadi objek pengaturan di dalam hukum.29
Salah persepsi selama ini bahwa kondisi obyektif masyarakat
adat yang terpuruk dikarenakan semata-mata oleh pemerintah, tetapi
kenyataannya ada faktor-faktor internal yang menjadi pemicu
ketidakberdayaan bagi masyarakat adat, seperti: (1) Lemahnya
penguatan organisasi lokal dan aturan main; (2) Tidak memiliki
kepemimpinan yang kuat dan dapat diterima oleh semua ‘faksi’; (3)
Rendahnya komitmen dan konsistensi untuk memperjuangkan
kepentingan masyarakat adat; (4) Rentan menghadapi tekanan modal
lokal, nasional, regional dan global atas sumberdaya alam yang ada, dan
(5) Tidak berdaya bernegosiasi dengan pemerintah daerah untuk
mempersiapkan Perda yang memihak eksistensi dan hak-hak
masyarakat adat.30

29

Yance Arizona, Satu Dekade Legislasi Masyarakat Adat: Trend legislasi
nasional tentang keberadaan dan hak‐hak masyarakat adat atas sumber daya
alam di Indonesia (1999‐2009), Kertas kerja EPISTEMA No. 07/2010, hlm, 43.
30
John Haba, op. Cit., hlm. 272.
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Menurut Myrna Safitri dalam konteks hutan adat di Jambi,
Pemerintah Daerah tidak mempermasalahkan siapa yang menjadi
masyarakat adat di dalamnya karena masyarakat adat di Jambi cukup
berbaur dengan suku yang lain. Namun kebijakan nasional
mensyaratkan bentuk asli masyarakat adat. Namun konsep kebijakan
nasional mengenai bentuk masyarakat adat yang meliputi beberapa
syarat yang bersifat kumulatif dan banyak sebenarnya masyarakat adat
asli yang tidak memenuhi persyaratan ini karena secara faktual bentuk
masyarakat adat sudah tidak sama lagi dengan masyarakat adat zaman
kolonial. Kecuali yang merupakan program pemerintah guna
melestarikan masyarakat adat seperti yang terjadi di Kalimantan.31
Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat adat
tersebut memiliki beberapa konsep penguasaan yakni penguasaan
individu, penguasaan komunal dan pada konsep masyarakat adat ketiga
tersebut belum dipetakan secara jelas konsep kewilayahan. Belum ada
upaya serius yang dilakukan untuk mendapatkan pemecahan persoalan
ini. Namun harus segera diputuskan apakah mereka diberikan hak
penguasaan, ketika diberikan apakah hak tersebut diserahkan kepada
individu, komunitas, ataupun keluarga. Ataupun bisa jadi negara
menganggap dalam konsep untuk wilayah seperti ini masyarakat adat
tidak memiliki konsep penguasaan, namun sekaligus negara menjamin
konsep keamanan mereka dengan menyediakan mereka tempat untuk
hidup.32
F. Upaya “Mencari” Tanah Adat Talang Mamak
Ada beberapa persoalan yang terjadi dalam internal masyarakat adat Talang
Mamak, khususnya dalam memahami konsep tanah adat dan wilayah adat.
Sejauh temuan penulis di lapangan, beberapa batin menganggap wilayah adat
sekaligus juga hak atas tanah di atasnya. Pemahaman ini agak sedikit
bermasalah karena klaim atas tanah yang dipetakan merupakan wilayahwilayah yang selama ini sudah melekat banyak hak di atasnya (hak milik,
HGU, HTI). Konfirmasi penulis kepada beberapa narasumber di lapangan
menunjukkan pemahaman akan fakta tersebut. Setidaknya, tuntutan untuk
mengembalikan tanah mereka yang sebelumnya dianggap sebagai wilayah
adat Talang Mamak muncul di lapangan. Jika demikian pemahamannya,
sebagaimana sudah dijelaskan di atas, akan menimbulkan banyak persoalan.
Tentu saja banyak pihak tidak bisa menerima karena tanah-tanah tersebut
bukan lagi hutan, tetapi pemukiman dan perkebunan warga masyarakat serta
31
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hak-hak lain, termasuk HGU dan HTI milik korporasi. Realitas ini menguat
karena pemahaman sebagian masyarakat, wilayah tersebut dulunya adalah
wilayah adat mereka, diambil oleh mereka-mereka tanpa seizin kami sebagai
masyarakat yang selama ini mendiaminya. Faktanya, seiring perjalanan waktu
tanah-tanah dimaksud telah beralih dari satu tangan ke tangan lain dengan
berbagai transaksi.33
Namun benarkah pandangan ini sebagai dominan dalam memahami
apa yang terjadi di lapangan? Penulis telah melakukan banyak komunikasi
dengan masyarakat adat Talang Mamak untuk mengkonfirmasi pandangan di
atas. Ternyata mayoritas dari mereka, perjuangan dan penuntutan hak dan
tanah adat tidak berbanding lurus dengan hak atas tanahnya. Mereka
memperjuangkan pengakuan hak wilayah, bukan hak atas tanah. Konfirmasi
ini menegaskan bahwa masyarakat adat Talang Mamak menyadari betul
posisi dan eksisting lahan-lahan yang selama ini diributkan. Oleh karena itu,
yang paling logis diperjuangkan adalah negara mengakui bahwa masyarakat
Adat Talang Mamak itu ada dan wilayahnya jelas berdasar catatan masingmasing batin. Tuntutan pengakuan oleh negara (Pemda Indragiri Hulu)
sebagai upaya bahwa negara menghormati adat budaya mereka, wilayah, dan
eksistensinya sebagai masyarakat adat. Jika demikian, maka yang dituntut
adalah pengakuan wilayah tanpa tanah. Lalu bagaimana wujud yang
diperjuangkannya?
Penuturan masyarakat adat mengkonfirmasi bahwa, jika negara
mengakui keberadaannya, maka secara otomatis negara juga mengakui
wilayah mereka berdasar garis keturunan dan perkembangan masyarakat
Talang Mamak. Dengan pengakuan itu, maka keberadaan masyarakat Talang
Mamak akan dihormati oleh semua pihak yang dianggap sebagai pendatang
maupun pihak-pihak yang memiliki lahan dan usaha di atas tanah-tanah
wilayah kekuasaannya. Lalu apa yang diharapkan jika hanya wilayah
kekuasaan tanpa hak-hak lain atas tanah? Inilah persoalannya dan menjadi
isu utama dan perhatian oleh pemda setempat.
Secara khusus ketika penulis konfirmasi kepada beberapa pihak,
tidak ada satu kata sepakat terkait hal tersebut. Salah satu batin
menyampaikan, kalau wilayahnya diakui oleh negara, maka bentuk yang
harus disepakati terkait tanah adalah sebatas bantuan atau CSR untuk
masyarakat adat setempat. Sampai di sini, penulis menangkap pesan bahwa
isu ekonomi menjadi persoalan utama dalam perjuangan wilayah adat.
Namun ada juga pendapat lain, negara cukup mengakui bahwa wilayah
tersebut merupakah wilayah adat Talang Mamak. Negara harus menghargai
sejarah awal kekuasaan masyarakat adat Talang Mamak yang dahulu
membuka hutan dan berkuasa di wilayah tersebut. Dengan pengakuan itu,
konsekuensi lain tidak dituntut, hanya sebatas pengakuan eksistensi
masyarakat adat Talang Mamak, tanpa menuntut hak lain.
Pandangan ini memang sedikit diilhami oleh realitas di lapangan
dengan apa yang terjadi. Sebagian besar klaim wilayah adat yang mereka
33
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tuntut sudah berubah menjadi perkampungan warga yang berisi beragam
suku, baik Jawa, Melayu, Minang, dan suku-suku lainnya. Mereka sadar jika
menuntut hak atas tanah akan menimbulkan persoalan serius, padahal
selama ini tidak ada persoalan antara masyarakat adat talang mamak dengan
penduduk lain, baik pendatang maupun suku Melayu, Minang, dan suku
lainnya.34
Atas realitas itu, penulis berpandangan, tuntutan masyarakat adat
Talang Mamak sedikit problematis. Jika menuntut sebagaimana hutan hak
seperti wilayah lain yang telah dikeluarkan SK hutan hak oleh Kementerian
KLHK seperti Amotoa-Sulsel, Marga Serampang-Jambi, Sipituha-Sumut,
Kasepuhan-Banten, dll, sangat sulit sebab banyak hal tidak terpenuhi, kecuali
secara khusus wilayah-wilayah yang masih asli didiami oleh masyarakat adat
Talang Mamak. Wilayah dimaksud masih ada, sekalipun berdekatan bahkan
tumpang tindih dengan wilayah hutan milik korporasi. Jika itu yang
dikehendaki relatif bisa diperjuangkan karena izin konsesi yang diberikan
kepada korporasi baik dalam bentuk HPH, HGU, maupun HTI bisa
dilepaskan sebagian. Jauh lebih sulit jika hal itu sudah menjadi
perkampungan dan wilayah tinggal berbagai masyarakat. Tentu saja akan
menjadi persoalan di antara warga satu dengan lainnya. Jika melihat hasil
pemetaan partisipatif yang dilakukan masyarakat adat Talang Mamak, apa
yang diklaim sebagai wilayah adat, sebagian besar masuk pada wilayah
perkampungan, bahkan wilayah perkotaan (ibukota kecamatan).
Pendek kata, apa yang dikemukakan oleh masyarakat adat Talang
Mamak sejauh ini belum satu kata, apakah pengakuan yang dituntut murni
pengakuan wilayah tanpa hak (hutan adat) atau sekaligus juga dengan tanahtanahnya. Sebagian besar narasumber kami di lapangan menyadari betul
persoalannya, dan hal itu menyebabkan di antara mereka belum sepakat.
Para elite adat dan pemuda memang menyadari, pengakuan wilayah sebagai
bentuk penghormatan di wilayah-wilayah batin dianggap paling masuk akal,
karena itu akan tetap menjaga harmoni yang sudah tercipta. 35 Sebagaimana
penuturan Gilung, pimpinan AMAN Indragiri Hulu sekaligus masyarakat asli
Talang Mamak menegaskan, “tuntutan kami yang paling pokok adalah
pengakuan wilayah adat beserta budaya adat Talang Mamak. Kami tidak
pernah berfikir akan mengusir para pendatang yang tinggal di sini yang
sudah puluhan tahun. Kami sadar para pendatang ini juga telah membangun
Indragiri Hulu, menghidupkan perekonomian, dan menciptakan banyak
kemajuan di sini. Sementara hubungan kami baik-baik, tidak pernah ada
persoalan”.
Konflik Wilayah Adat Talang Mamak

G.
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Keberadaan Masyarakat Talang Mamak
diyakini merasa
terpinggirkan oleh HPH, penempatan transmigrasi, pembabatan hutan oleh ,
dan sisanya dikuasai oleh imigran. Kini sebagian besar hutan alam mereka
tinggal hamparan kelapa sawit yang merupakan milik pihak lain. Kasus
berikut menunjukkan konflik wilayah adat Talang Mamak dengan beberapa
perusahaan yang telah beroperasi di wilayah Talang Mamak yang mengklaim
telah mendapatkan persetujuan masyarakat adat Talang Mamak .36
Pertama, pada tahun 2003, PT. Bukit Batabuh Sei Indah (PT. BBSI)
melakukan pengelolaan hutan dengan melakukan kesepakatan dengan Patih
Laman, isi kesepakatan sebagai berikut: (i) 468 Ha dilakukan pola mitra, (ii)
Kayu yang diambil dari lahan tersebut, kayu chip feenya Rp.1500 per ton
sedangkan log Rp.5000 per kubik, (iii) Berdasarkan persetujuan masyarakat
fee kayu tersebut digunakan untuk membangun kebun masyarakat. Sampai
saat ini perjanjian ini tidak direalisasikan oleh PT. BBSI. Malahan perkebunan
masyarakat digusur. Dan menurut masyarakat, PT. BBSI adalah anak
perusahaan PT. Riau Andalan Pulp and Paper (PT. RAPP). Kedua, tahun 2008,
PT. Kharisma Riau Sentosa Prima mengelola lahan masyarakat adat Talang
Perigi, Talang Durian Cacar, Talang Gedabu, dan Talang Sungai Limau. Luas
areal yang dikelola mencapai 7000 Ha. Pengelolaan ini sama sekali tidak
mendapat persetujuan dari masyarakat adat dan masyarakat menuntut ijin
perusahaan dicabut. Akhir dari penolakan ini terjadi bentrokan yang
mengakibatkan dipukulnya seorang warga bernama SUPIR yang merupakan
anggota masyarakat adat Talang Sungai Limau yang kemudian dimasukkan
ke penjara selama tiga hari. Sampai saat ini masalah pemukulan tidak ada
penyelesaian. Setelah hutan dan hasil hutan habis, PT. Kharisma Riau
Sentosa Prima pun hilang dan berganti dengan PT. Mega. Dengan
pendekatan gaya baru PT. Mega berhasil pula merayu sebagian masyarakat
dengan pola mitra 40/60, hutan yang dikelola seluas 600 Ha.
Tiga, PT. SAL melakukan perjanjian dengan tiga kepala desa yaitu
Kepala Desa Talang Durian Cacar, Kepala Desa Selantai, dan Kepala Desa
Talang Perigi. Berdasarkan perjanjian ini PT. SAL mengantongi surat izin
lokasi dari Dinas Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu dengan nomor surat
12.A./IL-DPT/II/2007. Luas wilayah yang akan dikelola mencapai 1000 Ha.
Setelah disepakati, PT. SAL mengatakan bahawa pola kerjasama adalah bina
desa. Dengan demikian masyarakat menolak karena tidak sesuai dengan
perjanjian awal dengan masyarakat.
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G. Kesimpulan
Sejarah perjalanan panjang perjuangan masyarakat adat Talang
Mamak menemukan tanahnya hingga hari ini belum menujukkan hasil.
Sekalipun MK sudah memutuskan dikenalnya hutan hak, tidak semudah itu
juga masyarakat adat bisa melakukan klaim atas tanah-tanah yang dianggap
milik masyarakat adat. Secara historis, keberadaan masyarakat adat Talang
Mamak bisa dengan mudah dibuktikan, karena tradisi lisan di kalangan
masyarakat adat masih tersimpan dengan baik. Begitu juga struktur
organisasi adat mereka masih berjalan dengan baik, termasuk juga
kebudayaan adatnya.
Terkait upaya menemukan kembali tanah dan wilayah adatnya yang
selama ini hilang, baik hilang diambil oleh negara dengan diberikan kepada
korporasi maupun hilang dan berubah menjadi pemukiman-pemukiman
baru akibat banyaknya transmigrasi serta pendatang. Realitas ini
menempatkan masyarakat adat Talang Mamak perlahan semakin terdesak
jauh ke pinggir di wilayah hutan. Persoalannya, kini mereka tidak bisa lagi
berpindah sebagaimana sistem adat mereka yang sebelumnya berpindah
akibat sistem pola bertani dan bercocok tanam. Pola berpindah yang menjadi
tradisi ini kemudian perlahan menjadi menetap. Situasi itu telah lama
berlangsung sejak hutan-hutan di wilayahnya berubah menjadi sawit dan
konsesi-konsesi tanaman lainnya.
Pasca putusan MK No. 35, sejarah telah berubah, dimana
kemungkinan masyarakat adat Talang Mamak kembali mendapatkan
hutannya sangat dimungkinkan. Namun persoalannya, hutan sudah tidak lagi
ada dan lahan-lahan telah berubah menjadi pemukiman warga. Apa yang
beberapa tahun terakhir dirintis sebagai upaya kembali menemukan
tanahnya juga mengalami kesulitan. Yang terjadi, ketika pemataan
partisipatif dilakukan, mereka sudah jauh keluar dari wilayah hutan, dan itu
menjadi problematis, karena harus berhadapan dengan warga lainnya yang
selama ini hidup berdampingan tanpa persoalan. Realitas itu menempatkan
masyarakat adat Talang Mamak harus berfikir ulang dengan
memperjuangkan wilayah adat, bukan lagi berjuang menemukan tanah
adatnya, melainkan hanya status saja yang dimungkinkan. Berbeda jika
masyarakat adat Talang Mamak menuntut hutan hak sebagaimana wilayah
lain yang dikabulkan oleh KLHK. Upaya itu masih sangat realistis karena
secara historis, bukti-bukti keberadaan masyarakat adat Talang Mamak sulit
untuk dibantah, sehingga ia layak untuk mendapatkan kembali tanah dan
hutannya.
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KONFLIK PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH HAK PAKAI
NO.23/S.1 TAHUN 1992 ATAS NAMA KANWIL BPN PROVINSI LAMPUNG
DI KOTA BANDAR LAMPUNG
Haryo Budhiawan
Sukayadi
Sarjita

A. Pendahuluan
Tanah mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kehidupan dan
penghidupan manusia, setiap kegiatan manusia memerlukan ruang
tertentu dan berada di atas tanah. Oleh sebab itu, tanah merupakan
kebutuhan pokok yang menyangkut kebutuhan hidup orang banyak dan
sebagai unsur ruang dan modal utama bagi penyelenggaraan berbagai
kegiatan baik masa lalu, saat ini, maupun masa mendatang. Dalam
perkembangannya, tanah tidak hanya berdimensi fisik tetapi mempunyai
dimensi yang beragam
yaitu ekpoleksosbud-hankam, sehingga
penggunaan tanah secara optimal tidak hanya ditentukan oleh dimensi
fisiknya saja, tetapi juga dipengaruhi oleh penggunaan tanah di
sekitarnya.
Permasalahan pertanahan merupakan isu yang selalu muncul
dan aktual dari masa ke masa, seiring dengan bertambahnya penduduk,
pembangunan dan semakin meluasnya akses berbagai pihak untuk
memperoleh tanah sebagai modal dasar dalam berbagai kepentingan.
Permasalahan pertanahan dapat berupa pengaduan masyarakat yang
diajukan secara langsung, tertulis, bahkan tidak jarang dilakukan melalui
unjuk rasa/fisik. Di samping itu terdapat juga perkara pertanahan yang
disampaikan melalui gugatan di Pengadilan.
Kota Bandar Lampung sebagai salah satu dari kota di
Provinsi Lampung merupakan wilayah yang banyak terjadi konflik,
sengketa pertanahan. Hal tersebut dikarenakan letaknya yang sangat
strategis, sebagai daerah yang sedang berkembang, dan merupakan
daerah transit yang menghubungkan antara Pulau Jawa dengan Pulau
Sumatera, sehingga konflik, sengketa, dan perkara pertanahan masih
sangat dominan jika dibandingkan dengan konflik, sengketa, dan perkara
di daerah lain.
Salah satu konflik pertanahan yang merupakan konflik
vertikal dan sudah berlangsung cukup lama, yang hingga saat ini belum
dapat diselesaikan adalah konflik penguasaan dan pemilikan tanah Hak
Pakai (HP) No.23/SI A.n. Kanwil BPN Provinsi Lampung, di Kec.
Sukarame, Kota Bandar Lampung. Konflik tersebut berkaitan dengan
Tanah Negara eks. HGU PT. Way Halim seluas 1.000 Ha
yang
peruntukkannya telah diatur dengan Surat Mendagri No. BTU.3/505/3-80
tanggal 26 Maret 1980. Warga masyarakat sudah beberapa kali datang ke
Pemkot. Bandar Lampung dan melakukan unjuk rasa yang pada intinya
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agar Pemkot Bandar Lampung memberikan status kepemilikan tanah
tersebut kepada masyarakat.
Konfik pertanahan yang belum tuntas tersebut menjadi dasar
sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai
bagaimana kontruksi hukum proses terbitnya Hak Pakai No.23/S.I a.n.
Kanwil BPN Provinsi Lampung, faktor-faktor apakah yang menyebabkan
terjadinya konflik penguasaan tanah tersebut, dan bagaimana upaya
penyelesaian yang dilakukan dalam penyelesaian konflik penguasaan dan
pemilikan tanah di atas tersebut.
B. Konflik Pertanahan dan Ruang Lingkupnya
1. Pengertian Konflik dan Ruang Lingkupnya
Istilah konflik berasal dari kata kerja bahasa Latin configure yang
berarti saling memukul. Dari bahasa Latin diadopsi ke dalam
bahasa Inggris conflict yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa
Indonesia konflik. Sementara itu istilah konflik juga dapat
ditelusuri dari pendapatnya Webster (1996) dalam Dean G.Pruitt
dan Jeffrey Z.Rubin, alih bahasa Helly P. Soetjipto dan Sri
Mulyantini Soetjipto, (2009: 9) menyatakan bahwa istilah “conflict”
di dalam bahasa aslinya berarti suatu “perkelahian, peperangan,
atau perjuangan” yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa
pihak. Kemudian artinya berkembang menjadi “ketidaksepakatan
yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan, ide, dan lainlain”. Dean G.Pruitt dan Jeffrey (2009: 9-10) konflik berarti
persepsi mengenai perbedaan kepentingan (perceived divergence of
interest) atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang
berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan.
Pengertian konflik terdapat pula di dalam Lampiran
01/Juknis/D.V/2007 angka Romawi II angka IV Keputusan Kep. Ka.
BPN No. 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan
Penyelesaian Masalah Pertanahan. Hal yang sama terdapat pula
dalam Pasal 1 butir 3 Perkaban No. 3 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.
Dengan memperhatikan definisi sengketa, konflik, dan kasus
pertanahan sebagaimana diuraikan tersebut, dapat ditarik
kesimpulan bahwa ruang lingkup konflik dan sengketa pertanahan
merupakan sub/bagian dari kasus pertanahan, mengingat bahwa
kasus pertanahan meliputi, konflik, sengketa, dan perkara
pertanahan.
2. Penyebab dan Penyelesaian Konflik Pertanahan
Dewasa ini berbagai macam konflik sering muncul dalam
kehidupan
masyarakat. Dalam kaitannya dengan penyebab
terjadinya konflik, Dean G.Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin (2009: 27)
menyebutkan adanya tiga determinan penyebab konflik yaitu:
Pertama, tingkat aspirasi suatu pihak; Kedua, persepsi satu pihak
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atas pihak lain; dan Ketiga, tidak ditemukannya alternatif yang
bersifat integratif.
Di Indonesia hampir semua sengketa baik yang bersifat
kepentingan publik maupun privat di pengadilan. Hal ini dapat
dibuktikan dengan banyaknya kasus yang diselesaikan melalui
pengadilan. Di samping itu, pada klausula-klausula yang ditentukan
dalam kontrak atau perjanjian, selalu diikuti dengan kata-kata,
“kalau terjadi perselisihan diselesaikan dengan musyawarah, apabila
tidak tercapai kesepakatan diselesaikan di pengadilan” (Emirzon,
2000: 2). Penyelesaian suatu konflik atau sengketa pada dasarnya
dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu melalui lembaga
peradilan (litigasi) dan di luar lembaga peradilan (non litigasi)
Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 72 Perkaban No. 1 Tahun
2011 diberikan kriteria dan bentuk penyelesaian yang terdiri dari 5
(lima) jenis Surat Pemberitahuan, yaitu:
a. Kriteria 1 (K-1) berupa penerbitan Surat Pemberitahuan (SP)
Penylesaian Kasus Pertanahan dan pemberitahuan kepada
semua pihak yang bersengketa;
b. Kriteria Dua (K-2) berupa penerbitan SP tentang pemberian
hak atas tanah, pembatalan sertipikat hak atas tanah,
pencatatan dalam buku tanah, atau perbuatan hukum lainnya
sesuai SP Penyelesaian Kasus Pertanahan.
c. Kriteria Tiga (K-3) berupa SP Penyelesaian Kasus Pertanahan
yang ditindaklanjuti mediasi oleh BPN RI sampai pada
kesepkatan berdamai atau kesepkatan yang lain yang disetujui
oleh para pihak.
d. Kriteria Empat (K-4) berupa SP Penyelesaian Kasusu
Pertanahan yang intionya menyatakan bahwa penyelesaian
kasus pertanahan akan melalui proses perkara di pengadilan
karena tidak adanya kesepakatan untuk berdamai.
e. Kriterai Lima (K-5) berupa SP Penyelesaian Kasus Pertanahan
yang menyatakan bahwa penyelesaian kasus pertanahan yang
telah ditangani bukan termasuk kewenangan BPN RI dan
dipersilahkan untuk diselesaikan melalui instansi lain.
C.

Penguasaan dan Pemilikan
Penguasaan dan pemilikan mencerminkan adanya hubungan yang
melekat pada suatu (benda) oleh seseorang (persoon) atau badan
hukum (rechts persoon). Akan tetapi antara penguasaan dan
pemilikan mempunyai
pengertian yang berbeda satu dengan
lainnya. Satjipto Rahardjo (1991: 62) mengatakan, bahwa:
Penguasaan di samping bersifat faktual, yaitu mementingkan
kenyataan pada suatu saat, penguasaan bersifat sementara sampai
nanti ada kepastian hubungan antara orang yang menguasai suatu
barang, dengan barang yang menjadi sasaran penguasaannya.
Jadi, walaupun penguasaan harus diatur namun ia
harus
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ditunjukan dengan kenyataannya, bukan dengan hukumnya. Pada
saat itu tidak memerlukan legitimasi lain, kecuali bahwa barang
itu ada di tangannya. Oleh karena itu, beliau menegaskan kembali
bahwa penguasaan merupakan karakteristik suatu masyarakat
prahukum. Mengingat bahwa penguasaan bersifat faktual, maka
ukuran untukmemberikan perlindungan hukum pun bersifat
faktual pula, nyata-nyata barang itu berada di bawah
kekuasaannya. Penguasaan menurutnya dapat diperoleh melalui
dua cara, Pertama berupa pengambilalihan, yaitu dilakukantanpa
persetujuan penguasaa sebelumnya, dan Kedua, yaitu dengan cara
penguasaan atas suatu barang dengan persetujuan dengan
penguasa sebelumnya.
Fitzgerald (dalam) Satjipto Rahardjo (1991: 65) mengemukan
ciri-ciri pemilikan yang membedakannya dari penguasaan, yaitu:
a. Pemilik mempunyai hak untuk memiliki barangnya. Ia
meungkin tidak memegang atau menguasai barang-barang
tersebut, oleh karena barang tersebut telah direbut darinya oleh
orang lain, tetapi tetap hak atas barang berada pada pemegang
hak semula.
b. Pemilik biasanya mempunyai hak untuk menggunakan dan
menikmati barang yang dimilikinya, yang pada dasarnya
merupakan kemerdekaan bagi pemilik untuk berbuat terhadap
barangnya.
c. Pemilik mempunyai hak untuk menghabiskan, merusaka, atau
mengalihkan barangnya kepada orang lain. Orang yang
menguasai suatu barang tidak mempunyai hak untuk
mengalihkan barangnya kepada orang lai, karena adanya azas
nemo dat quod non habet.
d. Pemilikan mempunyai ciri tidak mengenal jangka waktu, ciri ini
sekali lagi membedakannya dari penguasaan, karena yang disbut
terakhir terbuyka untuk oenentuan statusnya di kemudaian
hari. Pemilikan secara teoristis berlaku untuk selamanya.
e. Pemilikan mempunyai ciri yang bersifat sisa. Seorang pemilik
tanah bisa menyewakan tanahnya kepada A, memberikan hak
untuk melintasi tanahnya kepada B, dan kepada C diberikan hak
yang llagi, sedang ia tetap memiliki hak atas tanah itu yang
terdiri dari sisanya sesudah hak-hak itu diberikan kepada
mereka itu.
Dalam kaitannya dengan hak milik atas tanah, maka
penguasaan (bezid) merupakan proses yang mendahului sebelum
lahir hak kepemilikan. Proses itu dalam hukum barat dikenal dengan
sebutan possession yang berbeda maknanya dengan ownership.
Kamus hukum, mengartikan possession (Inggris) atau posesio (Latin)
atau bezit (Belanda) sebagai “kepunyaan” Possession dimaksudkan
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sebagai pendudukan secara fisik atau secara faktual. Syarat lain
adalah adanya niat atau maksud memiliki dengan iktikad baik
(animouse posseidendi). Niat untuk memiliki tersebut dikaitkan
dengan waktu dan bukti lainnya. Dengan demikian, maka hak
menguasai itu harus didahului dengan tindakan pendudukan/meski
untuk memperoleh penguasaan itu dan pada batas waktu tertentu
akan menjadi hak milik.
Selanjutnya pengertian ownership dalam padanan Bahasa
Indonesia adalah kepunyaan atau kepemilikan atas suatu benda.
Owership biasanya termasuk di dalamnya hak untuk mnguasai
bendanya secara nyata atau seseorang yang mempunyai suatu benda,
namun belum tentu menguasainya secara fisik. Termasuk dalam hal
ini benda tidak berwujud, seperti hak paten dan hak cipta. Dengan
mencermati kedua istilah antara possession (penguasaan) dengan
ownership (kepunyaan atau kepemilikan), dapat dipertegas bahwa
penguasaan melibatkan pendudukan secara fisik, adanya niat untuk
menguasai yang dapat diperoleh tanpa alas hak. Sedangkan
kepemilikan harus dapat dibuktikan sebagai sesuatu hak. Pengalihan
hak kepemilikan harus dilakukan dengan alas hak, seperti jual beli,
tukar-menukar, atau pemberian/hibah, dan tidak sekedar serah
terima penguasaan. Secara lebih tegas lagi, bahwa penguasaan
merupakan awal timbulnya pemilikan (property), dimana arti dari
milik itu sendiri melekat adanya hak, sehingga dapat dibedakan
adanya istilah private property untuk menunjukan milik pribadi dan
public property untuk mnenujukan milik negara atau milik umum.
Penegasan akan perbedaan antara pengertian penguasaan
dengan pemilikan juga dikemukakan oleh A. K. Sarkar (dalam) Lily
Rasjidi ( 1993: 86). Yaitu bahwa menguasai didasarkan atas adanya
hubungan antara seseorang sebagai subjek dengan suatu benda
sebagai objek. Jadi ciri pokok pengertian ini terletak pada kenyataan
atau fakta. Sementara hak milik didasarkan, bukan atas dasar
hubungan nyata, melainkan atas dasar hak yang diatur oleh
ketentuan hukum. Dalam pengertian hak milik sesorang dapat
menguasai suatu objek atau benda secara de facto dan sekaligus
memilikinya secara de jure.
D. Konsep Dasar tentang Hak Atas Tanah
Hak atas tanah, pada hakekatnya merupakan hubungan hukum antara
orang (termasuk badan hukum) dengan tanah, dimana hubungan
hukum tersebut memperoleh perlindungan hukum. Tujuan dari hak atas
tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap hubungan
hukum tersebut, sehingga pemegang hak dapat menjalankan
kewenangan/isi hak tanahnya dengan aman. Rusmadi Murad (2007: 7171). Jenis-jenis hak atas tanah, dapat dilihat dari bunyi Pasal 16 ayat (1)
UUPA yang menyatakan bahwa hak-hak atas tanah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah: a. hak milik, b. hak guna usaha,
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c. hak guna bangunan, d. hak pakai, e. hak sewa, f. hak membuka hutan,
g. hak memungut hasil hutan, h. hak-hak lain yang tidak termasuk
dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undangundang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan
dalam Pasal 53.
Ketentuan Undang-Undang (Ketentuan Konversi UUPA, baik
tanah bekas hak barat maupun tanah hak adat perseorangan),
Penetapan Pemerintah (Pasal 23 PP Nomor 24 Tahun 1997), menurut
Ketentuan Hukum Adat (Pasal 22 UUPA) dan karena Perjanjian (Pasal
24 dan 44 PP Nomor 40 Tahun 1996).
Kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) UUPA
tersebut merupakan kewenangan yang
bersifat umum artinya
merupakan isi tiap-tiap hak atas tanah. Pembatasan yang bersifat umum
tersebut misalnya adalah bahwa penggunaan tidak boleh menimbulkan
kerugian bagi pihak lain atau menganggu pihak lain. Menurut Boedi
Harsono, (1999: 284) kewajiban-kewajiban tersebut secara khusus
dicantumkan dalam surat keputusan pemberian haknya atau dalam
surat perjanjiannya serta dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku, baik peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat maupun
Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
E.

Hak Pakai atas Tanah
Pada dasarnya hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang
kepada yang empunya hak untuk mempergunakan atau mengambil
manfaat dari tanah yang dihakinya. Sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1)
UUPA dinyatakan bahwa: atas dasar hak menguasai oleh Negara
sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak
atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada
dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama
dengan orang-orang lain serta Badan Hukum. Adapun macam-macam
hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tersebut
adalah disebutkan dalam Pasal 16 UUPA yaitu antara lain Hak Pakai.
Terjadinya Hak Pakai meliputi: (1) Hak Pakai atas Tanah Negara
diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat
yang ditunjuk, (2) Hak Pakai atas Hak Pengelolaan diberikan dengan
keputusan pemberian hak oleh Meteri atau pejabat yang ditunjuk
berdasarkan usul Pemegang Hak Pengelolaan, (3) Hak Pakai atas Hak
Milik diberikan berdasarkan akta yang dibuat PPAT berdasarkan
perjanjian dengan pemegang pemilik tanah.
Hak Pakai diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 tahun
dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun atau
untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama tanahnya
dipergunakan untuk keperluan tertentu. Hak Pakai diatas tanah HPL
atau HM perpanjangannya atau pembaharuannya atas usul Pemegang
HPL atau HM. Hak Pakai akan hapus jika berakhir jangka waktu
sebagaimana dalam keputusan pemberian atau perpanjangan atau
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dalam perjanjian pemberinya, dibatalkan oleh pejabat yang berwenang,
dilepaskan secara sukarela, dicabut haknya berdasarkan UU.No.20
Tahun 1961, diterlantarkan, tanahnya musnah, dan Ketentuan Pasal 40
ayat (2) UUPA.

Hak Tanggungan (UU No. 4/1996)

HM

HGU

Tanah
Negara
(PP No. 8
Tahun
1953)

HGB

Tanah
Kaw.Hutan (UU
No41/ 1999
Jo. 19/2004):
Htn Neg., Htn
Adat, Htn Hak

HP

HGB

HGB

Tanah Hak
Ula yat
Masya
rakat Hu
kum Adat
(Psl 3
UUPA,
PMNA/Ka.
BPN No.
5/1999)

HP

HP (Jangka
Wkt TTT)

Tanah
Hak Milik
(Sudah
Bersertipikat/
Belum
Bersertipikat)

Tanah Wakaf
(UU No.
41/2004 Jo. PP
No.42/ 2006)
Psl. 49 UUPA

H
P
L

Hak Menguasai dari Negara
(Psl. 2 ayat (2) UUPA

Hak Bangsa Indonesia (Psl. 1 ayat (3) UUPA

Gambar 1. Struktur Penguasaan Tanah Dalam UUPA
Tata Cara permohonan dan pemberian hak atas tanah diatur
dalam PMNA/Ka BPN Nomor 9 Tahun 1999, sebagai pengganti PMDN
Nomor 5 Tahun 1973 dan pelimpahan kewenangan pemberiannya diatur
dalam PMNA/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1999 (sebagai pengganti PMDN
Nomor 6 Tahun 1972). Selanjutnya PMNA/Ka BPN No.3 Tahun 1999
tersebut telah diganti dengan dikeluarkannya Peraturan Kepala Badan
Pertanahan Nasional RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan
Kewenangan Pemberian Hak atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran
Tanah Tertentu, sepanjang mengatur kewenangan pemberian hak atas
tanah.
Berikut dinamika Peraturan yang terkait pelimpahan
kewenangan pemberian hak atas tanah.

Gambar 2. Bagan Dinamika Regulasi Pelimpahan Kewenangan
Pemberian HAT.
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F. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung dan Kecamatan Sukarame
Kota Bandar Lampung merupakan Ibu Kota Provinsi Lampung. Oleh
karena itu, selain merupakan pusat kegiatan pemerintahan, sosial, politik,
pendidikan dan kebudayaan, Kota Bandar Lampung juga merupakan
pusat kegiatan perekonomian daerah Lampung. Kota Bandar Lampung
juga terletak di wilayah strategis, dikarenakan kota ini merupakan daerah
transit kegiatan perekonomian antara pulau Sumatera dan pulau Jawa,
sehingga menguntungkan bagi pertumbuhan dan perkembangan Kota
Bandar Lampung sebagai pusat pedagangan, industri, dan pariwisata.
Secara geografis kota Bandar Lampung terletak pada 50°20’ sampai
dengan 50°30’ Lintang Selatan dan 105° 28’ sampai dengan 105°37’ Bujur
Timur. Adapun batas-batas wilayah administratif Kota Bandar Lampung
sebagai berikut :
1.
Sebelah Utara: berbatasan dengan Kecamatan Natar, Kabupaten
Lampung Selatan;
2. Sebelah Selatan: berbatasan dengan Kecamatan Padang Cermin,
Ketibung dan Teluk Lampung, Kabupaten Lampung Selatan;
3. Sebelah Barat: berbatasan dengan Kecamatan Gedungtataan, dan
Kecamatan Kedung Cermin Kabupaten Pasawaran;
4. Sebelah Timur: berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang
Pada tahun 2000 Kec. Sukarame seluas 27,16 Km2 sebelum
dilakukan pemekaran 4 kecamatan baru, yaitu Sukabumi, Tanjung
Senang, Rajabasa, dan Kemiling. Kecamatan ini memilih Ibu Kota
Kecamatan di Way Halim Permai. Kemudian secara topografi Kecamatan
Sukarame bertopografi datar dan berada pada ketinggian 100 m Dpl.
Jarak ke Ibukota Kota Bandar Lampung 7 (tujuh) Km dan jarak ke Ibu
Kota Propinsi 9 (sembilan) Km.
Adapun batas wilayah administrasi Kec. Sukarame adalah sebagai
berikut :
a. Sebelah Utara: berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Senang;
b. Sebelah Selatan: berbatasan dengan Kecamatan Tanjungkarang
Timur;
c. Sebelah Barat: berbatasan dengan Kecamatan Sukabumi;
d. Sebelah Timur: berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang,
Kabupaten Lampung selatan.
Luas wilayah Kecamatan Sukarame adalah 16,87 Km2, wilayah ini
terbagi menjadi 5 (lima) kelurahan, 20 (dua puluh) lingkungan (Lk), dan
167 (seratus enam puluh tujuh) rumah tangga (RT). Adapun nama-nama
kelurahan tersebut adalah : a) Kelurahan Gunung Sulah, b) Kelurahan
Way Halim Permai, c) Kelurahan Sukarame, d) Kelurahan Way Dadi, dan
e) Kelurahan Harapan Jaya. Keadaan penduduk dengan luas wilayah
administrasi 16,87 Km2, jumlah penduduk 54.369, maka kepadatan
penduduk di Kecamatan Sukarame adalah 3.223/ Km2.
Jumlah
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penduduknya 54.369 jiwa yang terdiri dari laki-laki 27.416 orang dan
perempuan 26.953 orang.
Luas penggunaan tanah di wilayah Kecamatan Sukarame pada
tahun 2009 adalah sebagai berikut: a) pemukiman seluas 550,41 Ha, b)
kebun campur seluas 705,94 Ha, c) sawah 410,25 Ha, d) jasa seluas 25,80
Ha, e) industri seluas 204,50 Ha, dan sawah tadah hujan seluas 102,25 Ha.
Tanah objek sengketa dan kondisi faktual saat penelitian dapat
dilihat pada Gambar 3 dan 4 berikut:

Gambar 3. Tanah Objek Konflik dengan Batas Tanah Warna Kuning.

Gambar 4. Kondisi Faktual Tanah Objek Konflik Saat Penelitian
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G. Konstruksi Hukum Pemberian, Penyebab Konflik Penguasaan dan
Pemilikan Hak Pakai Nomor 23/SI, serta Upaya Penyelesaiannya
1. Konstruksi Hukum Penerbitan HP Nomor 23/SI
Apabila diperhatikan secara seksama riwayat tanah yang
sekarang diterbitkan Hak Pakai Nomor 23/SI atas nama Kanwil BPN
Prov. Lampung, semula merupakan areal tanah negara bekas/eks
Recht Van Erfpacht Verponding dengan luas seluruhnya ± 1.530
Bouw (1.000) Ha. tercatat atas nama N.V. Way Halim Soematra
Rubber & Coffe Estate Ltd. Yang terdiri dari 4 Verponding, yaitu: 1)
Verponding Nomor 11 Akta Nomor 22 tgl 25-06-1910; 1) Verponding
Nomor 17, Akta Nomor 21 tgl 25-06-1910; 3) Verponding Nomor 20
Akta Nomor 30 tgl 25-06-1910; 4) Verponding Nomor 28 Akta Nomor
23 tgl 25-06-1910.
Berdasarkan ketentuan Konversi UUPA Angka Romawi III
UUPA dikonversi menjadi Hak Guna Usaha (HGU) Atas Nama PT.
Way Halim. Ketentuan Konversi Angka Romawi III
UUPA
menyatakan bahwa:
(1) Hak erfpacht untuk perusahaan kebun besar, yang ada pada
mulai berlakunya Undang-undang ini, sejak saat tersebut menjadi
hak guna usaha tersebut dalam Pasal 28 ayat (1) yang akan
berlangsung selama sisa waktu hak erfpacht tersebut, tetapi
selama-lamanya 20 tahun.
Sedangkan proses konversinya berpedoman pada Pasal 15
PMA No. 2 Tahun 1960 yang menyatakan bahwa:
(1) Konversi hak-hak erfpacht untuk perusahaan kebun-besar
menjadi hak guna-usaha sebagai yang dimaksud dalam Pasal III
ayat (1) Ketentuan-ketentuan Konversi Undang-Undang Pokok
Agraria dilakukan oleh KKPT yang bersangkutan dengan
mencatatnya pada asli aktanya.
Dalam pelaksanaan Konversi Tanah-tanah hak barat
(Erfpacht) tersebut kemudian berpedoman pada Peraturan Menteri
Dalam Negeri (PMDN) No. 2 Tahun 1970. Hasil Konversi Rv Erfp,
tersebut lahirlah HGU, masing-masing No. 01 seluas ± 250 Ha, 02
seluas ± 216 Ha, 03 seluas ± 560 Ha, 04 seluas ± 504 Ha; sehingga
HGU tersebut akan berarkhir haknya dan statusnya menjadi Tanah
Negara pada tanggal 24 September 1980. Untuk pemberian Hak Atas
tanah berikutnya di atas Tanah Negara Bekas Konversi berlaku
Keputusan Presiden RI Nomor 32 Tahun 1979 Jo. PMDN Nomor 3
Tahun 1979.
Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979
menyatakan bahwa:
(1) Tanah Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai
asal konversi hak Barat, jangka waktunya akan berakhir
selambat-lambatnya pada tanggal 24 September 1980,
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sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5
Tahun 1960, pada saat berakhirnya hak yang bersangkutan
menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara;
(2) Tanah-tanah tersebut ayat (1), ditata kembali penggunaannya,
penguasaan, dan pemilikannya dengan memperhatikan: a.
masalah tata guna tanahnya; b. sumber daya alam dan
lingkungan hidup; c. keadaan kebun dan penduduknya; d. rencana
pembangunan di daerah; e. kepentingan-kepentingan bekas
pemegang hak dan penggrap tanah/penghuni bangunan.
Adapun skala prioritas yang dapat diberikan hak baru
terhadap tanah Negara bekas Konversi Hak Barat tersebut, diatur
dalam Pasal 2, 3 dan 4, serta 5 Keputusan Presiden RI Nomor 32
Tahun 1979 sebagai berikut:
Pasal 2
Kepada bekas pemegang hak yang memenuhi syarat dan
mengusahakan atau menggarap sendiri tanah/bangunan,
akan diberikan hak baru atas tanahnya, kecuali apabila
tanah-tanah tersebut diperlukan untuk proyek-proyek
pembangunan bagi penyelenggaraan kepentingan umum.
Pasal 3
Kepada bekas pemegang hak yang tidak diberikan hak
baru karena tanahnya diperlukan untuk proyek
pembangunan, akan diberikan ganti rugi yang besarnya
akan ditetapkan oleh suatu Panitia Penaksir.
Pasal 4
Tanah-tanah Hak Guna Usaha asal konversi hak Barat
yang sudah diduduki oleh rakyat dan ditinjau dari sudut
tata guna tanah dan keselamatan limgkungan hidup
lebih tepat diperuntukkan untuk pemukiman atau
kegiatan usaha pertanian, akan diberikan hak baru
kepada rakyat yang mendudukinya.
Pasal 5
Tanah-tanah perkampungan bekas Hak Guna Bangunan
dan Hak Pakai asal Konversi hak Barat yang telah
menjadi perkampungan atau diduduki rakyat, akan
diprioritaskan kepada rakyat yang mendudukinya setelah
dipenuhinya persyaratan-persyaratan yang menyangkut
kepentingan bekas pemegang hak tanah.
Dalam rangka menindaklanjuti Ketentuan Pasal 3 Keputusan
Presiden RI Nomor 32 Tahun 1979 tersebut, Pemda Provinsi
Lampung telah merencanakan peruntukan dan penggunaan
tanahnya. Oleh karena itu, maka PT. Way Halim mengajukan
permohonan pelepasan Tanah HGU kepada Mendagri sesuai Surat
Gubernur KDH Tk. I Lampung Nomor AG.120.DA.2628/PH-X/1979
tertanggal 17 Oktober 1979. Berdasarkan Surat tersebut di atas, maka
Mendagri sesuai Surat Nomor Btu/3/505/3-80 tertanggal 26 Maret
1980, Mendagri menyetujui penggunaan dan peruntukan Tanah
Negara Eks HGU PT. Way Halim dengan ketentuan sebagai berikut:
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a.

Diberikan kepada PT. Way Halim Permai dengan HGB untuk
keperluan Pembangunan Perumahan seluas ± 2.00 Ha.;
b. Diberikan kepada PT. Way Halim
dengan HGU untuk
Perkebunan seluas ± 3.00 Ha.
c. Dicadangkan untuk Perum Perumnas seluas ± 40 Ha.
d. Disediakan untuk Proyek Pembangunan Pemda Tk. I Provinsi
Lampung seluas ±160 Ha.;
e. Diberikan kepada Rakyat yang telah menggarap/menduduki
atas tanah sebagian dari areal perkebunan Way Halim ± 3.00
Ha.
Dalam rangka menindaklanjuti Surat Persetujuan Mendagri
tersebut di atas, khususnya pada huruf 3a, maka Gubernur KDH
Tingkat I Provinsi Lampung menerbitkan SK Pemberian HGB
kepada PT. Way Halim Permai
Nomor
SK. No.
AG.110/DA.67/SK/HGB/1981 tertanggal 21 Agustus 1981 dengan luas
2.00 Ha. sebagaimana diuraikan dalam Peta Situasi Nomor 6 Tahun
1981.
Pada tahun 1988/1989 PT. Way Halim Permai mengajukan
pengukuran ulang atas areal HGB berdasarkan SK Gubernur KDH
Tk. I Provinsi Lampung Nomor AG.110/DA.67/SK/HGB/1981
tertanggal 21 Agustus 1981 kepada Kantor Direktorat Agraria Provinsi
Lampung dengan luas 350 Ha, hasilnya terdapat selisih atau
perbedaan luas yaitu seluas 120 Ha. Karena ada perbedaan luas tanah
hasil pengukuran tersebut, maka Kepala BPN RI melalui Surat
Nomor 21-XI/1981 tertanggal 24 April 1991 melakukan ralat/perbaikan
luas sebagaimana tercantum dalam SK AG.110/DA.67/SK/HGB/1981
tertanggal 21 Agustus 1981 beserta Sertipikat hasil pecahannya yaitu
Sertipikat HGB Nomor 4/KD, 5/KD, B. 32/KD, B. 33/KD., B. 36/KD.
Juga melakukan pembatalan terhadap Sertipikat Peta Situasi Nomor
6/1981.
Kepada PT. Way Halim Permai tetap diberikan HGB seluas
200,12 M2. sebagaimana tercantum dalam Peta Situasi (PS) Nomor 12
Tahun 1990. Kemudian terhadap tanah Negara kelebihan seluas 120
Ha bekas sertipikat HGB atas nama PT. Way Halim Permai yang
telah dibatalkan dan telah diterbitkan Surat:
a. SK Kepala BPN Nomor 136/HP/BPN1992 tertanggal 12 Juni 1992
tentang Pemberian Hak Pakai (HP) Nomor 23/SI tahun 1992
Atas nama Kanwil BPN Provinsi Lampung;
b. SK Kepala BPN Nomor 58/HPL/BPN/1992 tertanggal 22 Mie 1992
tentang Pemberian Hak Pengelolaan (HPL) Atas nama
Pemerintah Daerah TK. I Provinsi Lampung seluas 110 Ha. yang
terdiri dari:
1. HPL Nomor 1/SI seluas 62,64 Ha;
2. HPL Nomor 2/SI seluas 23,86 Ha ;
3. HPL Nomor 3/SI seluas 2,12 Ha ;
4. Dan HPL Nomor 1/WHP (PKOR) seluas 21,00 Ha.
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Pada tahun 2001, Walikota Bandar Lampung sesuai Surat
Keputusan Nomor 206/10/HK/2001 tertanggal 13 September 2001
telah menetapkan kembali penggunaan dan peruntukan tanah-tanah
di Kawasan PT. Way Halim Permai dan sekitarnya di Kelurahan Way
Permai dan Sukaramai I, Kecamatan Sukarame, serta di Kelurahan
Tanjung Seneng dan Perumnas, Kecamatan Kedaton Kota Bandar
Lampung sebagai berikut:
a. Kawasan sebelah timur Jl. Soekarno Hatta dipergunakan untuk
Hutan Kota dan Permukiman Penduduk disertai penataan
Fasilitas Sosial (Fasos) dan Fasilitas Umum (Fasusm);
b. Kawasan sebelah Barat Jl. Soekarno Hatta dipergunakan untuk
Hutan Kota, Perluasan sarana Olah Raga, Permukiman yang
dikelola oleh Perusahaan Pengembang Perumahan, setelah
Proposal dan Site Plannya disetujui oleh Walikota Bandar
Lampung dan tidak terdapat permasalahan dengan pihak lain,
serta Permukiman Penduduk disertai penataan Fasum dan Fasos.
Dengan memperhatikan uraian sebagaimana tersebut di
atas, dapat diberikan penjelasan secara garis besar Konstruksi
Hukum Pemberian Hak Pakai Nomor 23/SI An. Kanwil BPN Provinsi
Lampung dalam bentuk bagan sebagai berikut:

Gambar 5. Bagan Riwayat Tanah (RvErfp -TN Eks HGU Konversi)
Riwayat Tanah HP Nomor 23/SI An. Kanwil BPN Prov. Lampung
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Gambar 6. Riwayat terbitnya Sertipikat HP No. 23/SI dari Tanah
Negara Eks.Erfpacht Verponding NV.Way Halim
Soematra Rubber And Coffe LTD.
2. Faktor Penyebab terjadinya Konflik Penguasaan dan Pemilikan Tanah
HP Nomor 23/SI tertanggal 20 Juni 1992 a.n. Kanwil BPN Provinsi
Lampung dengan Masyarakat
Apabila diperhatikan dari konstruksi hukum penerbitan HP No.
23/SI sebagaimana diuraikan di atas beserta riwayat tanahnya, maka
konflik diawali sejak:
1. Terjadi perbedaan luas sebagaimana tercantum dalam Peta
Situasi Sertipikat HGU atas nama PT. Way Halim Permai yaitu
semula seluas 200, 12 Ha, yang kemudian setelah dilakukan
pengukuran ulang berdasarkan kondisi di lapangan terdapat
perbedaan selisih luas ± 120 Ha, sehingga luas kenyataan yang
dikuasai menjadi 320 Ha. Sementara Penerbitan SK Hak Pakai
Nomor 136/HP/BPN/92 tertanggal 12 Juni 1992 yang kemudian
ditindak lanjuti dengan penerbitkan Sertipikat HP Nomor 23/SI
tertanggal 20 Juni 1992 menggunakan tanah Negara kelebihan
sisa di lapangan dari hasil pengukuran ulang, setelah dikurangi
seluas 100 Ha yang dicadangkan untuk HPL Nomor 03/SI
Sukarame tertanggal 16 November 1994.
2. Rencana penggunaan dan peruntukan tanah Sertipikat HP
Nomor 23/SI yang semula untuk Pembangunan Gedung Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung;
Realitannya pembangunan Gedung Kantor Wilayah BPN
Provinsi Lampung setelah Sumber Anggarannya tersedia dari
dana APBN, berdasarkan arahan Gubernur KDH Tk. I Lampung
dan persetujuan DPRD Tk. I Provinsi Lampung, pembangunan
agar didekatkan dengan Kantor Gubernur Provinsi Lampung
untuk memudahkan koordinasi dengan menggunakan tanah
Negara Eks Kuburan/Makam China yang sudah dikosongkan di
Jalan Basuki Rachmat. Dengan demikian tanah Sertipikat HP
Nomor 23/SI tidak lagi dipergunakan sesuatu tujuan semula.
3. Setelah mencermati dokumen surat menyurat secara seksama,
ditemukan fakta sebagai berikut: Pertama, dalam surat Kepala
Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung Nomor 500-4976
tertanggal 30 Agustus 2001 pada Angka Romawi III point 1
disebutkan bahwa: Sejak semula tanah tersebut tidak pernah
dimanfaatkan oleh Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung; 2.
Pada waktu SK Hak Pakai diterbitkan, di atas tanah tersebut
telah digarap oleh penduduk dan oleh warga masyarakat dibangun
tempat tinggal. Dari inventarisasi di lapangan diperoleh data ada
161 bidang tanah garaan masyarakat dan sebanyak 154 bangunan
yang berdiri di atasnya. Dengan demikian tidak lagi terdapat
tanah sisa yang kosong tanpa garapan/bangunan.
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4.

Terdapat fakta lapang, bahwa tanah-tanah sekitarnya di luar HP
Nomor 23/SI yaitu Tanah HPL Nomor 03/SI Sukarame an.
Pemprov Lampung, dan tanah HGB atas nama PT. Way Halim
Permai yang akan berarkhir pada 19 September 2001, serta tanah
seluas 300 Ha yang diperuntukan untuk masyarakat juga telah
diduduki dan digarap oleh masyarakat untuk tempat tinggal.
Sebagaimana telah disampaikan di atas bahwa definisi
pengertian antara penguasaan dan pemilikan merupakan suatu hal
yang berbeda. Berangkat dari pemahaman pengertian penguasaan
dan pemilikan tersebut di atas, maka dapat diberikan kualifikasi
sebagai berikut: bahwa benar secara de jure Pemegang Hak Pakai
Nomor 23/SI Sukarame Cq. Kanwil BPN Provinsi Lampung secara
formal sudah memenuhi kriteria sebagai tahap pemilikan
mempunyai Sertipikat Hak Atas Tanah, akan tetapi secara
substansial atau hubungan keekonomian antara empunya/pemegang
hak atas tanah dengan tanahnya sendiri belum memenuhi kriteria
penguasaan. Hal yang sama terjadi pula pada PT. Way Halim Permai
selaku pemegang HGB dan Pemerintah Provinsi Lampung selaku
Pemegang HPL Nomor 03/SI Sukarame. Hal ini didasarkan pada
fakta
lapang/faktual
secara
fisik
tanah
dilakukan
pendudukan/penggarapan oleh masyarakat untuk tempat tinggal
dengan dibuktikan berupa bangunan rumah tinggal, sejak awal
penerbitan sertipikat Hak Atas Tanah.
Dari aspek perolehannya, masyarakat yang menduduki dan
atau menggarap tanah HP Nomor 23/SI Sukarame sudah sejak
terbitnya sertipikat yang bersangkutan. Seyogianya pada saat proses
penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah yang
kemudian ditindak lanjuti dengan penerbitan Sertipikat HP Nomor
23/SI, ada tahap pemeriksaan tanah yang dilakukan oleh Panitia A
yang Susunan Ketua dan Anggotanya merupakan unsur teknis di
lingkungan Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, sehingga dari
awal telah mengetahui bahwa ada pendudukan/penggarapan oleh
masyarakat.
Pada
tahap
tersebut
kalau
ada
penggarapan/pendudukan, maka harus diselesaikan terlebih dahulu
secara musyawarah dan kalau tidak tercapai kata sepakat, maka
ditempuh melalui lembaga peradilan. Jika ada putusan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hal tersbut menjadi
pedoman untuk dijadikan dasar pertimbangan bagi Kantor
Pertanahan Kota Bandar Lampung maupun Kanwil BPN Provinsi
Lampung.
Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya konflik
penguasaan dan pemilikan atas tanah HP Nomor 23/SI, peneliti
menggunakan pendekatan teori Kaidah Dialektika dari G.W. Hegel
(Jerman: 1770-1831) ACZ (2002: 98), yang menyatakan bahwa: Akal
adalah proses dinamik yang bergerak secara dialektik yang
menimbulkan kontradiksi, oposisi, negasi. Yang terdiri dari tiga
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tahap: 1) Tesis (konsep abstrak); 2) Antitesis (Kontradiksi-kontradiksi
dalam konsep); 3) Sintesis (penyatuan-penyatuan konsep-konsep
kontradiksi, suatu kesatuan dari pertentangan-pertentangan): Teori
yang dikemukakan oleh G. W. Hegel tersebut kemudian
dikembangkan Karl Marx yang terkenal dengan Analisis Dialektik
(Jerman: 1818-1883). Dalam teori ini terkandung suatu pandangan
mengenai pertentangan antara tesis dengan antitesis serta titik temu
keduanya yang akan membentuk sintesis baru, kemudian menjadi
tesis baru. Dalam pertentangan tesis baru itu, muncul antitesis baru,
dan akhirnya kedua tesis yang saling bertentangan ini tergabung
dalam satu sintesis baru yang lebih tinggi tingkatannya. (ACZ, 2002,
98-101.)
Dalam teori ini, konflik penguasaan dan pemilikan tanah HP
Nomor 23/SI dikarenakan adanya perbedaan pemikiran dalam
mempersepsikan konsep penguasaan dan pemilikan di satu sisi pada
pemegang hak atas tanah Cq. Kanwil BPN Provinsi Lampung dengan
masyarakat yang menduduki/menggarap tanah yang bersangkutan.
Pemegang hak atas tanah yang dalam hal ini Kanwil BPN Provinsi
Lampung
dengan tesisnya menyatakan sebagai pemegang
hak/pemilik dibuktikan dengan alat bukti berupa legitimasi
kepemilikan Sertipikat Hak Pakai Nomor 23/SI, sementara
masyarakat yang menggarap/menduduki tanah mempunyai
pemikiran atau persepsi yang bertentangan dengan persepsi dari
Pemilik/Pemegang Hak Atas Tanah (antithesis) yang mempunyai
bukti penguasaan fisik (faktual) dengan tanah objek konflik
dibuktikan dengan garapan dan berdirinya bangunan rumah tempat
tinggal atau bentuk lain. Untuk mencapai titik temu antara tesis
(persepsi) Pemegang Hak Atas Tanah dengan persepsi yang
bertentangan (antithesis) yang ada pada masyarakat yang
menggarap/menduduki tanah, maka diperlukan penyatuanpenyatuan persepsi yang berbeda tersebut antara keduanya. Pada
tahap yang sederhana, yaitu adanya dorongan atau motivasi dari
salah satu pihak, missal masyarakat yang menggarap/menduduki
tanah objek sengketa menginginkan agar status garapannya semakin
jelas mendapatkan kepastian status hukum, kemudian mendesak
Pemerintah Daerah Tk I Provinsi Lampung Cq. Walikota Bandar
Lampung
agar menfasilitasi penyelesaian konflik tersebut.
Sementara Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung dengan adanya
desakan dari masyarakat yang menuntut penerbitan sertipikasi tanah
di
atas
tanah
objek
sengketa,
kemudian
melakukan
pendataan/inventarisasi identitas penggarap (nama dan alamat) dan
objek garapannya (luas tanah) dalam rangka penanganan dan
penyelesaian konflik yang terjadi. Dalam hal ini, kedua belah pihak
(Masyarakat yang menduduki dengan Kanwil BPN Provinsi Lampung
selaku pemegang hak) telah ada keinginan untuk menempuh
langkah-langkah sebagaimana disarankan oleh Walikota Bandar
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Lampung. Langkah-langkah yang telah ditempuh kedua belah pihak
yang berkonflik tersebut, menunjukan suatu gejala bahwa telah ada
upaya untuk mempertemukan antara tesis dengan antithesis yang
sifatnya masih sederhana untuk menuju pada sinthesis yang lebih
sempurna, apabila musyawarah terbangun dengan baik, sehingga
akhirnya tercapai kesepakatan yang dapat menyelesaikan konflik
penguasaan dan pemilikan HP Nomor 23/SI .
Untuk mendapatkan jawaban faktor penyebab terjadinya
konflik penguasaan dan pemilikan HP No. 23/SI, dapat dilakukan
melalui pendekatan dengan menggunakan teori Keterbatasan
Sumber Daya (The Image of Limited Good: George Foster, Amerika,
1967). Dalam teori ini dikemukakan bahwa:
a. Setiap komunitas selalu mempersepsikan bahwa segala sesuatu
yang ada dalam lingkungan kehidupannya selalu berada dalam
keadaan terbatas jumlahnya, baik yang berkaitan dengan SDA,
kekuasaan, kesempatan maupun sesuatu yang hadir dalam
bentuk seperti status sosial.
b. Setiap komunitas dan kesatuan sosial, terutama yang masih
diwarnai dengan kehidupan agraris selalu memiliki sebuah
sistem gagasan keterbatasan sumber daya (resources limited).
c. Pihak yang telah berhasil/memperoleh/mendapatkan sumber
daya yang terbatas secara berlebihan telah mengambil hak
orang lain secara berlebihan pula. Karena itu “mereka” wajib
segera mengembalikan/mendistribusikan kelebihan itu kepada
masyarakat, karena itu memang hak bersama yang harus
dikembalikan. (Syafri Sairin, 2002: 70)
Berpedoman pada sendi-sendi utama dari teori sosial
tentang Keterbatasan Sumber Daya (The Image of Limited Good) di
atas, peneliti mencoba untuk mengurai konflik penguasaan dan
pemilikan di atas Tanah Hak Pakai Nomor 23/SI antara Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung dengan
Masyarakat yang menggarap/menduduki, sebagai berikut:
Kalau dilihat secara Nasional tanah yang tersedia untuk
kegiatan di sektor permukiman, pertanian dan perkebunan, industri
dan jasa hanya tersedia sekitar ±30% dari luas tanah seluruh wilayah
Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia
dan
menjadi
otoritas/kewenangan dari Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, sementara seluas ±70%
merupakan tanah dengan status Kawasan Hutan yang menjadi
otoritas Kementerian Linkungan Hidup dan Kehutanan. Dengan
demikian dapat dikatakan bahwa, jumlah atau luas tanah yang
tersedia untuk memenuhi kebutuhan manusia (masyarakat) secara
kuantitatif terbatas jumlah dan luasnya, sementara manusia atau
orang yang memerlukan tanah selalu bertambah dalam setiap
harinya. Oleh karena itu, akan terjadi perambahan hutan dalam
rangka pemenuhan kebutuhan akan tanah bagi masyarakat untuk
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keperluan di berbagai sektor jumlahnya terbatas, sementara setiap
kegiatan pembangunan untuk kepentingan swasta (perorangan)
maupun kepentingan umum (Pemerintah, Pemerintah Daerah)
membutuhkan tanah skala besar, sehingga akan terjadi usaha
persaingan yang sangat kompetitif dalam memperoleh askes dalam
penguasaan dan/atau pemilikan.
Pada konflik penguasaan dan pemilikan tanah Hak Pakai
Nomor 23/SI di atas, posisi masyarakat baik secara perseorangan
maupun secara kelompok membutuhkan tanah untuk keberlanjutan
kehidupan mereka yang berupa keperluan garapan (pertanian dan
perkebunan), meduduki untuk tempat tinggal (membangun
rumah/permukiman), dalam hal ini sumber daya alam/agraria yang
tersedia terbatas. Fakta dari tanah Negara eks Hak Erfpacht N.V.
Way Halim Soematra Rubber & Coffe Estate Ltd. Yang luas
seluruhnya ± 1.530 Bouw atau (± 1.000) Ha hampir sebagaian besar
rencana peruntukan dan penggunaanya sebagaimana ditetapkan oleh
Menteri Dalam Negeri berdasarkan Surat Nomor Btu/3/505/3-80
tertanggal 26 Maret 1980, Menteri dalam Negeri
menyetujui
penggunaan dan peruntukan Tanah Negara Eks HGU PT. Way Halim
sebesar 70% (700 Ha) untuk keperluan Swasta (perusahaan) dan
Pemerintah daerah, sementara Masyarakat hanya dialokasikan seluas
30% atau (± 300 Ha.). Rincian peruntukan dan penggunaan tanah
Negara eks Hak Erfpacht N.V. Way Halim Soematra Rubber & Coffe
Estate Ltd. dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Diberikan kepada PT. Way Halim Permai dengan HGB untuk
keperluan Pembangunan Perumahan seluas ± 200 Ha.;
b. Diberikan kepada PT. Way Halim
dengan HGU untuk
Perkebunan seluas ± 300 Ha.
c. Dicadangkan untuk Perum Perumnas seluas ± 40 Ha.
d. Disediakan untuk Proyek Pembangunan Pemda Tk. I Provinsi
Lampung seluas ±160 Ha.;
e. Diberikan kepada Rakyat yang telah menggarap/menduduki
atas tanah sebagian dari areal perkebunan Way Halim ± 300 Ha.
Kondisi penguasaan dan pemilikan tanah yang timpang atau
tidak seimbang antara kebutuhan dengan tanah (Sumber Daya) yang
tersedia terbatas (Limited Good), sementara di depan mata terdapat
lahan tanah yang luas (10 Ha) dan tidak dimanfaatkan sesuai tujuan
pemberian haknya, maka secara nalar sehat masyarakat tertarik
untuk mengusahakan dengan cara menggarap atau melakukan
penguasaan. Kondisi lapang yang demikian, mendorong anggota
masyarakat lainnya memasuki tanah Sertipikat Hak Pakai Nomor
23/SI secara berkelompok memulai melakukan kegiatan penggarapan
dan atau pembangunan rumah tempat tinggal yang awalnya semi
permanen, karena tidak ada pengawasan atau peringatan dini secara
efektif dari pemegang hak, maka yang semula bangunan semi
permanen meningkat menjadi bangunan permanen. Bahkan
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ditemukan juga bangunan yang digunakan untuk tempat usaha
Bengkel Mobil dan pertokoan, bangunan kos dengan cara sewa yang
per bulanya sudah mencapai Rp.800.000,- per kamar.
Kondisi faktual lapang dalam penguasaan dan pemilikan
tanah Hak Pakai Nomor 23/Si dikaitkan dengan teori Keterbatasan
Sumber Daya
(The Image of Limited Good) terbukti bahwa
keterbatasan tanah yang tersedia (sumber daya tanah) untuk
pemenuhan kebutuhan masyarakat menjadi salah satu faktor
penyebab terjadinya konflik penguasaan dan pemilikan tanah.
3.

Alternatif dan Upaya Penyelesaian Konflik Penguasaan dan
Pemilikan Tanah HP No. 23/SI.
a. Menempuh jalur non litigasi (musyawarah mufakat) dengan
win-win solution. Keuntungan Lembaga Mediasi memakan
biaya lebih hemat, penyelesaian secara cepat, hasil memuaskan
para pihak yang bersengketa, kesepakatan bersifat konprehensif
dan “customized”. Personal empowerment/ pemberdayaan
individu, melestarikan hubungan yang sudah berjalan,
keputusan bisa dilaksanakan, kesepakatan yang lebih baik
daripada hanya menerima hasil kompromi atau prosedur
menang-kalah, keputusan yang berlaku tanpa mengenal waktu.
(Masalah prosedural dan psikologis). Jika tercapai kesepakatan,
kemudian menempuh prosedur Tata Cara Pengelolaan Barang
Milik Pemerintah/Pemerintah Daerah (PP Nomor 27 Tahun
2014).
Menerapkan ketentuan pengelolaan Tanah Milik Negara.
Bentuk-bentuk yang dapat ditawarkan kepada Masyarakat atau
Pihak-pihak yang secara fisik menguasai tanah Aset/Milik
Negara Cq. Kanwil BPN Provinsi Lampung adalah Bentuk
Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah berupa: a. Sewa; b.
Pinjam Pakai; c. Kerja Sama Pemanfaatan; d. Bangun Guna
Serah atau Bangun Serah Guna; atau e. Kerja Sama Penyediaan
Infrastruktur. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik
Negara yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan
fungsi Kementerian/ Lembaga/satuan kerja perangkat daerah
dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak
mengubah status kepemilikan. Cara ini dapat ditempuh melalui:
1) Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh
pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan
uang tunai. 2) Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan
barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau
antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa
menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir
diserahkan kembali kepada Pengelola Barang. 3) Kerja Sama
Pemanfaatan
adalah
pendayagunaan
Barang
Milik
Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu
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dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan
pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. 4)
Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik
Negara/Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara
mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya,
kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka
waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya
diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana
berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. 5) Bangun
Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah
berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan
dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai
pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak
lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati, serta
6) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur adalah kerja sama
antara Pemerintah dan Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan
infrastruktur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
Pemindahan atau Peralihan Hak Atas Tanah
Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang
Milik Negara/Daerah. 1) Penjualan adalah pengalihan
kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah kepada pihak lain
dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. Cara ini
dapat dilakukan dengan 2) Tukar Menukar adalah pengalihan
kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah yang dilakukan antara
Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah
Daerah, atau antara Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah
dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam
bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang. 3) Hibah
adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat
kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari
Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa
memperoleh penggantian. 4) Penyertaan Modal Pemerintah
Pusat/Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik
Negara/Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak
dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk
diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada
badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan
hukum lainnya yang dimiliki negara.
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Gambar 7. Gambaran Strategi Upaya yang telah ditempuh oleh
Kanwil BPN Provinsi Lampung.
b. Secara normatif dengan menerapkan UU No. 51 /Prp./60 tentang
Penguasaan Tanah Tanpa Ijin yang berhak atau Kuasanya
Tanah:
Tanah yang langsung dikuasai oleh Negara; 2) tanah yang
tidak termasuk pada angka 1 tersebut di atas yang dipunyai
dengan sesuatu hak oleh perseorangan atau badan hukum.
Yang Berhak: 1) Negara dalam hal ini Menteri Agraria atau
pejabat yang ditunjuk (Sekarang Kepala BPN-RI); 2) Orang
atau badan hukum yang berhak atas tanah ybs. Tanah
Perkebunan (UU Darurat No. 8 Tahun 1954 ttg Penyelesaian
soal pemakaian tanah perkebunan oleh rakyat (Tmt 12 Juni
1954) dan Tanah hutan lepas diatur dengan UU Darurat No.
1 Tahun 1956 tidak dapat dilakukan tutnutan pidana.
Pemakaian tanah tanpa ijin berhak atau kuasanya tidak
diperbolehkan, Tetapi juga tidak dibenarkan jika yang
berhak atau kuasanya membiarkan tanahnya dalam
keadaan terlantar. (Psl. 27, 34, 40 UUPA: HM, HGB dan
HGU hapus jika tanahnya diterlantarkan). Pemakaian tanah
dengan cara menduduki, (okupasi), mengerjakan dan/atau
menguasai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau
bangunan di atasnya, dengan tidak mempersoalkan apakah
bangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak. Termasuk
dalam hal “pemakaian tanah” setelah berlakunya Perpu ini
(TMT 14 Desember 1960) maupun pemakaian tanah yang
terjadi (dimulai) sebelumnya dan kini masih tetap
berlansung. Untuk daerah yang tidak berada dalam keadaan
bahaya sebagaimana dimaksud Perppu No. 23 Tahun 1959
adalah Bupati atau Walikota/Kepala Daerah ybs, sedangkan
untuk Daerah Swatantra Tingbkat I Jakarta Raya (Sekarang
DKI):Gubernur/Kepala Daerah Jakarta Raya. Untuk daerah-
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daerah yang berada dalam keadaan bahaya dengan
tingkatan keadaan darurat sipil, darurat militer atau
keadaan perang, adalah masing-masing Penguasa darurat
sipil, darurat militer atau keadaan perang sebagaimana
dimaksud Perppu No. 23 Tahun 1959.
Penyelesaian Pemakaian Tanah tanpa Ijin Yang Berhak atau
Kuasanya tidak selalu harus dilakukan tuntutan pidana sesuai Pasal
6 UU Nomor 51 Prp Tahun 1960. Mengadakan penyelesaian dengan
cara lain (Pasal 3 dan 5 UU No. 51 Prp Tahun 1960) jalan
musyawarah dengan pihak-pihak yang memakai tanah, Pemerintah
(Menteri Agraria/Sekarang Kepala BPN-RI) atau Penguasa Daerah
(Bupati/Walikota) memerintahkan pemakai tanah untuk
mengosongkan tanah tanpa harus melalui perantaraan Pengadilan.

Gambar 8. Mekanisme Penyelesaian Pemakaian Tanah tanpa Ijin
yang Berhak atau Kuasanya
H. Kesimpulan dan Saran
Dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa:
1. Konstruksi hukum pemberian Hak Pakai Nomor 23/SI
Desa
Sukarame atas nama Kantor Wilayah Badan Perrtanahan Nasional
Provinsi Lampung berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPN RI
Nomor 136/HP/BPN1992 tertanggal
12 Juni 1992
dengan
berpedoman pada PMDN Nomor 5 Tahun 1973 Jo. PMDN Nomor 6
Tahun 1972. Sedangkan asal tanahnya merupakan Tanah Negara Eks
NV.
Soematra Rubber & Coffe Estate Ltd. Dengan
mempertimbangkan Surat Gubernur KDH Tk. I Lampung Nomor
AG.120.DA.2628/PH-X/1979 tertanggal 17 Oktober 1979, serta Surat
Menteri Dalam Negeri Nomor Btu/3/505/3-80 tertanggal 26 Maret
1980, Menteri Dalam Negeri
menyetujui penggunaan dan
peruntukan Tanah Negara Eks HGU PT. Way Halim Permai.
2. Faktor penyebab terjadinya konflik dengan menggunakan
pendekatan teori Kaidah Dialektika dari G.W. Hegel dan teori
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3.

Analisis Dialektik Karl Marx, serta Teori Keterbatasan Sumber Daya
(The Image of Limited Good: George Foster) dikarenakan: a) adanya
perbedaan persepsi antara masyarakat penggarap/yang menduduki
dengan Pemegang Hak Atas Tanah Cq. Kanwil BPN Provinsi
Lampung tentang Konsep Penguasaan dan Pemilikan;
b)
Ketimpangan dalam penguasaan dan pemilikan tanah antara
masyarakat penggarap/yang menduduki dengan Perusahaan swasta
(PT. Way Halim Permai-HGU dan HGB) dan Pemerintah (BPN RI
Cq. Kanwil BPN Provinsi Lampung-Hak Pakai) serta Pemerintah
Daerah Propvinsi Lampung–HPL).
Hal tersebut dikarenakan
keterbatasan sumber daya tanah Negara yang tersedia terbatas,
sementara akses penguasaan tanah oleh masyarakat dan pemerintah
tidak berjalan secara proporsional, yaitu peruntukan tanah Negara
Eks HGU PT. Way Halim Permai dengan perbandingan 70%
(Pemerintah, Pemda, dan Swasta/Perusahaan) dengan 30%
(Masyarakat Penggarap);
Upaya penyelesaian konflik penguasaan dan pemilikan tanah HP
Nomor 23/SI dapat ditempuh melalui : a. mediasi (Win-Win Solution)
secara musyawarah untuk mufakat, jika tercapai kemudin diterapkan
mekanisme/prosedur Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
berdasarkan PP Nomor 27 Tahun 2014; b) Secara Normatif
menerapkan UU Nomor 51/PRP/1960 tentang Penguasaan tanah
tanpa Ijin yang berhak atau Kuasanya.

Sehingga saran yang dapat tim peneliti ajukan antara lain:
1. Mengingat konflik penguasaan dan pemilikan tanah Hak Pakai
Nomor 23/SI merupakan konflik yang bersifat strategis karena skala
tanah yang luas (10 Ha) dan melibatkan masyarakat yang jumlahnya
cukup banyak dan telah menguasai fisik bidang tanahnya, maka
dalam penyelesaiannya diupayakan melibatkan pihak terkait, yaitu
Pemerintah Daerah (Provinsi Lampung maupun Kota Bandar
Lampung), Aparat Penegak Hukum (Pengadilan, Kejaksaan, dan
Kepolisian) serta Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk
mengawal pelaksanaan hasil jika tercapai kesepakatan.
2. Melakukan
proses
inventarisasi
dan
identitikasi
para
penggarap/pihak-pihak yang menduduki beserta dokumen/alas hak
penguasaannya, sebagai bahan dalam pengambilan keputusan,
kemudian dilakukan penataan penguasaan dan pemilikan tanahnya
sesuai prosedur peraturan perundang-undangan ayang berlaku.
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DAMPAK KONVERSI PENGGUNAAN TANAH DAN KEPADATAN
PENDUDUK TERHADAP KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN
BADUNG DAN KABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI
Rochmat Martanto
Yendi Sufyandi
Sri Kistiyah
A. Pendahuluan
Lahan (tanah) merupakan salah satu sumberdaya alam yang mempunyai
peranan strategis dalam pembangunan terutama untuk pemenuhan
kebutuhan pangan (Oktalina et al, 2016). Namun banyak lahan pertanian
dikonvesi

menjadi

non-pertanian

di

antaranya

disebabkan

oleh

peningkatan perkembangan permukiman seperti di daerah dekat dengan
pusat kota, kawasan pendidikan, dan pada daerah strategis (Dewi, 2013).
Banyaknya

konversi

penggunaan

tanah

pertanian

(sawah)

ke

non-pertanian (non-sawah) baik di perkotaan maupun di pedesaan juga
diakibat oleh pertambahan penduduk, peningkatan kesejahteraan,
perkembangan ekonomi, dan menurunnya jumlah petani (Hidayat, 2008).
Konversi tanah pertanian di negara berkembang lebih tinggi
dibandingkan dengan negara maju. Tinjauan literatur telah menunjukkan
bahwa beberapa penyebab dari konversi tanah pertanian di antaranya
pertumbuhan

penduduk,

pertumbuhan

ekonomi,

pembangunan

perumahan, pembangunan infrastruktur, aktivitas yang bersifat spekulatif
(jual-beli) tanah pertanian (Govindaprasad dan Manikandan, 2014).
Provinsi Bali dengan luas 563.666 Ha mengalami konversi tanah sebesar
9.679 Ha selama 5 tahun, atau 0,34%/th, dan yang paling banyak
mengalami konversi di antaranya Kota Denpasar dan Kabupaten Badung
(As-Syakur, 2011). Di Florida USA konversi didominasi dari tanah pertanian
dan padang rumput yang terdapat di daerah pedesaan akibat pertumbuhan
penduduk (Ndez, et al, 2012). Konversi penggunaan tanah pertanian ke
non-pertanian di Provinsi Qazvin, Barat Laut Iran dengan menggunanakan
data penginderaan jauh tahun 1990-2010 didapatkan data konversi sebesar
3.03% selama 20 tahun atau 0,15%/th, dimana konversi di daerah perkotaan
untuk

kepentingan

infrastuktur,

sedangkaan

di

daerah

pedesaan

dikonversi menjadi daerah industri garam. Konversi tanah pertanian ke

160

non-pertanian

telah

menyebabkan

beberapa

tantangan

dalam

pembangunan pertanian dan kehidupan manusia (Baratiet al, 2015). Pada
umumnya akibat pembangunan, tanah yang tersedia di daerah perkotaan
maupun pedesaan semakin terbatas. Hal ini menimbulkan permasalahan
tanah perkotaan dan pedesaan di antaranya peningkatan terjadinya
konversi penggunaan tanah dari pertanian ke non-pertanian yang tak
terkendali akibat adanya konflik berbagai kepentingan (Sari et al, 2010).
Tanah sebagai salah satu sumber daya alam merupakan kebutuhan
pokok bagi manusia untuk beraktifitas. Hal ini berkaitan dengan kegiatan
manusia untuk pembangunan (perkembangan wilayah) bersamaan dengan
pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan tekanan industrialisasi yang
berakibat semakin terbatasnya tanah untuk kegiatan atau proses
pembangunan di suatu daerah. Dampak selanjutnya akan menimbulkan
tantangan yang serius bagi para pakar pertanahan khususnya berkaitan
dengan ketahanan pangan untuk keseimbangan dalam penggunaan tanah
(Govindaprasad and Manikandan, 2014).
Tanah di samping untuk pembangunan digunakan juga sebagai
media penghasil makanan pakok (beras) bagi sebagian besar daerah di
Indonesia, sehingga perlu adanya tanah pertanian (sawah) untuk
ketahanan pangan di suatu daerah. Tanah menjadi salah satu sumber daya
alam dasar yang selalu menjadi subyek perdebatan mengenai penggunaan
yang efektif (Bardha and Tewari, 2010).
Di Indonesia ketahanan pangan tahun 2015 defisit 90 juta ton beras.
Untuk mengatasi defisit beras upaya yang dilakukan di antaranya adalah
program adaptasi tanaman pertanian, perluasan areal tanan, peningkatan
produktivitas, dan penekanan konsumsi bahan pangan (Syaukat, 2011).
Tanah pertanian di Kabupaten Bandung dalam kurun waktu 7 tahun
(1992-1999), telah menyusut sebesar 15.280 hektar atau 7.89%. Penurunan
luas lahan pertanian tersebut diikuti oleh penurunan produksi padi sebesar
194.196 ton atau 24% (Ruswandi et al, 2007). Di Jawa Timur perkembangan
luas tanah pertanian (sawah) yang cenderung terus mengalami penurunan
sejalan dengan perkembangan penduduk dan kegiatan sosial ekonominya,
karena tanah sawah akan banyak yang berubah menjadi rumah dan gedung
(Hidayat, 2008). Alih fungsi tanah pertanian terjadi di Kecamatan
Gunungpati (pinggiran Kota Semarang) terjadi karena kegiatan penduduk
diantaranya sebagai kawasan pendidikan dan pada area strategis yaitu

161

sekitar jalan utama menuju Kecamatan Gunungpati (Dewi, 2013).
Kepadatan penduduk yaitu jumlah penduduk dibagi luas daerah. Variabel
konversi

penggunaan

pertambahan

tanah

penduduk

akibat

dikarenakan

dari

laju

adanya

pertumbuhan
ekspansi

dan

kawasan

permukiman yang tidak terencana (Mallupattu and Reddy, 2013).
Permasalahan pembangunan di Indonesia termasuk juga Kabupaten
Badung dan Kabupaten Gianyar adalah peningkatan jumlah penduduk
setiap tahunnya. Permasalahan tersebut secara tidak langsung memicu
terjadinya konversi penggunaan tanah dari pertanian ke non-pertanian
karena kebutuhan tanah oleh penduduk. Konversi penggunaaan tanah
pertanian ke non-pertanian dapat diketahui dengan menggunakan citra
satelit. Citra Satelit Landsat mulai diluncurkan tahun 1972 dengan nama
Satelit Landsat-1, sedangkan sekarang sudah sampai seri Landsat-8.
Lansat-8 diluncurkan pada tahun 2011 dari Vandenberg Air Force Base
California, dengan pesawat peluncur Atlas-V-401. Satelit Landsat-8
dirancang diorbitkan pada orbit mendekati lingkaran sikron-matahari
dengan ketinggian: 705 km, inklinasi: 98.2º, periode: 99 menit, waktu liput
ulang: 16 hari. membawa Sensor pencitra OLI (Operational LandImager)
seperti Landsat-7. Landsat-7 diluncurkan pada bulan April 1999
(Sitanggang, 2010 danSuwargana, 2013)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor kepadatan
penduduk terhadap konversi penggunaan tanah dan memperkirakan limit
ketahanan pangan di Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar, sehingga
dapat memberikan arahan penekanan/pengurangan konversi penggunaan
tanah dan penekanan pertambahan penduduk untuk peningkatan ketahan
pangan di Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar.
Terjadinya laju perkembangan pembangunan di Kabupaten Badung
dan Kabupaten Gianyar berdampak pada konversi penggunaan tanah (alih
fungsi tanah) terutama perubahan tanah sawah menjadi tanah non sawah.
Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar merupakan daerah yang
berbatasan dengan kota Denpasar Provinsi Bali, yang merupakan
kabupaten yang mengalami perkembangan penduduk cukup tinggi dan
merupakan daerah perkembangan dari industri pariwisata, sehingga
kesejahteraannya meningkat, namun pada tanah pertanian tidak dapat
meningkatkan produktivitas pertanian khususnya padi sawah (BPS, 2015).
Tanah pertanian di Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar
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merupakan salah satu sumberdaya alam untuk memproduksi kebutuhan
akan pangan. Peningkatan produksi pangan (sawah) terutama untuk
bahan makanan secara langsung memberikan kontribusi terhadap
peningkatan ketahanan pangan nasional, namun banyak tanah pertanian
di konversi dari tanah pertanian ke non pertanian. Menurut Maulana
(2004), penurunan laju pertumbuhan produksi padi sawah ini tidak
menguntungkan bagi ketahanan pangan nasional di masa datang, karena
permintaan beras terus meningkat akibat pertumbuhan penduduk dan
peningkatan pendapatan. Salah satu permasalahan pembangunan yang
dihadapi Indonesia dan juga Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar
adalah peningkatan jumlah penduduk di setiap tahunnya. Permasalahan
tersebut secara tidak langsung juga memicu terjadinya konversi
penggunaan tanah pertanian ke non pertanian, karena kebutuhan tanah
oleh penduduk untuk pembangunan. Tanah merupakan salah salah satu
sumber

daya

alam

yang

mempunyai

peranan

strategis

dalam

pembangunan. Perkembangan pembangunan yang semakin pesat dan
tingginya laju pertumbuhan penduduk merupakan faktor pendorong
meningkatnya kebutuhan tanah di perkotaan maupun di pedesaan.
Kebutuhan akantanah untuk pembangunan dikonversi dari banyak tanah
pertanian, nilai tanah yang telah mengalami konversi menjadi tanah bukan
pertanian mempengaruhi

kondisi

tanah itu

sendiri

yaitumenjadi

komoditas ekonomi dan cenderung meningkat.
Sesuai dengan tujuan penelitian di daerah penelitian dan untuk
menunjang

kelancaran kegiatan penelitian digunakan alat bantu

(pemanfaatan) citra satelit. Citra satelit yang digunakan adalah citra satelit
LANDSAT terutama dalam menganalisis konversi penggunaan tanah
pertanian menjadi non pertanian. Data konversi penggunaan tanah dari
tanah pertanian ke non pertanian di Kabupaten Badung dan Kabupaten
Gianyar melalui Citra Satelit LANDSAT selama 2 (dua) kurun waktu 10
tahun. Data konversi penggunaan tanah digunakan untuk menganalisis
pola konversi penggunaan tanah pertanian ke non pertanian yang terjadi
pada daerah perkembangan pembangunan, beberapa faktor yang
mempengaruhi konversi penggunaan tanah dan limit swasembada pangan
(beras) di Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar. Penelitian ini ingin
mengetahui apakah faktor kepadatan penduduk mempengaruhi konversi
penggunaan tanah pertanian ke non-pertanian di Kabupaten Badung dan
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Kabupaten

Gianyar

serta

bagaimanakah

keseimbangan

terjadinya

kebutuhan tanah pertanian dan konversi penggunaan tanah pertanian ke
non pertanian (limit ketahanan pangan) di Kabupaten Badung dan
Kabupaten Gianyar.
B. Konsep Dasar tentang Tanah, Penggunaan Tanah, dan Ketahanan
Pangan
Tanah pertanian atau sawah adalah tanah usaha tani dengan permukaan
rata dan dibatasi oleh pematang untuk menahan dan mengatur
permukaan air guna tujuan pengusahaan tanaman padi. Dilihat dari segi
konstruksi jaringan irigasi, maka sawah dikelompokkan menjadi 3
macam: (1) sawah beririgasi sederhana, yaitu sistem sawah beririgasi yang
tidak dilengkapi dengan pintu pengatur dan alat pengukur; (2) sawah
beririgasi setengah teknis, yaitu sistem sawah beririgasi dengan
konstruksi

pintu

pengatur dan

alat pengukur pada

bangunan

pengambilan saja; (3) sawah beririgasi teknis, yaitu sistem sawah
beririgasi yang dilengkapi alat pengatur dan pengukur air pada bangunan
bagi dan bangunan sadap, sehingga air dapat diatur dan terukur
(Wirawan, 1996). Lebih lanjut Wirawan (1996) mengatakan bahwa
perkembangan

penduduk,

kemajuan

industry,

dan

peningkatan

kesejahteraan secara tidak disadari telah mengorbankan tanah sawah
beririgasi berubah menjadi non-sawah (non-pertanian). Perubahan
tanah sawah ini biasanya terjadi pada beberapa tanah yang mudah
dijangkau dan tanah yang mudah dijangkau tersebut adalah tanah sawah
sekitar perkotaan.
Pertumbuhan dan perkembangan wilayah merupakan salah satu
faktor yang berpengaruh terhadap tanah (Chanod, 2000). Pada umumnya
di daerah perkotaan, pertumbuhan wilayah terjadi relatif cepat dan
mengubah struktur ruang. Wujud fisik kota yang tampak dari banyak
tanah didominasi oleh bangunan dan gedung.

Menurut Bintarto dalam

Daldjoeni (1997) kepadatan penduduk atau bangunan pada beberapa
tanah tersebut cukup padat yang juga diikuti oleh heterogenitas strata
sosial ekonomi masyarakat di atasnya.
Pertumbuhan dan perkembangan daerah Kabupaten Badung dan
Kabupaten Gianyar tidak lepas dari keberadaan Kabupaten tersebut yang
secara

geografis

merupakan

daerah
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yang

terletak

di

daerah

perkembangan perkotaan Kota Depasar dan Kabupaten Badung juga
sebagai daerah perkembangan pariwisata di Propinsi Bali, sehingga
cenderung tanah pertanian dikonversi menjadi non pertanian, hal ini
dapat menurunkan swasembada beras.
Daerah penelitian merupakan daerah potensial untuk produksi
padi sawah karena adanya sumber mata air yang melimpah dan tanah
yang relatif tua dari proses pelapukan secara fisik dan kimia, lebih lanjut
uraian dalam tinjauan pustaka meliputi: (1) Tanah dan Penggunaan
Tanah, (2) swasembada beras dan, (3) hipotesis.
Tanah memiliki peran strategis dan sangat diperlukan bagi
kehidupan tumbuhan, hewan, dan manusia. Untuk itu pemahaman
mengenai tanah penting untuk diketahui. Beberapa peneliti atau ahli di
bidang geologi, perencanaan dan evaluasi tanah, pertanian, perencana
wilayah, sosial-ekonomi, atau hukum memiliki persepsi yang berbeda
mengenai tanah. Namun umumnya mereka memahami tanah sebagai
cerminan pemanfaatan sumberdaya alam, kebutuhan pengguna untuk
memenuhi hidupnya, ketrampilan dan pengetahuan penggunaan saat ini,
ketersediaan sarana dan prasarana, modal, tenaga kerja, dan adaptasi
terhadap masalah yang terjadi (Huizing, 1986;Nelson, 1986).
Tanah memiliki arti lebih luas dari tanah yang selama ini
menjadi obyek peneliti bidang hukum dan agraria. Tanah merupakan
bagian dari bentang alam yang mencakup kondisi fisik yang penting bagi
penggunaan tanah, termasuk tanah, iklim, relief, hidrologi, vegetasi, dan
aktivitas manusia. Oleh karena itu cukup relevan apabila melihat tanah
sebagai

permukaan daratan di bumi yang mencakup seluruh komponen

di dalamnya dari biosfer, atmosfer, pedosfer, hidrosfer, litosfer, dan
antroposfer hingga hasil kegiatan manusia di masa lalu, masa kini, dan
yang akan datang (FAO, 1977).
Manusia memiliki keterkaitan dengan lingkungan di sekitarnya,
salah

satunya dimanifestasikan dalam bentuk pemanfaatan tanah

dalam berbagai penggunaan. Oleh karenanya Mallingreau (1978)
menyebutkan bahwa penggunaan tanah merupakan segala bentuk
campur tangan manusia terhadap sumberdaya alam dan sumberdaya
buatan untuk memenuhi kebutuhannya.
Sistem penggunaan tanah dapat menjadi dua komponen utama
yaitu komponen tanah dan komponen penggunaan. Komponen tanah
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umumnya dikaji berdasarkan pendekatan satuan tanah, sedangkan
komponen penggunaan dikaji melalui deskripsi tipe penggunaan tanah
(Huizing, 1986).

Selanjutnya secara lebih rinci sistem penggunaan

tanah tersebut dipaparkan kedalam bentuk yang berbeda, yaitu dengan
membandingkan antara penggunaan tanah itu sendiri dengan tata guna
tanah. Penggunaan tanah cenderung bersifat umum karena pendekatan
yang digunakan adalah satuan tanah. Hasil kajian mengenai penggunaan
tanah akan menghasilkan satuan tanah seperti sawah, kebun, pertanian,
dan lain sebagainya. Sementara itu, tata guna tanah mengarah pada
deskripsi tipe penggunaan tanah. Hasil kajian mengenai tata guna tanah
umumnya memberikan informasi yang lebih rinci. Sebagai contoh
penggunaan tanah untuk permukiman, di dalamnya juga megakaji
mengenai jalan, infrastruktur, aktivitas jasa, saluran pengairan, dan lain
sebagainya.
Ketidaksesuaian penggunaan tanah akibat perubahan (konversi)
penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah merupakan gejala
umum

pada kota-kota yang

pesat pertumbuhannya. Perubahan

penggunaan tanah tersebut biasanya disebabkan oleh ketidaksesuaian
antara

pertimbangan

pertimbangan

pelaku

yang
pasar.

mendasari
Dalam

hal

arahan

rencana

ini

penggunaan

dengan
tanah

mencerminkan dua sisi, pertama harus mempertimbangkan kepentingan
umum serta ketentuan teknis dan lingkungan yang berlaku, dan yang
kedua adalah sisi kepentingan pasar dan dunia usaha yang kekuatannya
sulit untuk ditekan. Kedua sisi

saling berlawanan ini diserasikan untuk

memperoleh arahan penggunaan tanah yang optimal, yaitu dapat
mengakomodasi kebutuhan pasar dengan meminimumkan dampak
sampingan yang dapat merugikan kepentingan umum. Konsep dasar itu
mendasari munculnya teori-teori pemanfaatan tanah seperti teori lokasi
Von Thunen (Von Thunen dalam Martanto, 2012)
Teori lokasi Von Thunen (Von Thunen dalam Martanto, 2012)
mempersoalkan bagaimana menentukan lokasi tanaman yang paling
efisien bagi berbagai tanaman serta pemanfaatan ruang yang dimilikinya
dapat menghasilkan sewa (nilai) optimal. Lebih lanjut Von Thunen dalam
Martanto (2012) mengatakan bahwa pengembangan model pemanfaatan
tanah di desa harus diatur sedemikian rupa, sehingga kota menyerupai
pusat pasar. Dengan mempertimbangkan asumsi bahwa (1) hanya ada
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sebuah pusat pada bidang datar yang memiliki kesamaan akses, (2)
memiliki kelayakan tanah yang sama, maka dikemukakan bahwa bentuk
pemanfaatan tanah itu memusat melingkari kota yang merupakan pasar,
sehingga yang penting di sini adalah menyusun pengaturan pemanfaatan
tanah secara ekonomis. Jadi kecenderungan nilai tanahnya pun tertentu
bentuknya. Tanah yang paling dekat dengan kota dimanfaatkan untuk
kehutanan guna persediaan kayu bakar. Tanah di luarnya untuk gandum,
dan selanjutnya untuk peternakan. Di luar itu, tanah tidak mempunyai
nilai.
Teori Von Thunen tersebut selanjutnya banyak dikembangkan
untuk penelitian yang berkaitan dengan nilai tanah ataupun mendeteksi
perkembangan kota. Beberapa penelitian mengenai hal tersebut
dilakukan oleh Han dan Basuki (2001) ataupun Cowley, et al., (2005) di
Texas. Penelitian Han dan Basuki (2001) dilakukan di Jakarta
mengemukakan pemanfaatan tanah semakin jauh dari pusat kota
semakin tidak memiliki nilai ekonomi. Selain itu pemanfaatan tanah di
Kota Jakarta juga menunjukkan pola khas mengikuti struktur kota. Pola
tersebut sekaligus mampu menggambarkan nilai atau tingkatan harga
tanah. Nilai tanah tertinggi berada di Jakarta Pusat, dan semakin
berkurang nilainya ketika mejauhi pusat kota yaitu daerah-daerah yang
pemanfaatan tanahnya digunakan secara campuran. Penelitian Han dan
Basuki juga menemukan bahwa harga tanah di Jakarta Selatan dan
Jakarta Barat lebih tinggi dibandingkan dengan Jakarta Utara dan Jakarta
Timur.
Sementara itu berdasarkan temuan-temuan penelitian Cowley, et
al, (2005) dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan tanah di daerah kota
ditentukan oleh skala ekonomi dan aglomerasi. Oleh karenanya jarang
ditemui tipe kota yang kosong di bagian tengahnya, sebaliknya justru
merupakan ruang yang padat. Kedua, bahwa seseorang lebih suka
bertempat tinggal di daerah yang dekat dengan pusat kota, meskipun
nilai tanahnya relatif tinggi.
Model Von Thunen tidak hanya merupakan model pelopor
konsepsi sewa (nilai) tanah, tetapi juga memandu pengembang model
lainnya dalam analisis penggunaan tanah, wilayah perkotaan akan
memberikan fenomena yang berbeda. Dengan tingginya nilai tanah di
pusat kota, mustahil tanaman pertanian menjadi prioritas penggunaan
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tanah. Sebaliknya, pusat kota merupakan tempat kompetisi dari berbagai
penggunaan tanah non pertanian dengan tingkat nilai tanah yang tinggi.
Senantiasa ada insentif bagi pelaku ekonomi yang masuk ke wilayah ini,
yang mengakibatkan spekulasi dan perubahan penggunaan tanah secara
signifikan.
Model pemanfaatan tanah lainnya dikemukakan oleh Burgess
(1999). Ia mengemukakan bahwa kota akan berkembang terus dan
sejalan dengan itu, melahirkan zona transisi dan konfigurasi penggunaan
tanah baru. Kota telah bersifat saling bergantung dengan daerah lainnya
dalam pemenuhan kebutuhan. Konfigurasi pemanfaatan tanah model
Burgess adalah sebagai berikut: pertama, pusat kota ditempati oleh
kegiatan-kegiatan dengan intensitas dan nilai tanah yang sangat tinggi;
kedua, sedikit di luar kota kegiatannya tergolong di dalam perdagangan
komoditas logistis, sektor ini menyediakan beragam kepentingan
perkotaan maupun interaksinya dengan wilayah lain; ketiga, merupakan
permukiman padat penduduk dan kumuh dengan penduduknya yang
dapat digolongkan sebagai pekerja dengan tingkat pendapatan rendah;
keempat, area di luar permukiman padat ditempati oleh permukiman
penduduk dengan pendapatan menengah; kelima, ditempati oleh
permukiman penduduk berkeluarga tunggal, dan bagian terluar wilayah
kota ditempati oleh pelaju (commuter) dan didukung oleh sistem
infrastruktur transportasi yang memadai.
Menurut Sorjani dkk (2001) sumberdaya alam berupa tanah
merupakan unsur dari lingkungan yang mendukung kehidupan di muka
bumi. Secara kwantitas (jumlah) tanah mempunyai keterbatasan, hal ini
perlu mendapat perhatian, karena tanah berkaitan dengan produksi
tanaman

untuk

Pertambahan

mencukupi

penduduk

kebutuhan

dan

pangan

pembangunan

terutama

padi.

perumahan/industri

menyebabkan banyak terjadi konversi penggunaan tanah dari tanah
pertanian ke non-pertanian, dan akibatnya semakin terbatasnya produksi
pertanian terutama beras. Jumlah penduduk dan ketersediaan tanah
pertanian (sawah) merupakan 2 unsur yang berkaitan dengan
swasembada beras (ketahanan pangan) karena penduduk adalah sebagai
konsumen terhadap beras hasil produksi tanah pertanian. Kemampuan
produksi beras untuk memenuhi kebutuhan akan beras oleh masyarakat
dinamakan swasembada beras dan seperti pernah dialami untuk seluruh
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wilayah Indonesia di tahun 1984, yaitu Indonesia kelebihan (surplus)
beras sehingga kelebihan beras ini dapat dieksport ke negara lain.
Pengertian ketahanan pangan (swasembada) beras menurut
Pasandaran (1991) adalah terjadinya surplus beras berupa cadangan beras
baik secara lokal maupun secara nasional. Kebutuhan beras tidak hanya
untuk konsumsi penduduk di suatu daerah atau secara nasional, namun
juga kebutuhan beras untuk persemaian (pembibitan), penyusutan,
makanan ternak, dan juga termasuk bahan baku untuk industri. Dengan
pengertian ketahanan pangan (swasembada beras) tersebut, maka
tidaklah mudah untuk melestarikan swasembada beras. Konsumsi beras
untuk makanan pokok penduduk terus meningkat sejalan dengan
meningkatnya jumlah penduduk dan meningkatnya pendapatan.
Meningkatnya populasi ternak yang menggunakan padi atau beras
sebagai pakan juga akan mengakibatkan makin banyaknya kebutuhan
beras untuk industri pakan ternak, dilain pihak luas daerah tanaman padi
terus berkurang akibat konversi penggunaan tanah dari tanah pertanian
ke non pertanian.
C. Analisis Kepadatan Penduduk terhadap Konversi Penggunaan Tanah
Pertanian ke Non-pertanian
Pada penelitian ini variabel independennya adalah konversi penggunaan
tanah sawahke non sawah (Y), sedangkan variabel dependennya adalah:
kepadatan penduduk (x1), produktivitas tanah sawah (x2), dan
kesejahteraan masyarakat (x3).
Faktor penentu pengaruh (hubungan) konversi penggunaan
lahan pertanian ke non-pertanian terhadap kepadatan penduduk
dianalisis menggunakan korelasi parsial (Telussa et al, 2013). Data
dianalisis menggunakan SPSS. Adapun rumus analisis korelasi parsialnya
adalah sebagai berikut:

………………………………….……………………. (1)

n = Jumlah data
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X = Variabel bebas
Y = Variabel terikat
r = koefisien korelasi parsial
n = Jumlah responden
k = banyaknya variabel
thitung< ttabel, maka tidak terdapat hubungan yang signifikan.
thitung> ttabel, maka terdapat hubungan yang signifikan.

D.

Analisis Ketahanan Pangan
Menganalisis dampak atau pengaruh konversi penggunaan tanah sawah
terhadap tingkat ketahanan pangan (swasembada beras) dengan cara
menghitung kebutuhan pangan (beras) untuk setiap kapita per tahun.
Menurut Badan Pusat Statistik (2011), selama 10 tahun terakhir rerata
konsumsi

beras

penduduk

Indonesia

sebesar

adalah

113,48

kg/kapita/tahun. Tanah dan penduduk merupakan dua variabel yang
saling berkaitan (hubungan timbal-balik), apabila diketahui produktivitas
tanah dan rerata komsumsi beras per jiwa dalam setahun, maka hubungan
jumlah penduduk yang dapat dicukupi oleh ketersediaan tanah dapat
dirumuskan sebagai berikut:

P

produksi lahan dalam satu tahun (kg/th)
rerata konsumsi beras tiap penduduk dalam satu tahun ( kg/jiwa/th )

atau

P

(L x Pr x Pl x R)
K

………………………………………………………….(2)

P = jumlah penduduk (jiwa);
L= luas tanah (ha);
Pr = produktivitas tanah (kg/ha);
Pl = jumlah penanaman padi dalam setahun (tanam padi/th);
R = rendemen padi (dalam 1/100);
K = rerata konsumsi beras per jiwa dalam setahun (kg/jiwa/th).
Ketersediaan pangan (swasembada beras) akibat konversi
penggunaan tanah sawah dan pertambahan penduduk dapat digambarkan
sebagai hubungan dua arah (tibal balik) antara laju konversi penggunaan
tanah sawah dan laju pertambahan penduduk, artinya laju konversi

170

penggunaan tanah sawah mempengaruhi laju kepadatan penduduk dan
laju kepadatan penduduk juga mempengaruhi laju konversi penggunaan
tanah sawah atau keduanya saling memperkuat dalam prosen kebutuhan
akan tanah,
2
1)

sehingga limit swasembada pengan (beras) akan membentuk

(dua) persamaan (fungsi) exponensial sebagai berikut:
Persamaan laju konversi penggunaan tanah sawah
Apabila diketahui laju konversi penggunaan tanah sawah per tahun,
maka akan didapat persamaan akibat laju konversi penggunaan
tanah sebagai fungsi (x) berikut:
f(x1) = aebx ………………………………….. (3)

2)

Persamaan laju pertambahan penduduk terhadap kebutuhan tanah
sawah
Apabila diketahui laju pertambahan penduduk per tahun, maka
akan didapat persamaan akibat laju pertambahan penduduk sebagai
fungsi (x) berikut:
f(x2) = aebx…………………………………….(4)

3)

Titik potong persamaan laju konversi penggunaan tanah sawah dan
persamaan laju pertambahan penduduk terhadap kebutuhan tanah
sawah
Dari 2 (dua) persamaan tersebut yaitu persamaan (3) dan

persamana (4) akan terdapat titik potong (x,y) dan titik potong tersebut
merupakan limis swasembada beras di daerah tersebut yaitu apabila daerah
tersebut terjadi laju konversi penggunaan tanah dan laju pertambahan
penduduk terhadap kebutuhan tanah. Perpotongan dari 2 (dua)
persamaan yaitu persamaan laju konversi penggunaan tanah sawah (2) dan
laju pertambahan penduduk (3) menggunakan software “Matlab R2010a”.
E. Deskripsi Daerah Penelitian
Wilayah administrasi Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar secara
geografis adalah 8° 14’ 21" - 8° 50’ 52" Lintang Selatan, 115° 06’ 04" - 115° 22’
100" Bujur Timur. Konversi lahan pertanian ke non-pertanian tahun 2005
sampai dengan 2015 dengan batas sebagai berikut:
1. Utara berbatasan dengan Kabupaten Buleleng.
2. Sebelah Timur berbatasan Kabupaten Bangli dan Kabupaten Klungkung.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tabanan.
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Untuk lebih jelasnya wilayah administrasi Kabupaten Badung
dan Kabupaten Gianyar dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.

Gambar 1. Wilayah administrasi Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar
Secara administratif daerah penelitian adalah wilayah kerja
administrasi Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar, lebih jelasnya
wilayah administratif daerah penelitian dapat dilihat Tabel 1 berikut.
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Tabel 1. Luas Daerah Penelitian Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar
tiap Kecamatan
Luas kecamatan
No.

Kabupaten

Kecamatan

(Ha)

1

Badung

Abiansemal

6901

2

Gianyar

Blahbatuh

3970

3

Gianyar

Gianyar

5059

4

Badung

Kuta Utara

3386

5

Badung

Mengwi

8200

6

Gianyar

Payangan

7588

7

Badung

Petang

8

Gianyar

Sukawati

5502

9

Gianyar

Tampaksiring

4263

10

Gianyar

Tegallalang

6180

11

Gianyar

Ubud

4238

1150

Jumlah

66787

Sumber : Badan Statistik Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar,
2015
Secara administrasi (pemerintahan) Kabupaten Badung dan
Kabupaten Gianyar terdiri dari 13 kecamatan. Pada Tabel 1 secara
administrasi paling luas adalah Kecamatan Karanganyar (10,66 %),
sedangkan paling sempit adalah Kecamatan Pangkur (2,26%). Luas wilayat
adminiatrasi tiap kecamatan tersebut akan mempengaruhi dalam
perhitungan persentase luas konversi penggunaan tanah dari pertanian ke
non pertanian pada perhitungan berikutnya. Untuk lebih jelasnya diagram
alir penelitian di Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar dapat dilihat
pada Gambar 2.

173

F. Hasil Analisis Hubungan Penduduk dan Konversi Penggunaan Tanah
Penggunaan Citra Satelit Landsat setelah diadakan ratifikasi, deliniasi, dan
toponimi penggunaan lahan pertanian tahun 2005 dapat dilihat seperti
pada Gambar 3a dan Gambar 3b berikut.
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Gambar 3a. Citra Satelit Landsat Tahun 2005 dan Peta Penggunaan Lahan
Pertanian Tahun 2005
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Gambar 3b. Peta Penggunaan Lahan Pertanian Tahun 2005
Penggunaan Citra Satelit Landsat setelah diadakan ratifikasi,
deliniasi, dan toponimi penggunaan lahan pertanian pertanian tahun 2015
dapat dilihat seperti pada Gambar 4a dan Gambar 4b berikut.

176

Gambar 4a. Citra Satelit Landsat Tahun 2015 dan Peta Penggunaan Lahan
Pertanian Tahun 2015
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Gambar 4b. Peta Penggunaan Lahan Pertanian Tahun 2015
Konversi penggunaan lahan pertanian ke non-pertanian tahun
2005

dan

tahun

2015

yaitu

dengan

cara

tumpang-susunnya seperti pada Gambar 5 berikut.
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tumpang-susun,

hasil

Gambar 5. Peta Konversi Penggunaan Lahan Tahun 2003-2013 di Kabupaten
Badung dan Kabupaten Gianyar
Konversi lahan pertanian ke non-pertanian tahun 2005 sampai
dengan 2015 ditunjukkan dengan warna hitam, sedangkan karakteristik
daerah penelitian seperti pada Tabel 2 berikut:
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Tabel 2. Karakteristik Daerah Penelitian di Kabupaten Badung dan Kabupaten
Gianyar
No. Kabupat Kecamatan
en

Luas

Konversi Konver

kecamat (ha/10 th)
an

si
(%)

Jumlah Kepadatan
Penduduk Penduduk
(jiwa)

(Jiwa/ha)

(ha)
1

Badun

Abiansema

g

l

6901

458.58

0.066

90100

13.056

Blahbatuh

3970

572.7

0.144

68260

17.194

Gianyar

5059

625.98

0.124

89840

17.758

Kuta Utara

3386

1714.78

0.506

116100

34.288

Mengwi

8200

1665.67

0.203

127100

15.500

Payangan

7588

31.21

0.004

41990

5.534

1150

26.69

0.023

26200

22.783

5502

748.29

0.136

116060

21.094

Gianya
2

r
Gianya

3

r
Badun

4

g
Badun

5

g
Gianya

6

r
Badun

7

g

Petang

Gianya
8
9

r

Sukawati

Gianya

Tampaksiri

r

ng

4263

92.75

0.022

46950

11.013

Tegallalang

6180

77.53

0.013

51630

8.354

Ubud

4238

360.71

0.085

71270

16.817

66787

6374.89

Gianya
10

r
Gianya

11

r

Jumlah

845500

Secara administrasi (pemerintahan) Kabupaten Badung dan
Kabupaten Gianyar terdiri dari 13 kecamatan (Gambar 1), Namun yang
mengalami konversi sampai dengan tahun 2013 terdiri dari 11 Kecamatan
(Gambar 1 dan Tabel 2), karena 2 kecamatan sudah tidak mempunyai
sawah lagi yaitu Kecamatan Kuta dan Kecamatan Kuta Selatan. Luas
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konversi penggunaan lahan yang paling banyak adalah Kecamatan Kuta
Utara 171,48

Ha/th (5,06%/th), sedangkan yang paling sedikit di

Kecamatan Petang 2,67 Ha/th(0,02%). Luas lahan pertanian tahun 2013:
23217,19

Ha,

rerata

laju

konversi

per

tahun:

637,49

Ha/th

(667,49/66787=0,95%). Jumlah penduduk tahun 2013: 845500 jiwa, rerata
laju pertambahan penduduk per tahun: 20761,8 (3,25%), rerata produksi
padi: 6276,75 kg/Ha (Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung dan
Kabupaten Gianyar, 2013 dan Gambar 1)
Hasil tumpang-susun peta penggunaan tanah tahun 2003 dan
2013 adalah berupa peta konversi penggunaan tanah pertanian ke
non-pertanian tiap kecamatan di Kabupaten Badung dan Kabupaten
Gianyar. Perhitungan hubungan antara X dan Y (koefisien korelasi
sederhana) menggunakan rumus (1) dengan SPSS hasilnya seperti pada
Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Penghitungan setiap Variabel Pengaruh terhadap Variabel
Terpengaruh
Variabel

t

Sig T

1

2

3

Kepadatan penduduk (X)

3,717

0,0048

Sumber: Pengolahan data dengan SPSS
Kesimpulan statistik: Variabel independen X berpengaruh
terhadap variabel dependen (Y), semakin besar nilai T (kolom 2) Tabel 3,
maka semakin besar pula pengaruhnya terhadap konversi penggunaan
lahan, untuk menentukan arah hubungan dengan memperhatian
tanda/nilai (+) dan (-). Pada penelitian ini nilainya adalah (+) artinya
semakin padat penduduk di suatu daerah maka semakin banyak pula
terjadi konversi penggunaan lahan pertanian ke non-pertanian.
G. Hasil Analisis Ketahanan Pangan
Ketahanan pangan (produksi beras) merupakan salah satu tujuan untuk
memenuhi kebutuhan pangan secara lokal maupun nasional. Dari sisi
produksi pangan tersebut peningkatan ketahanan pangan diupayakan
melalui peningkatan produksi padi terutama yang dihasilkan dari lahan
pertanian (sawah). Salah satu strategi ketahanan pangan yang harus
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dipertimbangkan adalah dari kebijakan publik berupa diversifikasi pangan,
dan arah pembangunan yang sesuai dengan potensi daerah (Benu et al,
2013).
Konversi lahan pertanian ke non-pertanian dapat menghambat
produksi pertanian dan merugikan bagi ketahanan pangan. Di Bangladesh
tingkat konversi lahan pertanian ke non-pertanian didasarkan pada survei
lapangan yang meliputi 24 desa dari enam divisi negara per tahunnya
sebesar 0,56% dan di antaranya dipengaruhi oleh pertambahan penduduk
(Quasem, 2011), sedangkan konversi lahan pertanian ke non-pertanian di
Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar 0,95 persen. Hal ini
dikarenakan Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar merupakan
kabupaten yang mempunyai laju pertambahan penduduk yang tinggi yaitu
sebesar 3,25% dengan rerata kepadatan penduduk 14,87 jiwa/Ha (Badan
Pusat Statistik Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar, 2013 dan Tabel
1), sedangkan rerata laju pertumbuhan penduduk di Indonesia hingga
tahun 2012 per tahunnya adalah 1,25% (Ramdani, 2015).
Akibat laju pertambahan jumlah penduduk dan peningkatan
konsumsi beras, maka kebutuhan beras terus mengalami peningkatan.
Untuk mengimbangi peningkatan kebutuhan tersebut, produksi beras baik
secara lokal maupun nasional harus meningkat secara memadai dalam
rangka mempertahankan kecukupan pangan, sehingga lahan menjadi
salah satu sumber daya alam dasar yang selalu menjadi subyek perdebatan
mengenai penggunaan yang efektif (Bardhan, 2010). Beberapa faktor
penentu konversi lahan pertanian adalah jumlah penduduk dan lokasi
(keberadaan) lahan pertanian, sehingga dapat menimbulkan penurunan
ketersediaan pangan terutama beras, karena lahan diperlukan untuk
memenuhi konsumsi pangan (beras) sebagai makanan pokok (Harini et al,
2012).
Dari hasil pengumpulan data pada Tabel 1, kebutuhan lahan
tahun 2013 adalah sebagai berikut: jumlah penduduk tahun 2013 adalah:
kebutuhan beras menggunakan rumus (2) dengan jumlah penduduk
845500

jiwa (kapita)

dan rerata produktivitas lahan per tahun

6276,75kg/Ha, produksi beras pertahun rumus (3), maka kebutuhan lahan
akibat adanya penduduk adalah sebagai berikut:
Kebutuhan lahan = rumus (2)/rumus (3)
= (845500 jiwax139,15 kg/jiwa/th)/((6276,76x2) kg/ha/th x2x 61,6%)
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=15214.276 ha
Persamaan laju konversi penggunaan lahan sebagai fungsi (x) seperti
rumus (4) adalah:
x=0=> f(x1)= f(0)= aeb0
23217,87=a
x=12,3989 => f (12,3989) =23217,87eb12,3989
15214,28= 23217,87eb12,3989
b=-0,033667
maka fungsinya: f(x1) = 23217,87 e -0,033667x …………………...…...……………..(6)
Persamaan laju pertambahan penduduk sebagai fungsi (x) seperti rumus (5)
adalah:
x=0 => f(x2) = f(0)= aeb0
15214,28=a
x=1064,76 => f(1064,76)=15214,28eb1064,76
23217,87=15214,28eb1064,76
b=0,000397
maka fungsinya: f(x2) =15214,28 e 0,0003972x …………………..……….………..(7)
Dari 2 (dua) persamaan tersebut yaitu (6) dan (7) akan terdapat
titik potong (x, y), dan titik potong tersebut merupakan limit ketahanan
pangan di daerah tersebut yaitu apabila daerah tersebut terjadi laju
konversi penggunaan lahan dan laju pertambahan penduduk terhadap
kebutuhan lahan. Untuk mendapatkan perpotongan dari 2 (dua)
persamaan digunakan software “Matlab R2010a”.
Persamaan 1 ……….. f(x) = 23217,87 e -0,033667x
Persamaan 2………....f(x) = 15214,28 e 0,0003972x
3217,87 e -0,033667x=15214,28 e 0,0003972x
0.645193= e -0,033667x e -0,0003972x
ln 0,655283= -0,03406428x
-0,42269 = -0,03406428 x
x = 12,41
y = 15214,2758 e0.004926
= 15289,41
Jadi perpotongan tersebut (x, y) adalah: (12,41;15289,41),
hubungan antara luas lahan dan waktu untuk terjadi limit ketahanan
pangan seperti pada Gambar 6.
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Gambar 6. Grafik Limit Ketahanan Pangan
Koordinat titik potong (x, y) pada Gambar 6 adalah ”limit
ketahanan pangan” yaitu titik temu antara persamaan 1 dan persamaan 2,
artinya pada lahan seluas 15289,41 Ha dan waktu 12,41 tahun yang akan
datang daerah tersebut hanya dapat memenuhi kebutuhan akan pangan
untuk penduduknya sendiri yaitu: “tidak dapat ekspor dan tidak
mengalami impor”.
Dari persamaanf(x) = 23217,87 e

-0,033667x

(kebutuhan lahan akibat

laju konversi penggunaan lahan) danf(x) = 15214,28 e

0,0003972x

(kebutuhan

lahan akibat laju pertambahan penduduk) pada penelitian ini dapat
dikatakan bahwa proses konversi penggunaan lahan dan proses
pertambahan

penduduk

saling

menguatkan

(terjadi

hubungan

timbal-balik saling menguatkan), sehingga untuk mencapai limit
ketahanan pangan seperti terlihat pada Gambar 6 memerlukan waktu lebih
cepat, apabila dibandingkan dengan hanya salah satu proses saja.
H. Penutup
Di Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar konversi penggunaan lahan
pertanian ke non-pertanian dipengaruhi oleh kepadatan penduduk,
sedangkan limit ketahanan pangan di Kabupaten Badung dan Kabupaten
Gianyar akan terjadi 12,41 tahun lagi yaitu pada Tahun 2027 dengan luas
lahan pertanian (sawah) yang tersisa 15289,41 ha.
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