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Bagaimana bisa dikatakan seseorang 

mempunyai negara,

bilamana ia tidak memiliki hak 

terhadap sejengkal tanah pun di sana

Hendry George, 1839-1889, American Economist



Hubungan Agraris

 Salah satu ciri pokok masyarakat agraris adalah adanya hubungan

antara

 mereka yang mencurahkan tenaga kerjanya secara langsung dalam

berproduksi (produsen langsung seperti petani pemilik, petani

penyakap, buruh tani) 

 dengan mereka yang tidak berproduksi langsung, akan tetapi memiliki 

kekuasaan untuk mengklaim sebagian dari hasil produksi tersebut, 

secara langsung ataupun tidak langsung

 atas dasar penguasaan mereka atas berbagai macam sarana produksi

(misalnya: pemilik tanah/tuan -tanah melalui hubungan sewa; petani

majikan melalui hubungan pengupahan; pemilik modal melalui

hubungan kredit dan/atau dagang;  penguasa melalui mekanisme

pajak, dan sebagainya) (GunawanWiradi, 2000:22)
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Pengertian Reforma Agraria

 Pengertian Agrarian Reform atau Reforma Agraria selalu

diartikan sebagai land reform secara luas.

 “.... upaya perombakan sosial yang dilakukan secara sadar, guna

mentrasformasikan struktur agraria ke arah sistim agraria yang lebih

sehat dan merata bagi pengembangn pertanian dan kesejahteraan

masyarakat desa.  Jadi pada dasarnya memang merupakan upaya

pembaharuan sosial” (Boni Setiawan, 1997:10)

 “.... penataan struktur agraria secara cepat yang mencakup sistem 

penguasaan tanah, pola budidaya dan organisasi pertanian, skala operasi 

usahatani, ketentuan-ketentuan penyakapan, kelembagaan kredit pedesaan, 

pemasaran dan pendidikan, dan juga introduksi teknologi” (Tuma, 2003)



Komponen Reforma Agraria

Menurut Piagam Petani (World 

Conference on Agrarian Reform & 

Rural Development, 1979)

Menurut Michael Lipton

(Sumber: Boni Setiawan, 1997: 10)

“Perubahan perikehidupan dan kegiatan

pedesaan dalam semua segi: ekonomi, 

sosial, budaya, kelembagaan, lingkungan

dan kemanusiaan.”  

Usaha ini dicapai melalui jalan sebagai

berikut:

1. Pembatasan kepemilikan maksimal

2. Peneguhan kekuatan dasar ekonomi

petani kecil

3. Pengorganisasian petani

4. Inovasi dan teknologi.

“Sebuah kebijakan pemerataan yang umumnya terdiri dari:

1. Pengambilalihan tanah secara paksa oleh negara dari tuan

tanah besar, dengan penggantian yang parsial.

2. Pengembangan pertanian di atas tanah-tanah tersebut

untuk kemanfaatan hubungan antara manusia dengan

tanahnya yang semakin besar dibandingkan sebelum

adanya pengambilalihan tsb.

3. Pembaruan penyakapan (tenancy reform), atau sistim bagi

hasil yang lebih adil.

4. Pemindahan dan pembukaan tanah baru untuk pertanian

(resettlement schemes)

5. Bantuan khusus bagi petani kecil (modal/kredit, input 

pertanian, teknologi)

6. Pajak tanah progresif.



Rasionalisasi Reforma Agraria (Wiradi, 2009)



Argumentasi Bagi Reforma Agraria   
  

Modernisasi Hubungan 

Produksi: 

 

Reforma Agraria 

merupakan bagian dari 

proses modernisasi: 

membebaskan petani 

dari hubungan 

produksi tradisional 

yang menghambat 

persaingan yang adil 

dan usaha yang efisien 

dan rasional.  

Menstimulir 

Efisiensi dan 

Produktifitas: 

 

Reforma Agraria 

menstimulir 

pemanfaatan 

sumberdaya agraria 

secara efisien, lebih 

intensif dan dengan 

demikian lebih 

produktif. 

Insentif Bagi 

Investasi: 

 

Redistribusi 

lahan dan 

kepastian hak 

akan menstimulir 

petani untuk 

investasi. 

      (Gunawan Wiradi, 2000: 77-78) 



Model-model Reforma Agraria

 Berdasarkan ideologi ekonomi yang dianut

 Berdasarkan arah transfer:

 Kolektivis: “mengambil dari yang kecil untuk diberikan kepada yang 
besar”

 Redistributif: “mengambil dari yang besar untuk diberikan kepada 
yang kecil”. Ada tiga bentuk: (a) batas luas maksimum dan minimum 
ditetapkan; (b) batas maksimum ditetapkan tetapi batas minimum 
diambangkan; dan (c) dua-duanya (batas maksimum dan minimum) 
diambangkan



 Berdasarkan besarnya peran, baik dalam hal perencanaan program 

maupun pelaksanaan, dapat dibedakan tiga model:

1. Reform by grace

2. Reform by leverage (Gunawan Wiradi, 2009)

3. Reform by mutually reinforcing interaction between state and civil 

society (Borras, 1999)





REZIM ORDE LAMA

 UUPA 

Vide : Pasal Pasal 7, Pasal  

10 (1), Pasal 13  (2), Pasal 17

 UU No. 56/1960 

PP 224/1961

PP 41/1964

Pada rezim ini Program 

Landreform dilaksanakan 

oleh Pemerintah berdasarkan 

sistem Redistributif 

Landreform

REZIM ORBA ERA REFORMASI

Landasan Filosofi Pembaruan Agraria harus merefer pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945,

AGRARIAN REFORM/                     

LAND REFORM DI INDONESIA

UUPA (UU NO. 5/1960)
umbrella act

Pada rezim Orba, pembangunan 

dan investasi asing lebih 

diprioritaskan, oleh karenya 

kebijakan-kebijakan yang ada 

lebih pro-market, dan adanya 

pengaruh globalisasi dan 

neoliberalisme.

Sistem yang dijalankan lebih 

pada Land Market Reform

Program Landreform pada masa 

ini cenderung di-deponeer

TAP MPR RI NO. IX Tahun 2001 

tentang Pembaruan Agraria

dan Pengelolaan Sumber Daya

Alam

Terdapat beberapa kebijakan

agraria yang overlapping, 

inkonsisten dengan UUPA, dan

dapat menimbulkan terjadi

konflik agraria/konflik tanah,

Cth: Perpres No. 36/2005 Jo. 

Perpres No. 65/2006, UU SDA, 

UU Perkebunan, UU 

Kehutanan, UU Pengelolaan

Pesisir

Pelaksanaan PPAN mulai 2007



Pasang Surut Agenda Reforma Agraria di 

Indonesia

 Beberapa langkah pendahuluan:

 UU No. 13/1946  penghapusan lembaga “desa perdikan” di wilayah 

Karesidenan Banyumas, Jawa Tengah

 UU Darurat No. 13/1948  “hak conversie” di wilayah Kesultanan 

Yogyakarta dan Surakarta dihapuskan. Tanah  yang semula dikuasai 

sekitar 40 perusahaan gula dibagikan kepada rakyat

 UU No. 1/1958  penghapusan semua tanah partikelir

 Tonggak awal pembaruan menyeluruh (1960):

 Tenancy reformi  UU No. 2/1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil

 Tenure reform UU No. 5/1960 tentang  Peraturan Dasar Pokok-

pokok Agraria atau dikenal dengan UU Pokok Agraria

 Orde Baru: sebuah titik balik



 Perkembangan pasca Reformasi:

 TAP MPR No. IX/2001

 UU Sektoral yang inkonsisten dengan UUPA: kehutanan, sumberdaya 

air, perkebunan, sumberdaya mineral

 Kontroversi RUU Agraria

 Proyek administrasi pertanahan

 Fajar kebangkitan kembali Agenda Reforma Agraria

 Pelaksanaan Program Pembaruan Agraria Nasional mulai 2007

 PP No. 11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah 

Terlantar

 RPP Reforma Agraria






