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 What is Democratic Governance?
 Inclusive citizens’ participation
 State institutions’ responsiveness
 Democratic values and principles (human rights 

protection, gender empowerment, social inclusion, etc)

 What is Land Governance?
 Very contested concept:

 Land governance as a technical and administrative 
governance of land (including by market mechanisms)

versus
 Land governance as a matter of democratizing access to and 

control over land-based wealth and power



 Pandangan dominan:
 Membatasi “demokrasi” pada isu-isu seputar: 

 “fungsi administratif negara yang efisien”, 
 “administrasi tanah yang lebih murah”, 
 “pemetaan tanah yang terjangkau”, 
 “mekanisme resolusi konflik yang murah”, dsb.

 Bersifat “netral politik” karena menghindari persoalan
mendasar mengenai: kekuasaan politik, rekognisi hak-hak
atas tanah, akses pada hak atas tanah yang efektif, ekonomi-
politik dari tanah, perubahan politik, dsb.

 Pada umumnya ditujukan untuk mempromosikan hak
kepemilikan privat (biasanya secara individual) atas tanah
melalui mekanisme yang dianggap efisien secara finansial
dan administratif



 Pandangan alternatif:
 Democratic land governance sebagai sebuah kerangka untuk

mengaitkan pro-poor policy dengan democratic governance
berkaitan dengan soal tanah

 Menekankan pada “Land Based Social Relations; Not Things!” 
yang mengandung arti bahwa: 
 Property rights bersangkut paut dengan“relasi sosial” antar

kelompok/kelas masyarakat, dan antara negara dan kelompok-
kelompok sosial

 Land democratic governance merupakan suatu proses untuk
“mengubah dan memperbarui” relasi-relasi sosial berbasis tanah itu
(terutama melalui mekanisme (re)distributive land reform)

 Land governance adalah suatu proses yang dinamis karena ia
membentuk dan dibentuk (ulang) oleh interaksi yang berlangsung
di antara berbagai kelompok dan kelas di masyarakat dan negara
untuk memperebutkan kontrol efektif atas kemakmuran berbasis
tanah



 Lebih lanjut, pengertian “democratic governance” di
seputar “pro-poor land policy” berarti:
a) adanya satu asumsi bahwa distribusi kemakmuran dan

kekuasaan berbasis tanah yang ada di masyarakat bersifat
timpang dan harus diperbarui;

b) memerlukan “kekuasaan negara” untuk menegakkan dan
membuat otoritatif aturan dan hukum pembaruan itu di
tengah-tengah masyarakat (laws are not self-interpreting/not 
selfimplementing);

c) menuntut pelacakan yang cermat atas aliran aktual dari
transfer kemakmuran dan kekuasaan berbasis tanah –
benarkah mengalir dari kelas elit bertanah menuju kelompok
miskin;

d) tanah dipahami sebagai berfungsi multidimensional 
(ekonomi, politik, sosial, budaya, geografis, dsb)





Ketimpangan Penguasaan Tanah oleh Masyarakat 

(Gini Ratio = 0,562)

17.17 

39.24 

18.41 
13.91 

11.27 

0.99 

13.57 

15.92 24.05 

45.47 

-

10.00 

20.00 

30.00 

40.00 

50.00 

60.00 

< 0,1 0,10 - 0,50 0,50 - 1,00 1,00 - 2,00 >2,00

Tanah Rumah Tangga

Sumber: BPS, Sensus Pertanian 2003

TUNA 

KISMA

GUREM



Sumber: White dan Wiradi (2009)

Besarnya penguasaan tanah mempengaruhi akumulasi 

pendapatan, bahkan yang bersumber dari sektor non-pertanian

Akibatnya, 

ketimpangan

sosial-ekonomi di

pedesaan semakin

menajam



Sementara itu…

Luas Hak (Ha) yg di

Dalamnya Terdapat [2]

Luas Tanah 

Terindikasi

Terlantar (Ha)

%

[1] [2]

Hak Guna Usaha 2.253.685 1.729.775 76,8

Hak Guna Bangunan 176.480 146.248 82,9

Hak Pakai 423.361 401.704 94,9

Hak Pengelolaan 788.809 538.304 68,4

Izin Lokasi 1.518.716 1.401.653 92,3

Penggunaan Belum

Optimal

3.168.606

Jumlah 7.386.290

Hasil Inventarisasi BPN RI (sampai Januari 2010)





 Pengembangan democratic land governance harus 
dipijakkan pada tiga tumpuan sebagai berikut:
1. Kebijakan pertanahan yang memihak kelompok 

miskin (pro-poor land policies);

2. Interaksi yang saling memperkuat antara mobilisasi 
kekuatan rakyat yang otonom “dari bawah” dan 
inisiatif para aktor negara yang pro-reform “dari atas”; 

3. Antisipasi yang cermat atas arah transfer yang 
berlangsung dalam kebijakan pertanahan, dan 
implikasinya pada perubahan/pembaruan yang terjadi



 Kebijakan pertanahan yang pro-poor adalah kebijakan publik
yang secara kategoris bertujuan melindungi dan meningkatkan
akses dan kepemilikan para pekerja miskin atas tanah yang, 
dalam konteks agraris, adalah para petani dan buruh tani yang 
bertanah sempit atau tuna kisma.

 Delapan ciri kebijakan pertanahan yang pro-poor:
1. Wealth transfer (transfer kemakmuran);
2. Political power transfer (transfer kekuasaan politik);
3. Class consciousness (sadar akan pelapisan kelas);
4. Historical (sadar sejarah);
5. Gender-sensitive (peka perbedaan berbasis gender);
6. Ethnic-sensitive (peka terhadap keragaman etnis);
7. Productivity-increasing (menghasilkan peningkatan produktivitas);
8. Livelihoods-enhancing (meningkatkan sumber-sumber

penghidupan)



 Democratic Land Governance merupakan proses politik yang 
dikontestasikan oleh berbagai aktor masyarakat dan negara untuk
menentukan watak, jangkauan dan arah dari akses, kontrol dan
penggunaan atas sumberdaya tanah

 Tiga tipe pandangan yang terlalu menyederhanakan:

1) the omnipotence of peasant movements from below (‘too movement-
centred’);

2) the decisive role of state actors from above (‘too state-centred’);

3) the decisive role of the forces of the free market (‘too market-oriented’)

 Pentingnya strategi “kue bika” yang mensyaratkan tiga komponen yang 
tidak bisa mencukupi-sendiri; masing-masing pada dirinya sendiri
merupakan tantangan untuk diwujudkan; namun pada akhirnya ketiganya
sangat diperlukan untuk menghasilkan democratic land governance, yaitu:

1. Mobilisasi kekuatan rakyat yang otonom “dari bawah”;

2. Inisiatif reform para aktor negara yang independen “dari atas”; dan

3. Interaksi yang saling memperkuat di antara kedua arus itu yang ditambatkan
pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi



 Kebijakan pertanahan bukanlah instrumen yang netral dan ia merupakan 
wahana penting untuk pemberdayaan dan merupakan konsekuensi dari 
institusi dan praktik suatu tata pengurusan yang demokratis.

 Oleh karena itu menjadi kritikal untuk menguji bagaimana dampak dari 
suatu kebijakan pertanahan pada relasi sosial berbasis tanah yang terjadi. 

 Secara hipotetis ada empat arah dampak yang mungkin timbul:

1. Redistribusi, yaitu jika kemakmuran dan kekuasaan berbasis tanah ditransfer 
dari kontrol monopoli kelas tuan tanah atau negara kepada para petani 
gurem dan buruh tani sehingga secara relatif mengubah porsi penguasaan 
kelompok-kelompok dalam masyarakat  “zero sum” reform process;

2. Distribusi, yaitu jika petani gurem dan buruh tani menjadi penerima transfer 
kemakmuran dan kekuasaan berbasis tanah, namun tanpa mengusik 
kepentingan kelas tuan tanah (karena mereka diberi kompensasi penuh oleh 
negara atau karena yang ditranfer adalah tanah negara)   “positive sum” 
reform process;

3. Non-(re)distribusi, yaitu jika yang terjadi adalah bertahannya status quo;

4. (Re)konsentrasi, yaitu jika terjadi transfer akan tetapi akses dan kontrol atas 
sumberdaya tanah secara aktual terkonsentrasi (ulang) di tangan mereka 
yang bukan kelompok miskin





Ilustrasi Hasil Riset Sistematis 2009

Strategi Petani Kondisi Sebelum Kebijakan Jenis Kebijakan yang Dilaksanakan Arah Dampak   Kebijakan Pertanahan 

Dangiang, 
Garut 
(Aneksasi) 

Organisasi tani menduduki sebagian areal HGU PTPN 
yang terlantar, namun di antara anggota sendiri terjadi 
diferensiasi sehingga akses atas tanah dan 
pemanfaatannya tidak terdistribusi secara merata. 

Keluarnya PP Tanah Terlantar No 11/2010 
yang mengecualikan tanah BUMN dari 
kategori terlantar menutup peluang warga 
untuk mendapatkan legalisasi atas tanah 
yang dikuasainya 

Distribusi secara faktual, namun aturan yang baru 
mengenai PP Tanah Terlantar secara yuridis akan 
menciptakan dampak re-konsentrasi karena tanah 
terlantar yang sudah dikuasai rakyat akan kembali ke 
PTPN. 

Pasawahan, 
Ciamis 
(Aneksasi) 

Organisasi tani menduduki seluruh areal HGU PT 
Cipicung yang telah lama terlantar, dan distribusi tanah 
di antara anggota relatif merata.  

Keluarnya PP Tanah Terlantar membuka 
peluang penyelesaian kasus konflik dan 
pelaksanaan PPAN di lokasi ini.  

Redistribusi secara faktual, dan potensi redistribusi 
secara aktual melalui pelaksanaan PPAN. 

Trisobo, Kendal  
(Aneksasi) 

Warga desa menduduki + 80 ha areal PT KAL yang 
masa HGU-nya habis dan dalam upaya permohonan 
perpanjangan. Tanah yang diduduki dibagi di antara 
warga desa yang terlibat dalam aksi aneksasi, baik 
berasal dari kalangan miskin maupun tidak.  

Permohonan PT KAL atas perpanjangan 
HGU dikabulkan, dan pada saat yang sama 
hendak dilakukan PPAN atas 11,5 ha tanah 
yang dilepas dari HGU PT KAL. 

PPAN yang dilakukan mengarah kepada 
kecenderungan terjadinya re-konsentrasi yang ditandai 
dengan luas areal yang akan didistribusi banyak 
menyusut dan subyek penerimanya juga banyak 
berubah.  

Pesisir Kulon 
Progo (Kultivasi) 

Warga pesisir yang selama ini sangat tertinggal secara 
sosial-ekonomi berhasil menemukan teknologi tepat 
guna untuk mendayaguna-kan lahan pasir di pesisir 
untuk budidaya hortikultur. Namun wilayah pesisir ini 
merupakan tanah Paku Alaman Grond sehingga secara 
legal tidak bisa dimiliki oleh warga.  

Belum ada kebijakan pertanahan untuk 
menguatkan klaim petani, sementara di 
pihak lain Pemda DIY telah mengeluarkan 
ijin untuk eksplorasi pasir besi di wilayah 
pesisir Kulon Progo. 

Inisiatif warga yang telah melakukan penataan 
penguasaan tanah di wilayah pesisir dan menghasilkan 
teknologi tepat guna untuk pemanfaatan lahan pasir 
menjadi lahan pertanian produktif akan tergusur oleh 
rencana pertambangan pasir besi ini.  

Kampung Laut, 
Cilacap 
(Integrasi) 

Warga desa setempat melakukan trukah sebagai 
bentuk klaim atas “tanah timbul” yang terbentuk dari 
proses sedimentasi di muara Citanduy.  

Program sertifikasi atas “tanah timbul” telah 
dilakukan di  Kampung Laut, namun tanpa 
merubah struktur penguasaan yang ada.  

Sertifikat tanah menguatkan klaim warga setempat atas 
“tanah timbul” vis a vis klaim Perhutani sehingga secara 
faktual berdampak distributif. 

Banjar Anyar, 
Ciamis 
(Integrasi) 

Organisasi tani menduduki sebagian areal HGU swasta 
yang terlantar yang sedang habis masa HGU -nya dan 
dalam proses permohonan perpanjangan.  

PPAN dilaksanakan di sebagian tanah areal 
HGU yang dikeluarkan dalam SK 
perpanjangan yang baru.  

PPAN telah berdampak re-distribusi karena para petani 
mengatur ulang penguasaan tanah pada areal bekas 
HGU yang dijadikan obyek PPAN. 

 




