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ABSTRAK 

 

Subyek Redistribusi Tanah Pertanian di Provinsi Kalimantan Selatan, tidak semua petani 

miskin dan petani penggarap, tetapi ada juga pedagang, pegawai swasta dan pegawai 

negeri. Dikarenakan ketidaktahuan masyarakat petani akan adanya program Redistribusi 

Tanah. Obyek redistribusi tanah pertanian untuk di Provinsi Kalimantan Selatan, hanya 

pada tanah negara yang digarap atau tanah negara yang dikuasai, sedangkan untuk tanah 

kelebihan batas maksimum, tanah absentee dan tanah terlantar tidak merupakan bagian 

dari objek redistribusi tanah karena belum bisa dilaksanakan karena terkendala data dan 

informasi yang tidak cukup mengenai hal tersebut. Redistribusi tanah di Provinsi 

Kalimantan Selatan untuk tanah pertanian yang tidak sampai 2 (dua) hektar, belum bisa 

mencukupi kehidupan petani, karena lahan pertanian yang terlalu kecil dan hasil 

pertanian belum maksimal. 

 

A. PENDAHULUAN 

Perkembangan perekonomian yang kuat di perkotaan umumnya cenderung 

bertolak belakang dengan tingkat pendapatan masyarakat di perdesaan.    Hal ini 

berpengaruh pula terhadap menurunnya tingkat kepemilikan tanah di pertanian.  Dampak 

negatif dari perkembangan ini adalah terjadinya proses   akumulasi dan pemusatan 

pemilikan tanah ke tangan segolongan orang yang berdomisili di perkotaan. Penguasaan 

ini sangat erat hubungannya dengan penguasaan yang biasa dikenal dengan pemilikan 

tanah absentee/guntai. Dalam perkembangannya penggarap yang tidak mempunyai lahan 

hanya bisa berangan-angan sebab tanah yang dikuasai oleh pemilik (absentee) nilai 

jualnya akan semakin sulit dijangkau oleh penggarap.
1
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Petani adalah produsen utama pangan dari sawah dan ladang, dari petanilah yang 

menghasilkan  berbagai bahan pangan yang dibutuhkan manusia. Petani bekerja di atas 

tanahnya sendiri untuk memproduksi bahan pangan. Sementara "petani" yang bekerja di 

atas tanah pertanian milik orang lain, dengan sistem bagi hasil (disebut petani penggarap) 

maupun dibayar upah berupa uang (buruh tani) bukanlah petani sejati.
2
  Banyak petani 

yang pernah memiliki tanah untuk digarap sendiri tetapi terpaksa dijual kepada pihak lain 

karena ketidakmampuan dalam mencukupi kebutuhan ekonomi karena kehidupan mereka 

yang miskin. Ini merupakan hal yang sangat memprihatinkan karena awal pembangunan 

bangsa Indonesia setelah merdeka, Indonesia dikenal dengan sebutan negara agraris 

karena sebagian besar masyarakatnya memiliki mata pencarian dibidang agraris bahwa 

mampu berswasembada pangan tetapi sekarang keadaan tersebut sudah berubah, tanah-

tanah pertanian banyak dimiliki oleh pihak-pihak yang  bukan petani.
3
 

Prinsip nasionalitas dalam UU Pokok Agraria memang memberi kewenangan 

yang sangat luas pada Negara melalui Hak Menguasai Negara (HMN) Pasal 2 Ayat (2) 

Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan bahwa: 

Hak Menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi 

wewenang untuk: 

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan 

pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut; 

2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang 

dengan bumi, air dan ruang angkasa; 

3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang 

dan perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa. 

 

Untuk itu peran pemerintah melakukan pembaharuan agraria dengan melakukan 

pembagian tanah (Redistribusi) Lahan Pertanian untuk Petani Yang Tidak Mempunyai 

Lahan Pertanian yang bertujuan membangun kesejahteraan masyarakat khususnya petani. 

Sebagai Agenda Reformasi Agraria yang sejak lama dicanangkan oleh Pemerintahan 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.  “Keterkaitan reforma agraria dengan partisipasi 

masyarakat, khususnya petani di desa ada disebut dalam Program Aksi di Piagam Petani 
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(FAO PBB), keterkaitan dengan upaya meningkatkan produktivitas petani.”
4
 Apabila 

petani berproduktivitas tinggi maka ketahanan pangan akan tercapai. Program redistribusi 

tanah dilakukan oleh Pemerintah, obyek redistribusi tanah antara lain adalah tanah-tanah 

kelebihan maksimum, tanah-tanah bekas tanah partikelir, tanah terlantar, dan beberapa 

tanah negara bebas yang telah digarap penduduk serta tidak diperlukan oleh Pemerintah 

untuk maksud atau tujuan tertentu. Penerima tanah obyek redistribusi adalah para 

penggarap (penyewa tanah lahan pertanian) yang diakui oleh masyarakat setempat.  

Redistribusi tanah ini bertujuan membangun kesejahteraan masyarakat. 

Pada dasarnya penelitian ini tidak ingin membatasi program redistribusi tanah 

yang dilaksanakan pemerintah dari tanah yang berasal dari obyek tanah terlantar saja 

karena  proses identifikasi sampai keputusan dinyatakan sebagai tanah terlantar 

memerlukan waktu yang lama sehingga ada kemungkinan di provinsi Kalimantan Selatan 

belum ada tanah terlantar yang sudah didistribusikan kepada masyarakat, maka peneliti 

akan meneliti program redistribusi tanah yang berasal dari  tanah negara bebas (yang 

sudah digarap masyarakat untuk keperluan pertanian dan perkebunan). Melihat subyek 

dan obyek redistribusi tanah pertanian di Provinsi Kalimantan Selatan dan Penguasaan 

tanah-tanah yang dalam lingkup landreform Indonesia dalam proyek redistribusi tanah di 

Provinsi Kalimantan Selatan.  

 

B. METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-empiris. Pendekatan 

yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait 

masalah yang diteliti, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis 

hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan 

masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan
5
, 

yang menitikberatkan pada penelitian lapangan (field research) untuk mendapatkan data 

                                                 
4
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primer, selain itu juga diperlukan penelitian kepustakaan (library research) yang 

berfungsi untuk melengkapi dan menunjang data yang diperoleh di lapangan.   

2. Sifat Penelitian 

Hasil penelitian ini bersifat eksplanatif, yaitu menguji kembali penelitian yang 

sudah pernah diteliti oleh orang lain, yang dikaji dalam sudut pandang yang berbeda, 

karena dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran secara menyeluruh 

(holistik), mendalam dan sistematis.  

3. Teknik Sampling 

Teknik yang dipakai adalah non probality sampling, tidak dilakukan secara 

random.
6
  Peneliti menggunakan purposive sampling atau judgemental sampling yaitu 

dengan menggunakan pertimbangan sendiri dengan bekal pengetahuan yang cukup 

tentang populasi untuk memilih anggota-anggota sampel.  Data yang diperoleh paling 

banyak akan memberikan arah pada kesimpulan, tetapi pada umumnya tidak dapat 

digunakan sebagai dasar untuk pengujian statistik.
7
 Yang menjadi responden adalah dari 

unsur masyarakat yaitu petani yang menjadi pihak penerima pembagian tanah 

(redistribusi) lahan pertanian yang telah dicanangkan Pemerintah. 

 

C. HASIL PENELITIAN 

 

1. Subyek dan Obyek Sasaran Redistribusi Tanah Pertanian di Propinsi 

Kalimantan Selatan. 

Sasaran subyek  Redistribusi Tanah penerima manfaat untuk kegiatan ini adalah 

petani miskin atau petani penggarap sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 dan 

Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian 

Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. 
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Tanah yang dialokasikan sebagai obyek kegiatan Redisribusi tanah Obyek 

Landreform harus clear and clean, baik secara yuridis maupun secara fisik, meliputi :
8
 

1) Tanah obyek land reform yang belum pernah diredistribusi, meliputi : 

a) Tanah-tanah yang terkena ketentuan landreform - berasal dari kelebihan 

maksimum, absentee dan bekas swapraja. 

b) Tanah-tanah yang telah ditegaskan menjadi obyek landreform. 

2) Tanah obyek landreform yang telah diredistribusi, namun penerima manfaatnya tidak 

memenuhi kewajibannya sebagai penerima redistribusi dan SK reditribusinya telah 

berakhir 15 tahun, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Negara 

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 tentang 

Penertiban Tanah-tanah Obyek Reditribusi Landreform.  

3) Tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh Negara yang akan ditegaskan oleh Kepala 

Badan Pertanahan Nasional RI, yaitu : 

a) Menurut Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor S.K. 30/Ka/1962 

tentang Penegasan Tanah-tanah yang Akan Dibagikan Dalam Rangka 

Pelaksanaan Landreform Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 1 Huruf D 

Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 : 

1. Bagian-bagian dari tanah partikelir/eigendom yang terkena UU no. 1 

Tahun 1958 : 

a. Yang merupakan tanah pertanian; 

b. Yang tidak diberikan kembali kepada bekas pemilik sebagai ganti rugi; 

dan 

c. Yang tidak dapat diberikan dengan hak milik berdasarkan Pasal 5 UU 

Nomor 1 Tahun 1958. 

2. Tanah bekas hak erfpacht/guna usaha : 

a. Yang merupakan tanah pertanian; dan 

b. Yang sekarang sudah dikuasai langsung oleh Negara. 

                                                 
8
 Direktorat Landreform Deputi Bidang Pengaturan Dan Penataan Pertanahan. 2010. Petunjuk 
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b) Menurut Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 

2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan Penegasan Tanah Negara 

Menjadi Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah/Landrefrom : 

1. Tanah Negara bebas. 

2. Tanah bekas Erfpacht. 

3. Tanah bekas HGU yang telah berakhir jangka waktunya dan tida 

diperpanjang oleh pemegang hak atau telah dicabut/dibatalakan oleh 

pemerintah. 

4. Tanah kehutanan yang telah digarap/dikerjakan oleh rakyat dan talah 

dilepaskan haknya oleh instansi yang bersangkutan. 

5. Tanah bekas gogolan. 

6. Tanah bekas hak adat/ulayat 

4) Tanah di lokasi hasil Kegiatan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan 

dan Pemanfaatan Tanah (IP4T), yang berpotensi untuk ditindaklanjuti dalam 

reditribusi tanah. 

Disamping prioritas yang diadakan dalam pembagian tanah tersebut, ditentukan 

pula mengenai syarat umum dan syarat khusus bagi para petani. Jadi tidak semua petani 

yang digolongkan dalam prioritas akan mendapatkan tanah, tetapi mereka harus 

memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 224 

Tahun 1961, yaitu : 

1) syarat-syarat umum ; 

a) warga negara Indonesia; 

b) bertempat tinggal di kecamatan letak tanah yang bersangkutan; 

c) kuat bekerja dalam pertanian. 

2) syarat-syarat khusus : 

a) bagi petani yang tergolong dalam prioritas 1, 2, 5, 6 dan 7 telah mengerjakan 

tanah yang bersangkutan 3 (tiga) tahun berturut-turut; 

b) bagi petani yang tergolong dalam prioritas 4 telah mengerjakan tanahnya dua 

musim berturut-turut; 
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c) bagi pekerja tetap yang tergoong dalam prioritas 3 telah mengerjakan pada bekas 

pemilik selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. 

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian 

dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Milik atas Tanah Negara menyatakan bahwa 

pemberian Hak Milik atas tanah dalam rangka pelaksanaan program redistribusi tanah 

dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota. 

Dari hasil penelitian di wilayah sampel masyarakat petani  di Provinsi Kalimantan 

Selatan umumnya  tidak mengetahui tentang  Redistribusi tanah sebagai salah satu 

Program Landreform. Mereka menyebutnya dengan pensertifikatan tanah pertanian 

melalui PRONA. Padahal untuk PRONA beda obyeknya dengan pelaksanaan redistribusi 

tanah, yang hanya untuk tanah pertanian saja. 

Berdasarkan hasil penelitian di kabupaten Banjar, Kabupaten Batola dan 

Kabupaten Tanah Laut, Petani yang  menjadi sasaran objek redistribusi Tanah yang 

sebagian besar adalah petani yang  telah menggarap tanah  dalam waktu yang cukup 

lama, minimal petani menggarap tanah selama 5 (lima) tahun ,bahkan  sebagaian besar 

telah menggarap dan menguasai tanah yang menjadi objek redistribusi tanah secara turun 

temurun (warisan dari orang tua).  Tanah yang menjadi objek redistribusit tanah di tiga 

kabupaten tersebut adalah tanah negara yang sudah digarap masyarakat.  

Dari hasil penelitian Petani yang menjadi subjek redistribusi tanah  adalah petani 

yang mempunyai tanah yang luasnya tidak terlalu luas untuk seorang petani. Adapun 

kreteria   dalam menetukan wilayah objek redistribusi tanah bagi petani di Kabupaten 

Tanah Laut adalah : 

1. Adanya daerah pertanian bisa lahan kering dan lahan basah 

2. Adanya tanah yang digarap oleh masyarakat secara terus menerus 

3. Adanya tanah petani yang belum bersertifikat (tanah negara yang dikuasai) 

kemudian diberikan sertifikat sebagai bentuk pemebrian hak negara kepada 

petani. 

4. Adanya petani  yaitu prioritas adalah petani yang ada kelompok taninya  
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 Akan tetapi selain itu kegiatan redistribusi tanah di tiga Kabupaten tersebut 

belumlah maksimal karena ternyata masih ada petani yang belum mendapatkan 

kesempatan dalam  kegiatan redistribusi tanah. Hal ini disebabkan kegiatan redistribusi 

tanah diadakan di wilayah-wilayah tertentu  saja .Dan tidak semua  petani dapat ikut 

terutama yang tanahnya letaknya tidak berada di kawasan yang menjadi objek redistribusi 

tanah. Dan ternyata dalam redistribusi tanah ada  yang ditemukan yang berfrofesi bukan  

petani, tetapi ada yang berprofesi pedagang, pegawai swasta dan pegawai negeri. 

Sehingga program redistribusi tanah tidak tepat sasaran. 

 

2. Penguasaan Tanah-tanah Yang Dalam Lingkup Landreform Indonesia 

dalam proyek redistribusi tanah di Provinsi Kalimantan Selatan. 

Dalam pelaksanaan Reforma Agraria, diterbitkan UU Nomor 56 Prp Tahun 1960 

tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, berlaku tanggal 1 Januari 1961, bersamaan 

dengan perintah Presiden Soekarno untuk melaksanakan peraturan Landreform, 

disampaikan pada upacara Pengayunan Cangkul Pertama Pembangunan Nasional 

Semesta Berencana. Undang-undang ini mengatur : (a) pemilikan tanah pertanian, (b) 

larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan 

pemilikan tanah menjadi bagian-bagian yang kecil, dan (c) penebusan dan pengembalian 

tanah-tanah pertanian yang digadaikan. Sebagai pelaksanaan UU ini diterbitkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan 

Pemberian Ganti Kerugian, dan peraturan perundang-undangan lainnya.
9
 

Dalam perjalanannya Reforma Agaria Indonesia lebih dikenal dengan 

Landreform, yang meliputi
10

 : 

a. Larangan untuk menguasai tanah pertanian yang melampui batas, 

b. Larangan pemilikan tanah secara “absentee”, 

c. Redistribusi tanah-tanah yang selebihnya dari batas maksimum, tanah-tanah yang 

terkena ketentuan “absentee”, tanah-tanah bekas swapraja dan tanah-tanah Negara 

lainnya, 

                                                 
9
 BPN RI. 2007. Reforma Agraria, Mandat Politik, Konstitusi dan Hukum Dalam Rangka 

Mewujudkan Tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat.  Jakarta : BPN RI, hlm. 18. 
10

 Ibid., hlm. 19.  
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d. Pengaturan soal pengembalian dan penebusan tanah-tanah pertanian yang 

digadaikan, 

e. Pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah pertanian, dan 

f. Penetapan batas minimum  pemilikan tanah pertanian, disertai larangan untuk 

melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan 

tanah-tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil. 

Pasal 17 UUPA  mengamanatkan penetapan batas maksimum (ceiling) pemilikan 

tanah pertanian juga ada batas minimum. Penetapan batas minimum pemilikan tanah 

pertanian tersebut dimaksudkan agar para petani dapat hidup layak. Untuk mewujudkan 

pemilikan tanah 2 hektar/keluarga (UU 56 Prp 1960) dapat dilakukan melalui berbagai 

upaya seperti ekstensifikasi dan distribusi lahan pertanian. 

Berkaitan dengan obyek landreform di Indonesia dalam Pasal 1 PP 224 Tahun 

1961  tentang Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, disebutkan bahwa tanah-

tanah dalam rangka pelaksanaan landreform akan dibagikan menurut peraturan ini adalah 

: 

1) Tanah yang selebihnya dari batas maksimum (tanah surplus) sebagaimana yang 

dimaksud dalam UU Nomor 56 Prp Tahun 1960. 

2) Tanah-tanah yang diambil oleh pemerintah karena pemiliknya bertempat tinggal 

diluar kecamatan tempat letak tanah (tanah absentee). 

3) Tanah-tanah swapraja dan bekas swapraja yang telah beralih kepada Negara, 

sebagaimana yang dimaksud dalam diktum keempat huruf A UUPA. 

4) Tanah-tanah lain yang dikuasai oleh negara yang akan ditegaskan lebih lanjut 

oleh Menteri Agraria. Tanah-tanah lain dalam hal ini seperti bekas tanah-tanah 

partikelir, tanah-tanah dengan hak guna usaha yang telah berakhir waktunya, 

dihentikan atau dibatalkan, tanah-tanah kehutanan yang diserahkan kembali 

kepada negara dan lain-lain.  

Dalam rangka memberikan akses yang besar kepada petani dalam memiliki tanah 

pertanian, disamping melalui program redistribusi tanah obyek landreform,  program  

landreform dapat juga dilakukan dengan melakukan distribusi tanah melalui pembukaan 

ladang baru, seperti proyek transmigrasi, sebagaimana dilakukan selama ini. Program  

landreform sebagai salah satu cara dalam mengatur penguasaan dan pemilikan tanah 

dapat dilakukan melalui program redistribusi tanah serta melalui pembukaan lahan-lahan 

pertanian baru yang disebut distribusi tanah pertanian. 
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Landreform meliputi perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah 

serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan pengusahaan tanah.
11

 

Tujuan landreform diselenggarakan di Indonesia adalah untuk mempertinggi penghasilan 

dan taraf hidup para petani terutama petani kecil dan petani penggarap tanah, sebagai 

landasan atau prasyarat untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi menuju 

masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
12

  

Salah satu program land reform adalah kegiatan redistribusi tanah. Ini terlihat 

gambaran di Provinsi Kalimantan Selatan, pelaksanaan redistribusi tanah adalah : 

 

No. Daerah Redistribusi Tanah Luas (Ha) 

1. Kabupaten Balangan 463,89 Ha 

2. Kotamadya Banjarbaru 1.470 Ha 

3. Kabupaten Tapin 6.925,04 Ha 

4. Kabupaten Tabalong 1.548,75 Ha 

5. Kabupaten Kotabaru 21.181,41 Ha 

6. Kabupaten Hulu Sungai Utara 126,07 Ha 

7. Kabupaten Hulu Sungai Tengah 1.207,18 Ha 

8. Kabupaten Hulu Sungai Selatan 1.200,67 Ha 

9. Kabupaten Barito Kuala 15.817,56 Ha 

10. Kabupaten Tanah Bumbu 4.969,40 Ha 

11. Kabupaten Tanah Laut 5.618, 24 Ha 

12. Kabupaten Banjar 4.546,36 Ha 

13. Kotamadya Banjarmasin 0 Ha 

Sumber : Data Tentatif Program Redistribusi Tanah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 

1965 - 2011, BPN Propinsi Kalimantan Selatan. 

 

Hasil penelitian dari 3 (tiga) Kabupaten yang menjadi daerah penelitian, sebagai 

sampel pada Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu : Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten 

Banjar dan Kabupaten Tanah Laut. Pada Kabupaten Barito Kuala, di Kecamatan Cerbon 

dan Kecamatan Rantau Badauh, yang pelaksanaan redistribusi tanahnya tahun 2010, 

berdasarkan hasil wawancara dengan Petani, mereka rata-rata mendapatkan redistribusi 

                                                 
11

 Boedi Harsono. 2003. Hukum Agraria Indonesia. Jilid 1 Hukum Tanah Nasional. Edisi Revisi. 

Jakarta : Djambatan, hlm. 367. 

 
12

 Ibid., hlm. 370. 
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tanahnya antara 0,5 Ha, 1 Ha dan 2 Ha.  Untuk yang mendapatkan tanah seluas <0,5 Ha- 

1 Ha sebanyak 80% dan luas tanah 2 Ha sebanyak 20%.  

Penelitian untuk Kabupaten Banjar, pada Kecamatan  Sungai Tabuk dan 

Kecamatan Karang Intan, yang pelaksanaan redistribusi tanah pada tahun 2009. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Petani, hampir sama dengan Kabupaten Barito 

Kuala, rata-rata memperoleh redistribusi tanah <0,5 Ha -  1 Ha sebanyak 81% dan luas 2 

Ha sebanyak 19% . 

Penelitian pada Kabupaten Tanah Laut, di Kecamatan Kurau dan Kecamatan 

Tambang Ulang, yang pelaksanaan redistribusi tanah pada tahun 2010. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan Petani, Kabupaten Tanah Laut juga, mengalami hal yang sama, hanya 

memperoleh redistribusi tanah yang luasnya tidak banyak, yaitu kurang lebih 0,5 Ha - 1 

Ha sebanyak 70% dan luas 2 Ha sebanyak 30%. 

Padahal jumlah minimal luas tanah adalah 2 Ha, sedangkan maksimal luas tanah 

adalah 5 Ha, untuk program redistribusi tanah menurut petunjuk pelaksanaan Redistribusi 

Tanah oleh BPN. Sebenarnya jumlah luas tanah yang kurang dari 2 Ha, tidak lah cukup 

untuk kesejahteraan petani. Menurut para petani, hasil pertanian dari luas tanah yang 

kurang dari 2 Ha, hanya cukup untuk makan sehari-hari, tidak untuk dijual. Sedangkan  

untuk tambahannya, para petani memilih jadi buruh tani di tanah pertanian orang lain, 

dengan upah Rp 35.000/hari. Dan ada sebagian mengaroni atau menyewa tanah milik 

orang lain dengan sistem bagi hasil, untuk mendapatkan tambahan penghasilan.  

Peneliti sependapat dengan Sambutan Kepala BPN RI tahun 2008, bagaimana 

sekarang kalau petani hanya dengan 0,2 hektar, pasti tidak untuk memenuhi standar  

kehidupan sejahtera. Ada dua data yang menarik. Data yang pertama adalah petani di 

Indonesia itu adalah produsen tapi sekaligus 70% diantaranya adalah nett buyer sekaligus 

pembeli makan. Jadi dia itu produsen tapi sekaligus pembeli. Karena ketidakcukupan. 

Dan yang kedua, gambarannya income komposisi pendapatan dari petani itu sumber 

pendapatan dari pertaniannya itu semakin mengecil dari hari ke hari tinggal 27%. Sekitar 

30%. Sisanya itu  dari aktivitas non pertanian. Apakah jadi buruh, apakah kalau pada saat 
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tidak sedang tanam itu pergi ke kota. Karena tidak cukup, karena parselisasi yang terjadi 

ini. Belum lagi tingkat yang sudah menjadi buruh-buruh tani.
13

 

 

D. PENUTUP 

KESIMPULAN 

1. Masyarakat di Kalimantan Selatan tidak mengetahui tentang  Redistribusi tanah 

sebagai salah satu Program Landreform. Mereka mengenal hanya tahu 

pensertifikatan tanah pertanian melalui PRONA. Padahal untuk PRONA beda 

obyeknya dengan pelaksanaan redistribusi tanah, yang hanya untuk tanah 

pertanian saja. Subyek redistribusi tanah ternyata berdasarkan hasil penelitian, 

tidak semua yang ikut redistribusi tanah adalah petani, tetapi ada yang berprofesi 

pedagang, pegawai swasta dan pegawai negeri. Sehingga program redistribusi 

tanah tidak tepat sasaran. Obyek redistribusi selama ini di Kalimantan Selatan, 

hanya tanah Negara yang dikuasai atau tanah Negara garapan. 

2. Pelaksanaan redistribusi tanah pertanian, menurut program Landreform adalah 

untuk tanah kelebihan batas maksimum, tanah-tanah yang terkena larangan 

absentee dan tanah terlantar. Namun sampai sekarang itu tidak bisa dilaksanakan, 

karena BPN Kabupaten dan Kanwil BPN Propinsi tidak mengetahui persis data 

pasti kepemilikan kelebihan tanah dan pemegang tanah absentee. Untuk tanah 

terlantar sudah mulai diidentifikasi ole BPN, yang akan dijadikan obyek dalam 

redistribusi tanah di Kalimantan Selatan, yang dimasukkan dalam program di 

tahun 2014 ini. 

Pada pelaksanaan redistribusi tanah di Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Banjar 

dan Kabupaten Tanah Laut, karena tanah yang menjadi obyek redistribusi tanah 

hanya tanah Negara yang dikuasai atau tanah Negara garapan, sehingga luas tanah 

yang menjadi obyek redistribusi tanah tidak luas tidak kurang dari 2 Ha. Bahkan 

ada kurang dari 0,5 Ha. Sehingga untuk segi kesejahteraan bagi para petani yang 

                                                 
13

 Sambutan Kepala BPN RI, Pada Pembukaan Lokarkarya dan Konsultasi Teknis Deputi Bidang 

Pengaturan dan Penataan Pertanahan, Bandung, 14 April 2008, hlm. 41. (Himpunan Pidato Kepala BPN RI 

Tahun 2008). 
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mendapatkan redistribusi tanah, jauh dari sejahtera, hasip pertanian mereka hanya 

untuk cukup makan sehari-hari, tidak untuk dijual. Untuk sekolah anak-anak 

mereka, mencari nafkah lain, seperti jadi buruh tani di tanah pertanian orang lain, 

jadi buruh di kota, menyewa tanah pertanian milik orang lain. 

SARAN 

1. Perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 

Untuk melindungi kepemilihan lahan pertanian agar tidak jatuh kepada pemilik 

tanah yang bukan petani. 

2. Pelaksanaan redistribusi tanah di Kalimantan Selatan di Kalimantan Selatan, 

obyek tanah yang diredistribusi tanah hanyalah tanah Negara yang dikuasai atau 

tanah Negara yang digarap saja, sehingga luasan tanah yang dikuasai tidak sampai 

2 Ha. Sehingga dari tingkat kesejahteraan jauh dari cukup. Untuk di Kalimantan 

Selatan perlu diadakan program Konsolidasi Tanah pertanian, untuk mencapai 

luasan tanah pertanian sampai dengan 2 Ha untuk lahan pertanian. 
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