
38 

BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Profil Desa Purworejo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang

Profil Desa Purworejo Kecamatan Donomulyo meliputi kondisi geografis, 

struktur penggunaan lahan dan persebaran kawasan pertanian, jumlah 

penduduk, dan mata pencaharian di Desa Purworejo Kecamatan Donomulyo 

Kabupaten Malang. 

a. Kondisi Geografis Desa Purworejo Kecamatan Donomulyo Kabupaten

Malang

Desa Purworejo merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan 

Donomulyo Kabupaten Malang. Secara astronomis Kecamatan Donomulyo 

terletak diantara 113,2330 bujur timur dan 8,1881 lintang selatan. Luas 

kawasan Desa Purworejo Kecamatan Donomulyo secara keseluruhan adalah 

sekitar 1.790 Ha.  

Adapun batas-batas wilayah Desa Purworejo Kecamatan Donomulyo 

yaitu sebelah utara berbatasan dengan Desa Arjosari, sebelah timur 

berbatasan dengan Kecamatan Donomulyo, sebelah selatan berbatasan 

dengan Desa Purwodadi, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa 

Sumberoto.24 Sebagian besar penduduknya adalah petani musiman (petani 

padi, tebu, jagung, kelapa, ketela pohon, kedelai). Sebagian diataranya 

menjadi pegawai negeri, pedagang dan nelayan. Tidak sedikit pula 

diantaranya yang menjadi TKI ke Luar Negeri (Hongkong, Taiwan, 

      24Data Profil Desa dan Kelurahan Desa Purworejo Kecamatan Donomulyo Kabupaten 

Malang. 2016. 
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Singapura dan Korea). Berikut ini adalah peta desa peta krawangan Desa 

Purworejo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang. 

Gambar 3.1 

Peta Desa Purworejo Kecamatan Donomulyo 

 

Sumber : Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas 

Brawijaya 
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Gambar 3.2 

Peta Krawangan Desa Purworejo Kecamatan Donomulyo  

 
Sumber : Kantor Desa Purworejo Kecamatan Donomulyo Kabupaten 

Malang 

 

b. Struktur Penggunaan Lahan Dan Persebaran Kawasan Pertanian Desa 

Purworejo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang 

Sektor pertanian di Desa Purworejo Kecamatan Donomulyo masih 

memegang peranan penting dalam membangun perekonomian. Adapun 

struktur penggunaan lahan pertanian tanah sawah dapat dilihat pada tabel 
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3.3. Sementara itu luas lahan kering yang mencakup pekarangan tanah 

untuk bangunan dan halaman, tegalan/kebun/ladang, tambak, hutan, dan 

kolam seluas 1529,00 ha. Uraian tersebuit dapat dilihat pada tabel 3.4.    

Tabel 3.1 

Luas Desa Purworejo Menurut Penggunaan Tanah Tahun 2015 

Nama Desa Luas Wilayah (Ha) 
Luas Lahan 

Pertanian (Ha) 

Purworejo 1.790 1171,2 

    Sumber : Katalog BPS Kecamatan Donomulyo Dalam Angka 2016 

Tabel 3.2 

Luas Sawah Desa Purworejo Kecamatan Donomulyo 

Nama Desa 

Luas Lahan Sawah (ha) 

Berpengairan 

Diusahakan 

Tidak 

Berpengairan 

Diusahakan 

Sementara 

Tidak 

Diusahakan 

Lahan 

Tidur/Tidak 

Diusahakan 

Jumlah 

Purworejo 32,00 148,00 - - 180,00 

    Sumber : Katalog BPS Kecamatan Donomulyo Dalam Angka 2016 

Tabel 3.3 

Luas Tanah Kering Purworejo Kecamatan Donomulyo 
Desa Pemukiman/ 

Pekarangan 

Tegal/ 

Kebun 

Perkebunan Hutan Lainnya Jumlah 

Purworejo 526,1 832,6 158,60 - 11,70 1529,00 

 Sumber : Katalog BPS Kecamatan Donomulyo Dalam Angka 2016 

 

c. Jumlah Penduduk Desa Purworejo Kecamatan Donomulyo Kabupaten 

Malang 

Berdasarkan hasil registrasi penduduk akhir tahun, jumlah penduduk 

Desa Purworejo Kecamatan Donomulyo pada tahun 2015 tercatat sebesar 

10.311 jiwa dengan tingkatkepadatan 495,71 orang/km2. Komposisi 

penduduk menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa 50,6 persen adalah 

penduduk laki-laki dan 49,4 persen adalah penduduk perempuan dengan 

angka sex ratio sebesar 101,81 persen.  
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Mengacu data kantor Desa Purworejo Kecamatan Donomulyo tercatat 

sekitar 9091 orang menggantungkan dirinya pada sektor pertanian (tani, 

buruh tani, peternakan, perikanan). Berikutnya sektor industri sebesar 

karyawan (PNS, ABRI, Swasta) sekitar 115 orang. Data terkait pekerjaan 

penduduk Kecamatan Donomulyo dapat kita lihat pada tabel 3.4 dan 3.5. 

Dari tabel 3.5 dapat kita lihat bahwasannya pekerjaan sebagai petani sangat 

mendominasi daripada pekerjaan lainnya. 

Tabel 3.4 

Jumlah Penduduk Desa Purworejo Kecamatan Donomulyo 

Desa / 

Kelurahan 

Laki-laki Perempuan Jumlah 

Purworejo 3581 3732 7313 

Sumber : Katalog BPS Kecamatan Donomulyo Dalam Angka 2016 

d. Mata Pencaharian Penduduk Desa Purworejo Kecamatan Donomulyo 

Kabupaten Malang 

Berikut ini merupakan tabel yang berisi tentang data-data mata 

pencaharian penduduk Desa Purworejo Kecamatan Donomulyo. 

Tabel 3.5 

Penduduk Yang Bekerja Menurut Mata Pencahariannya 2015 

Pekerjaan Jumlah 

Perkebunan 96 

Perikanan 0 

Peternakan 1240 

Pedagang 55 

PNS 61 

TNI/Polri 12 

Buruh Pabrik 12 

Penambang 0 

Buruh Tani  2967 

Buruh Bangunan  240 

Jasa 48 

Jumlah 4731 

 

Sumber : Katalog BPS Kecamatan Donomulyo Dalam Angka 2015
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e. Penguasaan Kepemilikan Lahan Pertanian dan Perkebunan Desa 

Purworejo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang 

 

Berikut ini adalah tabel-tabel yang menenerangkan luas kepemilikan 

lahan pertanian dan perkebunan di Desa Purworejo Kecamatan Donomulyo. 

Tabel 3.6 

Pemilikan Lahan Pertanian Desa Purworejo Kecamatan Donomulyo 

Kabupaten Malang 

 

Pertanian Perkebunan 

Tidak memiliki 

lahan 
75 75 

Kurang dari 10 ha 2200 2200 

10 ha-50 ha 2 1 

50-100 ha 0 0 

Lebih dari 100 ha 0 0 

Jumlah 2277 2276 

 

Sumber : Data Profil Desa Purworejo Kecamatan Donomulyo Kabupaten 

Malang  

  

B. Redistribusi Tanah Obyek Landereform Di Desa Purworejo Kecamatan 

Donomulyo Kabupaten Malang 

 

Desa Purworejo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang memiliki 

beberapa dusun, yaitu Dusun Karangrejo Utara, Karangrejo Selatan, Krajan 

Kulon, dan Krajan Wetan. Sebagian besar warga Desa Purworejo Kecamatan 

Donomulyo bekerja sebagai petani. Komoditas utama Desa Purworejo sendiri 

adalah tanaman kakao atau coklat. 

Dari hasil data-data yang ada di lapangan, obyek redistribusi TOL berasal 

dari tanah perkebunan milik pemerintah Belanda. Setelah Indonesia merdeka, 

Belanda meninggalkan Indonesia mengakibatkan tanah tersebut tidak 

dimanfaatkan secara aktif. Sehingga masyarakat memanfaatkan tanah tersebut 

sebagai tanah pertanian. Penguaasaan dan pemanfaatan tanah tersebut sejak 
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pemiliknya yaitu pemerintah Belanda telah meninggalkan Indonesia pada saat 

Indonesia merdeka. Periode pemanfaatan tersebut antara tahun 1945-1964. 

Pada masa itu masih tunduk kepada Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (BW). 

Dalam periode setelah Indonesia merdeka hingga sebelum tahun 1964 

Pemerintah Indonesia tidak mengambil tindakan atas penguasaan dan 

pemanfaatan tanah oleh warga setempat yang dimana tanah tersebut 

merupakan tanah bekas perkebunan kopi dan kakao milik Pemerintah Belanda. 

Bisa diartikan secara pasif atau secara tidak langsung negara memperbolehkan 

pemanfaatan dan penguasaan tanah tersebut bagi warga setempat. Setelah itu 

terjadi nasionalisasi baik terhadap perusahaan maupun tanah-tanah milik 

Pemerintah Hindia Belanda. Sehingga tanah tersebut menjadi tanah negara dan 

kemudian ditegaskan menjadi Tanah Obyek Landreform (TOL) berdasarkan 

Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor SK.50/KA/1964, 

tanggal 26 Mei 1964 tentang Penegasan Tanah yang Dikuasai Langsung Oleh 

Negara Menjadi Tanah Obyek Landreform Di Kabupaten Malang.25  

Pada 28 Maret 2016 sedikitinya 500 sertifikat redistribusi tanah program 

APBN Tahun 2016 di serahkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten 

Malang pada ratusan warga di Desa Purworejo Kecamatan Donomulyo 

Kabupaten Malang. Sebanyak 500 bidang tanah dengan luas keseluruhan 

82,5962 Ha yang terletak di Desa Purworejo Kecamatan Donomulyo 

Kabupaten Malang yang direkomendasikan untuk diberikan hak milik melalui 

program redistribusi tanah kepada 415 orang. Program redistribusi tanah 

                                                             
        25 Wawancara Penulis dengan Kepala Seksi Penataan Tanah tanggal 13 September 2017, di 

Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang. 
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tersebut diperuntukkan untuk warga Dusun Karangrejo Selatan dan Dusun 

Karangrejo Utara Desa Purworejo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang. 

Program redistribusi TOL (Tanah Obyek Landrefrom) di Desa Purworejo 

Kecamatan Donomulyo tersebut diputuskan dengan Surat Keputusan Kepala 

Kantor Pertanahan Kabupaten Malang Nomor: 101/HM/BPN-35.07/2016 

tentang Pemberian Hak Milik Dalam Rangka Redistribusi Tanah Obyek 

Landreform Kepada A.Tukimin DKK selaku penggarap yang tercantum dalam 

Berita Acara Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Malang Nomor: 

1/BA/PPL/III/2016 (415 Subyek Hak/500 Bidang) Di Desa Purworejo 

Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang.  

Redistribusi TOL di Desa Purworejo Kabupaten Malang tahun 2015/2016 

merupakan tahap ketiga dari program redistribusi TOL. Tahap awal yaitu pada 

tahun 2011, tahap kedua pada tahun 2013. Bidang-bidang tanah tersebut 

terbagi atas tanah pertanian tanah kering dan sawah tadah hujan. Redistribusi 

TOL tersebar di dua dusun yaitu Dusun Karangrejo Utara dan Dusun 

Karangrejo Selatan Desa Purworejo Kecamatan Donomulyo Kabupaten 

Malang. Bidang-bidang tanah yang diredistribusikan memiliki tingkat 

kesuburan yang cukup baik. Berikut beberapa bidang tanah milik dua orang 

penerima redistribusi TOL yang berada di Dusun Karangrejo Utara dan Dusun 

Karangrejo Selatan Desa Purowrejo Kecamatan Donomulyo Kabupaten 

Malang. 
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Gambar3.3 

Bidang Tanah Redistribusi TOL Di Dusun Karangrejo Utara Desa Purworejo 

Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang 

 
Sumber : Hasil Observasi Di Dusun Karangrejo Utara Desa Purworejo 

Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang tanggal 22 Agustus 2017 

 

Gambar3.4 

Bidang Tanah Redistribusi TOL DI Dusun Karangrejo Selatan Desa Purworejo 

Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang 

 
Sumber : Hasil Observasi Di Dusun Karangrejo Selatan Desa Purworejo 

Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang tanggal 24 September 2017 

 

Hasil wawancara penulis dengan Kamituwa Dusun Karangrejo Selatan Desa 

Purworejo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang Pak Suis menerangkan 

bahwa redistribusi TOL di Desa Purworejo Kecamatan Donomulyo Kabupaten 

Malang merupakan tahap ketiga. Tahap pertama dilakukan pada tahun 2011, 

tahap kedua dilakukan pada tahun 2013, dan tahap ketiga dilakukan pada tahun 

2015. Tahap pertama diawali dengan penyuluhan oleh BPN yang menyatakan 
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redsitribusi TOL di Desa Purworejo Kecamatan Donomulyo terdapat beberapa 

tahapan. Menurut keterangan beliau luas tanah yang dikuasai oleh penduduk 

setempat rata-rata kurang dari 1 ha.  Narasumber menerangkan lebih lanjut, 

apabila terdapat calon penerima yang sudah memiliki bidang tanah dan jika 

ditotal dengan obyek yang diajukan untuk redistribusi TOL melebihi 1 Ha 

maka Pak Suis selaku Kamituwa Dusun Karangrejo Selatan Desa Purworejo 

Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang menyarankan untuk tidak 

mengajukan permohonan redistribusi tanah. Hal itu dikarenakan apabila tanah 

yang dimiliki merupakan hasil redistribusi TOL ditambah dengan tanah yang 

sudah dimiliki jika ditotal lebih dari 1 ha maka bidang tanah tidak dapat 

dimohonkan sebagai obyek redistribusi TOL.26 

Setiap penerima redistribusi TOL tentu mendapat luas tanah yang berbeda-

beda. Luas bidang tanah redistribusi TOL disesuaikan dengan luas tanah yang 

dikuasai dan dimanfaatkan sejak tanah tersebut ditinggal oleh pemiliknya 

(Pemerintah Belanda) dan orang yang menerima peralihan hak dari orang yang 

mengelola tanah tersebut. Letak obyek redistribusi juga disesuaikan dengan 

letak bidang tanah pertanian yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh calon 

penerima redistribusi TOL. Mengingat konsep redistribusi TOL Di Desa 

Purworejo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang telah mengalami 

pergeseran makna. Konsep redistribusi TOL bukanlah pembagian tanah, akan 

tetapi pengakuan hak secara massal.  

                                                             
       26Wawancara dengan Pak Suis selaku Kamituwa Dusun Karangrejo Selatan di Desa 

Purworejo Kecamatan Donomulyo pada hari Minggu 8 Oktober 2017. 
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Berikut tabel pembagian redistribusi TOL di Desa Purworejo Kecamatan 

Donomulyo Kabupaten Malang. 

Tabel 3.7 

Jumlah Bidang Redistribusi Tanah 

 

Sumber : SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang Nomor: 

101/HM/BPN-35.07/2016 
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Gambar 3.5 

Peta Redistribusi Tanah TOL Desa Purworejo Kecamatan Donomulyo 

 

 
Sumber : BPN Kabupaten Malang 

 

 Dari tabel 3.7 jumah bidang tanah yang diredistribusikan terbagi atas 8 

rentangan. Adapun jumlah tiap rentangan yaitu sebagai berikut : 

1. Luas 101 m²-1000 m² sebanyak 204 bidang tanah 

2. Luas 1001 m²-2100 m² sebanyak154 bidang tanah 

3. Luas 2101 m²-3100 m² sebanyak 79 bidang tanah 

4. Luas 3101 m²-4100 m² sebanyak 33 bidang tanah 

5. Luas 4101 m²-5100 m² sebanyak 26 bidang tanah 

6. Luas 5101 m²-6100 m² sebanyak 0 bidang tanah 

7. Luas 6101 m²-7100 m² sebanyak 3 bidang tanah 
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8. Luas 7101 m²-8100 m² sebanyak 1 bidang tanah 

Dapat kita lihat sebagaimana telah tercantum dalam tabel 3.7 luas bidang 

tanah paling banyak yang diterima oleh penerima redistribusi TOL adalah 

bidang tanah seluas 101 m²-1000 m² yaitu sebanyak 204 bidang tanah. Bidang 

tanah seluas dibawah 1001 m²-2100 m² sebanyak 154 bidang tanah berada di 

posisi kedua. Selanjutnya diposisi ketiga yaitu bidang tanah seluas 2101 m²-

3100 m² sebanyak 79 bidang tanah. Dilanjutkan dengan bidang tanah seluas 

3101 m²-4100 m² sebanyak 33 bidang tanah. Posisi keempat bidang tanah 

seluas 4101 m²-5100 m² sebanyak 26 bidang tanah. Bidang tanah dengan luas 

6101 m²-7100 m² sebanyak 3 bidang tanah. Posisi ketujuh bidang tanah dengan 

luas 7101 m²- 8100 m² sebanyak 1 buah bidang tanah. Posisi terakhir ditempati 

oleh bidang tanah seluas 5101 m²-6100 m² dengan jumlah 0 bidang tanah. 

Obyek redistribusi merupakan tanah negara, yang dimana tanah tersebut 

merupakan tanah perkebunan bekas milik Pemerintah Belanda. Tanah tersebut 

dikuasai serta dimanfaatkan oleh warga sejak tanah itu ditinggalkan 

pemiliknya. Kemudian tanah tersebut menjadi tanah negara berdasarkan 

nasionalisasi terhadap aset milik pemerintah Belanda. Nasionalisasi terhadap 

tanah perkebunan milik pemerintah Belanda tersebut berdasarkan Pasal 1 

Undang-undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan 

Perusahaan Milik Belanda yang berbunyi Perusahaan-perusahaan milik 

Belanda yang berada di wilayah Republik Indonesia yang akan ditetapkan 

dengan Peraturan Pemerintah dikenakan nasionalisasi dan dinyatakan menjadi 

milik yang penuh dan bebas Negara Republik Indonesia.  
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Jadi tanah bekas milik pemerintah belanda tersebut otomatis telah menjadi 

tanah negara. Tanah negara tersebut dimanfaatkan oleh warga setempat. Secara 

tidak langsung atau secara pasif negara setuju warga menguasai dan 

memanfaatkan tanah tersebut secara aktif. 

Kemudian dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Pertanian dan 

Agraria Nomor SK.50/KA/1964, tanggal 26 Mei 1964 tentang Penegasan 

Tanah yang Dikuasai Langsung Oleh Negara Menjadi Tanah Obyek 

Landreform Di Kabupaten Malang maka tanah negara tersebut menjadi tanah 

obyek landreform. Dari hasil data-data yang ada di lapangan, obyek redistribusi 

TOL sudah sesuai dengan  Pasal 1 poin d Peraturan Pemerintah Nomor 224 

Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti 

Kerugian yang berbunyi Tanah-tanah yang dalam rangka pelaksanaan 

Landreform akan dibagikan menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini 

adalah : 

a. tanah-tanah selebihnya dari batas maksimum sebagai dimaksudkan dalam 

Undang-undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 dan tanah-tanah yang jatuh pada 

Negara, karena pemiliknya melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang 

tersebut; 

b. tanah-tanah yang diambil oleh Pemerintah, karena pemiliknya bertempat 

tinggal diluar daerah, sebagai yang dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat 5; 

c. tanah-tanah Swapraja dan bekas Swapraja yang telah beralih kepada Negara, 

sebagai yang dimaksudkan dalam Diktum Keempat huruf A Undang-

undang Pokok Agraria; 
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d. tanah-tanah lain yang dikuasai langsung oleh Negara, yang akan ditegaskan 

lebih lanjut oleh Menteri Agraria.  

Dari uraian data luas tanah yang diterima disesuaikan dengan luas 

penguasaan tanah sejak Indonesia merdeka maupun peralihan atas tanah 

tersebut. Luas tanah yang didapatkan dari 174 m² sampai 7744 m². Terdapat 

kesenjangan dimana penerima redistribusi TOL paling banyak dengan luas 

bidang tanah kurang dari 1000 m².  Sementara luas minimal yang diterima oleh 

penerima redistribusi TOL seluas 174 m².27   

Menurut pendapat penulis, tanah seluas 174 m² apabila digunakan sebagai 

lahan pertanian dan menutupi kebutuhan hidup seorang petani tentu sangat 

kurang. Tanah seluas 174 m² jika ditanami singkong yang memerlukan 3-6 

bulan untuk siap panen dan biaya perawatan tentu petani tersebut tidak bisa 

mendapatkan keuntungan bahkan cenderung mengalami kerugian. Bukan 

hanya bidang tanah seluas 174 m² saja yang kurang ideal untuk pertanian. 

Bidang tanah dengan luas dibawah 1000 m² tentu kurang ideal jika digunakan 

sebagai lahan pertanian.  

Paling tidak, apabila petani merupakan pekerjaan utama dan hal tersebut 

untuk memenuhi kebetuhan hidup, luas lahan yang ideal dapat memenuhi 

kebutuhan hidup sehari-hari adalah bidang tanah dengan luas 1000 m² keatas. 

Dengan luas bidang tanah diatas 1000 m² maka petani dapat memanfaatkan 

bidang tanah tersebut lebih optimal. Jumlah panen pertahun dengan luas diatas 

                                                             
       27Lampiran Surat Keputusan  Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang Nomor: 

101/HM/BPN-35.07/2016 
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1000 m² juga dapat menjadi lebih banyak sehingga taraf hidup petani penerima 

redistribusi TOL dapat meningkat. 

Desa Purworejo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang memiliki luas 

wilayah seluas 1790 ha yang artinya sama dengan 17,9 km². Sementara jumlah 

penduduk adalah sebanyak 7313. Artinya kepadatan penduduk Desa Purworejo 

Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang memiliki kepadatan penduduk 408 

jiwa per km². Jika mengacu pada kategori kepadatan penduduk yang tertuang 

dalam lampiran Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan 

Luas Tanah Pertanian maka dapat dikategorikan bahwa Desa Purworejo 

Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang merupakan daerah yang sangat 

padat. Kategori kepadatan penduduk dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel3.8 

Kategori Kepadatan Penduduk 

Kepadatan Penduduk Tiap Km² Golongan Daerah 

Sampai 50 Tidak padat 

51 sampai 250 Kurang padat 

251 sampai 400 Cukup padat 

401 keatas Sangat padat 

Sumber: lampiran Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan 

Luas Tanah Pertanian 

 

Apabila kita melihat pada Pasal 10 Peraturan Pemerintah 224 Tahun 1961 

tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian 

dikatakan bahwa daerah-daerah yang padat sebagai yang dimaksudkan dalam 

Undang-undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 maka didalam melaksanakan 

pembagian tanah menurut Pasal 8, penetapan luasnya dilakukan dengan 

memakai ukuran sebagai berikut: 
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a. Penggarap yang sudah memiliki tanah sendiri seluas 1 hektar atau lebih, 

tidak mendapat pembagian. 

b. Penggarap yang sudah memiliki tanah sendiri seluas kurang dari 1 hektar, 

mendapat pembagian seluas tanah yang dikerjakan, tetapi jumlah tanah 

milik, dan tanah yang dibagikan kepadanya itu tidak boleh melebihi 1 

hektar. 

c. Penggarap yang tidak memiliki tanah sendiri, mendapat pembagian seluas 

tanah yang dikerjakan, tetapi tanah yang dibagikan kepadanya itu tidak 

boleh melebihi 1 hektar. 

d. Petani yang tergolong dalam prioritet b,d,e dan f Pasal 8 ayat 1, mendapat 

pembagian tanah seluas sebagai ditetapkan dalam huruf a, b dan c tersebut 

diatas. 

e. Petani yang tergolong dalam prioritet c, g, h dan i pasal 8 ayat 1, mendapat 

pembagian tanah untuk mencapai luas 0,5 hektar. 

Jika kita melihat uraian pasal diatas dan data-data yang terdapat di lapangan 

maka menurut hemat penulis, pembagian obyek redistribusi TOL telah sesuai 

dengan apa yang telah diamanatkan oleh perundang-undangan. Setiap 

penggarap yang menjadi penerima redistribusi TOL mendapatkan bidang tanah 

tidak melebihi 1 ha atau tidak melebihi 1 ha jika penerima redistribusi Tol 

sebelumnya telah memiliki tanah. Hal tersebut dikarenakan penerima 

redistribusi TOL di Desa Purworejo Kecamatan Donomulyo Kabupaten 

Malang paling luas menerima bidang tanah seluas 7744 m².  
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Desa Purworejo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang merupakan 

desa dengan kategori kepadatan penduduk sangat padat. Kepadatan penduduk 

di Desa Purworejo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang yaitu 408 

jiwa/km². Maka batasan luas bidang tanah yang dapat diterima adalah seluas 

maksimal 1 ha. Hal itu juga berlaku jika penerima redistribusi TOL sudah 

memiliki bidang tanah. Jika ditotal, luas bidang tanah yang diterima dari 

redistribusi TOL dan sudah dikuasai dan dimanfaatkan calon penerima tidak 

boleh melebihi 1 ha.  

Penerima redistribusi TOL apabila sebelumnya memiliki bidang tanah dan 

jika di total dengan luas bidang tanah redistribusi TOL melebihi 1 ha, maka 

calon penerima tidak dapat mengajukan. Keputusan Kamituwa Dusun 

Karangrejo Selatan Desa Purworejo Kecamatan Donomulyo Kabupaten 

Malang tentu sangat tepat mengingat beliau telah memberikan saran serta 

arahan apabila jumlah tanah yang diterima dari redistribusi TOL dan tanah 

yang telah dikuasai melebihi 1 ha. 

 

C. Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Lendreform Di Desa Purworejo 

Kecamatan Donomulyo 

Pelaksanaan redistribusi TOL di Desa Purworejo Kecamatan Donomulyo 

Kabupaten Malang meliputi syarat dan prioritas, prosedur, dan hak dan 

kewajiban penerima redistribusi tanah. 

a. Syarat dan Prioritas Penerima Redistribusi Tanah    

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kamituwa Dusun 

Karangrejo Selatan Desa Purworejo Kecamatan Donomulyo Kabupaten 
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Malang yaitu Bapak Suis menerangkan bahwa penerima redistribusi TOL 

yang berjumlah 415 orang, keseluruhan merupakan penggarap. Penerima 

redistribusi TOL tersebut tersebar di dua dusun yaitu Dusun Karangrejo 

Selatan dan Dusung Karangrejo Utara. Total keseluruhan bidang tanah yang 

telah diredistribusikan sebanyak 500 bidang tanah.28  

Penulis juga melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber yang 

merupakan penerima redistribusi TOL di Desa Purworejo Kecamatan 

Donomulyo. Pada hasil wawancara penulis dengan narasumber yang 

bernama sebut saja Mrs. S yang merupakan istri dari penerima redistribusi 

TOL warga Dusun Karangrejo Selatan Desa Purworejo Kecamatan 

Donomulyo Kabupaten Malang menerangkan bahwasannya suami beliau 

telah meninggal satu bulan sebelum penulis melaksanakan penelitian ini. 

Menurut keterangan beliau, MR. S menerima bidang tanah redistribusi TOL 

seluas 2307 m² yang terletak di Dusun Karangrejo Selatan. Tanah 

redistribusi TOL tersebut dimanfaatkan sebagai tanah pertanian dengan 

ditanami tebu tiap tahunnya. Akan tetapi, menurut istri MR. S, semasa hidup 

suaminya bekerja sebagai wartawan investigasi di salah satu stasiun televisi 

tepatnya di daerah Kalimantan. 29 

Jika melihat pada kasus MR. S, maka dapat kita lihat bahwa beliau tidak 

memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi sebagai calon penerima 

redistribusi tanah. Hal ini disebabkan karena pekerjaan utama beliau 

                                                             
       28 Wawancara dengan Pak Suis selaku Kamituwa Dusun Karangrejo Selatan di Desa 

Purworejo Kecamatan Donomulyo pada hari Minggu 22 Agustus 2017. 
       29 Wawancara dengan istri Alm. Mr S selaku Penerima Redistribusi TOL di Desa Purworejo 

Kecamatan Donomulyo pada hari Minggu 22 Agustus 2017. 
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merupakan seorang wartawan bukan seorang penggarap. Pekerjaan beliau 

yang merupakan seorang wartawan juga berada di Kalimantan bukan berada 

di kecamatan letak tanah yang bersangkutan. Hal tersebut tidak sesuai 

dengan persyartan dan prioritiet yang harus dipenuhi sebagai penerima 

redistribusi TOL.  

Mengingat bahwa pekerjaan utama dari Alm. MR. S adalah seorang 

wartawan, maka hal tersebut berpeluang tidak mengusahakan sendiri tanah 

pertanian tersebut secara aktif. Pengusahaan tanah pertanian harus 

dikerjakan sendiri secara aktif untuk mencegah terjadinya pemerasan 

sebagaimana telah diamanatkan oleh Pasal 10 ayat 1 UUPA 10 yang 

berbunyi “Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas 

tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau 

mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara 

pemerasan.” Tidak terpenuhinya persyaratan dan prioritiet tersebut tidak 

sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah 

Nomor 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan 

Pemberian Ganti Kerugian. 

Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah 

Nomor 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan 

Pemberian Ganti Kerugian terdapat dua syarat. Syarat tersebut terbagi atas 

dua persyaratan, umum dan khusus. Syarat umum diantaranya adalah : 

1. Warga Negara Indonesia 

2. Bertempat tinggal di kecamatan tempat letak tanah yang bersangkutan 
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3. Kuat kerja dalam pertanian.  

Syarat-syarat penggarap yang dapat menjadi calon penerima juga diatur 

lebih spesifik dalam Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Landreform Tahun 

Anggaran 2015. Kriteria-kriteria tersebut tersebut antara lain : 

1. Warga Negara Indonesia 

2. Bertempat tinggal di kecamatan/kecamatan berbatasan langsung dengan 

tempat letak tanah yang bersangkutan 

3. Berusia 17 tahun atau sudah pernah menikah 

4. Menguasai dan mengusahakan sendiri secara aktif atas tanah pertanian 

dimaksud yang dibuktikan dengan pernyataan Penguasaan Fisik dari 

penggarap yang bersangkutan yang diketahui oleh kepala desa/lurah 

setempat. 

5. Bukan berprofesi aktif sebagai anggota PNS, TNI/Kapolri, Pegawai 

BUMN/BUMD, Dokter, Pengacara/Advokat, Anggota DPR/DPRD. 

6. Luas penguasaan tanah pertanian yang dapat diberikan hak tidak 

melebihi 5 Ha, dengan ketentuan keseluruhan tanah yang dimilliki tidak 

melebihi batas maksimum kepemilikan tanah, kesanggupan calon 

penerima redistribusi TOL untuk memenuhi kewajiban yang ditentukan 

dalam surat keputusan pemberian hak.30  

Persyaratan diatas apabila sudah terpenuhi maka terdapat syarat khusus. 

Syarat khusus tersebut dibagi menjadi 3 macam sesuai Pasal 9 huruf b 

                                                             
       30 BPN. 2015. Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Landreform Tahun Anggaran 2015. Hal 16. 
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Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1964 tentang Pelaksanaan Pembagian 

Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian antara lain : 

1) Bagi petani yang tergolong dalam golongan : 

a) Penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan; 

b) Buruh tani tetap pada bekas pemilik, yang mengerjakan tanah yang 

bersangkutan; 

c) Penggarap yang mengerjakan tanah hak pemilik; 

d) Penggarap tanah-tanah yang oleh Pemerintah diberi peruntukan lain 

berdasarkan pasal 4 ayat 2 dan 3; 

e) Penggarap yang tanah garapannya kurang dari 0,5 hektar; 

Telah mengerjakan tanah yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 

tahun berturut-turut. 

2) Bagi petani yang tergolong dalam golongan penggarap yang belum 

sampai 3 tahun mengerjakan tanah yang bersangkutan, telah mengerjakan 

tanahnya 2 musim berturut-turut. 

3) Bagi petani yang tergolong dalam golongan pekerja tetap pada bekas 

pemilik tanah yang bersangkutan telah bekerja pada bekas pemilik 

selama 3 tahun berturut-turut. 

Setelah memenuhi kriteria persyaratan diatas maka calon penerima 

redistribusi tanah harus memenuhi persyaratan prioritiet sebagaimana diatur 

dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah No 224 tahun 1961 tentang 

Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian antara lain : 

a) Penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan; 
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b) Buruh tani tetap pada bekas pemilik, yang mengerjakan tanah yang 

bersangkutan; 

c) Pekerja tetap pada bekas pemilik tanah yang bersangkutan; 

d) Penggarap yang belum sampai 3 tahun mengerjakan tanah yang 

bersangkutan; 

e) Penggarap yang mengerjakan tanah hak pemilik; 

f)   Penggarap tanah-tanah yang oleh Pemerintah diberi peruntukan lain 

berdasarkan pasal 4 ayat 2 dan 3; 

g) Penggarap yang tanah garapannya kurang dari 0,5 hektar; 

h) Pemilik yang luas tanahnya kurang dari 0,5 hektar; 

i)   Petani atau buruh tani lainnya; 

Masing-masing golongan prioritas di atas masih dikenakan lagi kriteria 

tambahan berupa pengutamaan terhadap :31 

1) Petani yang mempunyai ikatan keluarga dengan bekas pemilik sejauh 

tidak lebih dari dua derajat, dengan ketentuan sebanyak-banyaknya lima 

orang; 

2) Petani yang terdaftar sebagai Veteran; 

3) Petani janda pejuang kemerdekaan yang gugur; dan 

4) Petani yang menjadi korban kekacauan (misal korban pada zaman 

revolusi kemerdekaan). 

Apabila melihat data yang di lapangan, penerima redistribusi TOL di 

Desa Purworejo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang merupakan 

                                                             
       31 Pasal 8 ayat 2 Peraturan Pemerintah No 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian 

Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. 
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seorang penggrap. Penggarap adalah petani, yang secara sah mengerjakan 

atau mengusahakan sendiri secara aktif tanah yang bukan miliknya, dengan 

memikul seluruh atau sebagian dari risiko produksinya.32 Penggarap disini 

merupakan prioritiet yang pertama sebagaimana telah tercantum dalam 

Pasal 8 ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah No 224 Tahun 1961 tentang 

Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.  

Menurut penulis, penerima redistribusi TOL di Desa Purworejo 

Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang telah memenuhi persyaratan dan 

prioritiet Pasal 8 jo Pasal 9 Peraturan Pemerintah No 224 Tahun 1961 

tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian  dan 

Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Redistribusi TOL 

Tahun 2016 kecuali 1 orang yang tidak ada penjelasan bisa menerima obyek 

redistribusi TOL. 

 

b. Prosedur Redistribusi Tanah 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Suis selaku kamituwa Dusun 

Karangrejo Selatan Desa Purworejo Kecamatan Donomulyo,33 terdapat 

beberapa tahap dalam pelakasanaan redistribusi TOL. Tahap pertama adalah 

dibentuk panitia dari desa oleh Kepala Desa setempat untuk mengkordinir 

calon penerima redistribusi TOL. Tahap kedua adalah panitia desa tersebut 

menginformasikan kepada tiap kepala RW bahwa akan dilaksanakan 

                                                             
       32 Ibid. Pasal 8 ayat 4 Peraturan Pemerintah No 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan 

Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. 
       33 Ibid. Wawancara dengan Pak Suis selaku Kamituwa Dusun Karangrejo Selatan di Desa 

Purworejo Kecamatan Donomulyo. 
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redistribusi TOL. Kepala RW kemudian menginformasikan ke warga yang 

berpotensi dapat menjadi penerima redistribusi TOL.  

Tahap yang ketiga yaitu sosialisasi oleh Kepala Desa, Perangkat, dan 

Panitia kepada calon penerima redistribusi tanah. Sosialisasi tersebut 

bertujuan untuk menawarkan kepada warga bahwa akan ada program 

redistribusi TOL di Desa Purworejo. Apabila warga setuju dengan segala 

persyaratan, maka pihak desa akan menghadap ke BPN Kabupaten Malang 

untuk diadakannya kegiatan lanjutan. 

Tahap selanjutnya yaitu tahap keempat merupakan sosialisasi dari BPN 

Kabupaten Malang kepada calon penerima redistribusi TOL di Desa 

Purowerejo Kecamatan Donomulyo. Materi dari sosialisasi tersebut adalah 

gambaran umum redistribusi tanah, manfaat kegiatan, dan persyaratan yang 

harus dipenuhi oleh calon penerima redistribusi tanah obyek landreform. 

Setelah sosialisasi dilaksanakan, tahap berikutnya yaitu tahap kelima 

yang merupakan tahap dimana calon penerima redistribusi TOL 

mengumpulkan berkas-berkas yang diperlukan beserta pembayaran untuk 

patok batas dan memasang patok batas. Biaya tersebut minimal Rp 

100.000,-/bidang tanah disesuaikan dengan jumlah patok batas. Jumlah 

patok batas tersebut sesuai dengan bentuk bidang tanah calon penerima 

TOL. Berkas dan pembayaran patok batas diserahkan kepada masing-
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masing kepala RW untuk kemudian diseleksi kelengkapan admisnistrasinya. 

Terdapat beberapa berkas yang harus dipenuhi seperti :34 

1. Map;  

2. Surat Permohonan; 

3. Materai 4 lembar; 

4. Data Inventaris, Identitas Subyek dan Obyek Tanah; 

5. Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Fisik Tanah (Form 1); 

6. Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Fisik Tanah (Form 2); 

7. Surat Pernyataan Redistribusi Tanah Negara TOL; 

8. Fotocopy KTP dan Fotocopy KK; 

9. SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) tahun 2015-2017.  

Jika berkas tersebut telah terkumpul, maka kepala RW menyerahkan 

berkas-berkas calon penerima redistribusi TOL kepada BPN Kabupaten 

Malang. Apabila berkas telah diserahkan kepada BPN Kabupaten Malang, 

maka tahap selanjutnya adalah  pengukuran yang dilakukan oleh petugas 

ukur. Jika pengukuran telah selesai dilakukan, maka petugas ukur 

menyerahkan gambar bidang tanah calon penerima redistribusi tanah kepada 

calon penerima redistribusi TOL. Tahapan yang terakhir adalah calon 

penerima redistribusi TOL menunggu terbitnya sertifikat dalam kurun waktu 

kurang lebih sekitar 6 bulan.     

Sementara itu menurut hasil wawancara dengan Kepala Seksi Penataan 

Tanah BPN Kabupaten Malang Bapak Zainul Alpan, S.P.,35 secara 

                                                             
       34 Ibid.Wawancara dengan Pak Suis selaku Kamituwa Dusun Karangrejo Selatan di Desa 

Purworejo Kecamatan Donomulyo  
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sederhana prosedur redistribusi tanah terdapat 4 tahap, antara lain pengajuan 

oleh desa, pengukuran, penerbitan SK Redis, dan Pendaftaran Hak. Tahap 

pertama yaitu tahap pengajuan dari desa. Dalam tahapan ini, desa 

mengajukan berkas-berkas serta persyaratan yang harus dilengkapi. 

Persyaratan tersebut diumumkan pada saat sosialisasi yang dilaksanakan 

oleh BPN Kabupaten Malang.  

Setelah berkas-berkas kelengkapan calon penerima redistribusi TOL 

diserahkan ke BPN Kabupaten Malang, maka terdapat petugas inventarisasi 

yang mengecek kelengkapan berkas-berkas administrasi. Inventarisasi 

tersebut tidak hanya pengecekan terhadap dokumen saja, tetapi terhadap 

obyek yang ditanami oleh calon penerima redistribusi TOL. 

Apabila inventarisasi selesai dilaksanakan, maka tahap selanjutnya 

adalah pengukuran. Pengukuran dilaksanakan oleh petugas ukur dari BPN 

Kabupaten Malang guna memastikan luas tanah dan mengukur batas antar 

bidang tanah. Sebelumnya calon penerima redistribusi TOL telah memasang 

patok batas dan pengukuran tanah. Akan tetapi acuan yang dipakai adalah 

hasil pengukuran oleh BPN Kabupaten Malang. Produk dari hasil 

pengukuran adalah surat ukur.  

Jika dalam hasil pengukuran tersebut ditemukan terdapat hasil 

pengukuran yang lebih luas dari sebelumnya maka calon penerima 

redistribusi TOL dapat menyertakan surat pernyataan kelebihan batas 

pengukuran yang diketahui dan ditandatangani oleh pemegang batas yang 

                                                                                                                                                                       
       35 Wawancara Penulis dengan Kepala Seksi Penataan Tanah, di Kantor Badan Pertanahan 

Nasional Kabupaten Malang tanggal 13 September 2017. 
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berbatasan dengan bidang tanah penerima redistribusi TOL. Apabila 

diketahui bahwa hasil pengukuran menyatakan lebih kecil dari hasil 

pengukuran sebelumnya, maka dapat menyertakan surat pernyataan batas 

pengukuran yang diketahui oleh penerima redistribusi tanah sendiri. Tahap 

berikutnya adalah penerbitan Surat Keputusan Hak Redistribusi TOL yang 

dilanjutkan dengan penerbitan sertifikat.  

Dalam program redistribusi tanah di Desa Purworejo Kecamatan 

Donomulyo, penerima redistribusi tanah obyek landreform tidak dikenai 

biaya dalam mengurus sertifikat hak milik. Hal tersebut dikemukakan oleh 

Kepala Seksi Penataan Tanah BPN Kabupaten Malang, Bapak Zainul 

Alpan, S.P., yang dimana program ini adalah APBN proyek yang artinya 

biaya yang ditanggung dalam pengurusan sertifikat sebesar nol rupiah. Akan 

tetapi biaya materai, pengukuran, patok batas, dan lain-lain seperti fotokopi 

dan akomodasi penerima ditanggung oleh penerima redstribusi tanah. 

Pada kenyataanya masih terdapat kendala yang dialami oleh dua 

narasumber. Narasumber tersebut merupakan penerima redistribusi TOL. 

Kedua narasumber tersebut yang pertama adalah Ibu Sukensi yang 

menerima bidang tanah seharusnya seluas 1619 m² tertukar dengan milik 

Ibu Inakhunul Chotimah seluas 672 m². Ibu Sukensi juga mengakui 

bahwasannya batas-batas yang terdapat di Surat Keputusan Kepala Kantor 

Pertanahan Kabupaten Malang Nomor: 101/HM/BPN-35.07/2016 tentang 

Pemberian Hak Milik Dalam Rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform 

Kepada A.Tukimin DKK selaku penggarap yang tercantum dalam Berita 
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Acara Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Malang Nomor: 

1/BA/PPL/III/2016 (415 Subyek Hak/500 Bidang) Di Desa Purworejo 

Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang tidak sesuai dengan peta bidang 

yang ada di sertifikat.  

Hal ini tentu dapat menimbulkan konflik di kemudian hari. Namun 

karena kesadaran Ibu Sukensi dan Ibu Inakhunul Chotimah segera mengurus 

kesalahan nama tersebut ke BPN Kabupaten Malang. Perbaikan kesalahan 

nama tersebut telah diselesaikan dan sertifikat hak milik telah diterima 

masing-masing pihak.36 

Dari hasil wawancara diatas, terdapat beberapa prosedur yang harus 

dilaksanakan dalam pelaksanaan redistribusi tanah. Jika kita melihat 

pelaksanaan redistribusi TOL di Desa Purworejo Kecamatan Donomulyo 

Kabupaten Malang telah mengalami pergeseran makna. Pelaksanaan 

redistribusi TOL tersebut merupakan proses penegasan hak tanah pertanian 

yang dilakukan secara massal. Pengakuan hak harus melalui mekanisme 

redistribusi TOL dikarenakan bidang tanah tersebut merupakan tanah obyek 

landreform sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria 

Nomor SK.50/KA/1964, tanggal 26 Mei 1964 tentang Penegasan Tanah 

yang Dikuasai Langsung Oleh Negara Menjadi Tanah Obyek Landreform 

Di Kabupaten Malang.  

Apabila menggunakan mekanisme pengakuan hak yang biasa, tentunya 

desa memiliki kutipan data letter c. Akan tetapi pada faktanya, pihak desa 

                                                             
       36 Wawancara dengan Ibu Sukensi selaku Penerima Redistribusi TOL di Desa Purworejo 

Kecamatan Donomulyo pada hari Minggu 24 September 2017. 
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tidak memiliki kutipan tersebut sehingga mekanisme yang digunakan untuk 

pengakuan hak menggunakan redistribusi TOL. Sistem pembagian bidang 

redistribusi TOL juga sesuai dengan permohonan yang dimohonkan oleh 

calon penerima TOL. Luas bidang tanah tersebut berdasarkan Surat 

Keterangan Penguasaan Fisik yang dimiliki oleh calon penerima redistribusi 

TOL. 

Menurut Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Landreform Tahun Anggaran 

2015 terdapat beberapa prosedur dan tahapan dalam pelaksanaan 

redistribusi tanah. Adapun tahapan kegiatan redistribusi TOL secara garis 

besar adalah sebagai berikut: 

1. Persiapan dan Perencanaan 

Kegiatan dalam persiapan dan perencanaan terdiri dari : 

a) Penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) 

Dalam Penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) agar 

memperhatikan tahapan kegiatan dan standar biaya keluaran wilayah 

yang bersangkutan. 

b) Koordinasi Persiapan dan Perencanaan Jadwal Kegiatan 

Dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi yang dipimpin oleh 

Kepala Kantor Wilayah BPN selaku penanggungjawab kegiatan yang 

dihadiri oleh seluruh Kepala Bidang, Kepala Tata Usaha, Kepala 

Seksi Terkait, dan Kepala Seksi yang terkait dengan kegiatan 

landreform. 
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c) Penetapan Lokasi  

Lokasi kegiatan redistribusi TOL ditetapkan berdasarkan Surat 

Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN. Dalam menetapkan lokasi 

redistribusi TOL harus dipastikan bahwa lokasi dalam kondisi clean 

and clear. 

d) Penetapan Organisasi Pelaksana  

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi membentuk dan menetapkan 

organisasi dan satuan tugas kegiatan Redistribusi TOL di Kanwil BPN 

Provinsi. Kedua Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 

membentuk dan menetapkan untuk organisasi, tim dan satuan tugas 

setiap kantor pertanahan kabupaten/kota yang melaksanakan kegiatan 

Redistribusi TOL. 

2. Pelaksanaan 

Tahapan pelaksanaan kegiatan Redistribusi TOL meliputi : 

a) Penyuluhan 

1) Mengundang calon penerima Redistribusi (penggarap), Camat, 

Kepala Desa/Lurah, Badan Perwakilan Desa (BPD), Kepala 

Dusun/Ketua RW, Ketua RT, dan instansi terkait. 

2) Menyiapkan daftar hadir 

3) Materi penyuluhan kegiatan Redistribusi TOL antara lain : 

gambaran umum kegiatan redistribusi TOL, kegiatan-kegiatan 

Redistribusi TOL yang dibiayai pemerintah, manfaat kegiatan 

redistribusi TOL, tahapan kegiatan redistribusi TOL, hak dan 
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kewajiban penggarap penerima redistribusi TOL, dan syarat-syarat 

yang harus dipenuhi dan adanya Pernyataan Kesanggupan 

Penggarap sebagai calon penerima redistribusi TOL. 

4) Membuat Berita Acara Pelaksanaan Penyuluhan Redistribusi TOL. 

5) Kegiatan penyuluhan dapat dilakukan lebih dari satu kali sesuai 

dengan anggaran yang tersedia. 

b) Inventarisasi dan Identifikasi Subyek dan Obyek  

Petugas melaksanakan inventarisasi dan identifikasi subyek dan 

obyek kepada para penggarap dan mengecek bidang tanah yang 

digarap di lokasi kegiatan. Petugas menginventarisasi dan 

mengidentifikasi : 

1) Subyek 

1) Bertempat tinggal di kecamatan letak tanah yang menjadi obyek 

redistribusi tanah atau kecamatan yang langsung berbatasan 

dengan letak tanah. 

2) Identifikasi subyek (penggarap) yang sesuai dengan KTP atau 

surat keterangan dari kepala desa. 

3) STP3 (Surat Tanda Penyerahan Penerimaan Hak dan Pemberian 

Ganti Rugi) apabila obyek berasal dari tanah kelebihan 

maksimum. 

4) Mengumpulkan dokumen pendukung seperti KTP, KK, SPPT 

PBB tahun berjalan, Surat Keterangan Tanah serta Surat 

Pernyataan Fisik Bidang Tanah.  
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2) Obyek 

Tanah calon obyek redistribusi merupakan tanah pertanian 

sesuai dengan arahan fungsi rencana tata ruang. Harus dipastikan 

bahwa lokasi redistribusi tanah sesuai dengan Surat Keputusan 

Penetapan Lokasi, memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam 

peraturan perundang-undangn, serta obyek harus clean and clear 

secara fisik dan yuridis. 

3. Pengukuran dan Pemetaan Batas Keliling 

Pelaksanaan pengukuran dan pemetaan batas keeliling dilaksanakan 

pada :  

a) Tanah negara yang akan ditegaskan menjadi Tanah Obyek 

Landreform. 

b) Tanah-tanah obyek landreform yang belum pasti letak dan luasnya. 

4. Sidang Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) Kabupaten/Kota 

Materi Sidang PPL meliputi status tanah, letak tanah, luas tanah, 

kesesuaian lokasi yang diusulkan dengan RT/RW stempat, penggunaan 

tanahnya, kondisi clean and clear, daftar penggarap, serta nama bekas 

pemilik/ahli warisnya dan besarnya ganti kerugian yang telah ditetapkan 

untuk tanah kelebihan maksimum. 

5. Penegasan TOL 

Dokumen dokumen yang dilengkapi adalah sebagai berikut : 

a) Surat Usulan Penegasan 
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b) Riwayat Tanah 

c) Surat Keterangan Tanah (SKT) 

d) Berita Acara Sidang Panitia Pertimbangan Landreform 

Kabupaten/Kota atau Rekomendasi Bupati/Walikota 

e) Peta Keliling  

f) Peta Situasi dan Petunjuk Lokasi 

g) Peta Penggunaan Tanah 

h) Surat Keterangan Kawasan Hutan 

i) Surat Pernyataan Pelepasan Hak  

j) Surat Pernyataan dari Tetua Adat/Marga/Ulayat 

k) Risalah Pengelolaan Data Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 

6. Seleksi Calon Penerima Redistribusi TOL 

Tim seleksi calon penerima redistribusi tanah mempunyai tugas : 

a) Mengadakan pemeriksaan yuridis 

b) Mengadakan penelitian dan peninjauan fisik mengenai penguasaan, 

penggunaan/keadaan tanah serta batas-batas bidang tanah yang akan 

diredistribusikan 

c) Mengumpulkan keterangan dari para calon penerima redistribusi tanah 

d) Memberikan pendapat dan pertimbangan atas hasil pemeriksaan 

seleksi calon penerima redistribusi tanah yang dituangkan dalam 

berita acara yang ditandatangani oleh semua tim. 
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7. Pengukuran dan Pemetan Bidang Tanah 

Pengukuran dan pemetaan bidang tanah dilaksanakan oleh petugas 

pengukuran dan pemetaan yang dilaksanakan sesuai dengan norma dan 

standar Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah jo PMNA 3 Tahun 1997 dan ketentuan pelaksana lainnya. Output 

yang dihasilkan adalah peta bidang tanah dan surat ukur. 

8. Penerbitan Surat Keputusan (SK) Redistribusi Tanah Obyek Landreform 

Surat Keputusan pemberian hak milik diterbitkan oleh Kepala Kantor 

Pertanahan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan yang diberikan 

berdasarkan Peraturan Kepala BPN RI No 2 Tahun 2013 dengan 

ketentuan sebagai berikut : 

a) Surat keputusan disiapkan oleh Seksi Pengaturan dan Penataan 

Pertanahan, dengan memperhatikan prosedur penyelesaian yang 

ditentukan dalam KKP. 

b) Dalam Surat Keputusan wajib dicantumkan : “Bidang-bidang tanah 

hak milik tersebut tidak boleh diperuntukkan/dialihkan untuk tujuan 

lain selain daripada peruntukan dan penggunaan tanah yang telah 

ditentukan dan dilarang memindahkan hak atas tanahnya baik 

sebagian atau seleruhnya, kecuali kepada pihak yang memenuhi 

persyaratan dengan izin tertulis dari pejabat yang berwenang sesuai 

ketentuan yang ditetapkan. 
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9. Pembukuan Hak dan Penerbitan Sertipikat 

 Pembukuan Hak dan Penerbitan Sertipikat dilaksanakan sesuai 

ketentuan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan 

Ketentuan penata usahaan pendaftaran tanah yang berlaku di 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. 

10. Penyerahan Sertipikat 

Sertipikat hak milik atas tanah yang telah selesai, diserahkan kepada 

para penerima tanah sesuai dengan nama yang tercantum dalam sertipikat 

hak milik tersebut. 

11. Bina Penerima Tanah 

Bina penerima tanah bertujuan agar subyek penerima tanah dapat 

memanfaatkan tanah yang telah diperolehnya seoptimal mungkin 

sehingga dapat memberikan hasil yang optimal dan meningkatkan taraf 

hidup penerima redistribusi tanah. 

Dilaksanakan atau tidaknya tahapan redistribusi tanah obyek landreform 

sebagaimana telah diuraikan penulis yang telah dijelaskan, tergantung dalam 

potensi obyek TOL sebagai berikut :37 

1. Tanah obyek landreform yang belum pernah diredistribusi (Tanah 

kelebihan maksimum, absentee, swapraja, dan bekas swapraja); 

2. Tanah yang telah ditegaskan menjadi obyek landreform; 

                                                             
37 BPN. 2015. Op.Cit. Hal 19.  
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3. Tanah obyek landreform yang telah diredistribusikan namun penerima 

redistribusi belum memenuhi kewajiban (redistribusi melalui SK Tahun 

1997); 

4. Tanah yang dikuasai langsung oleh negara yang akan ditegaskan menjadi 

obyek landreform; 

5. Tanah negara pada lokasi IP4T (Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, 

Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah) setelah tahun 2008; 

6. Tanah negara pada lokasi IP4T (Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, 

Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah) sebelum tahun 2008; 

7. Tanah obyek landreform pada lokasi IP4T (Inventarisasi Penguasaan, 

Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah) sebelum tahun 2008; 

8. Tanah obyek landreform pada lokasi IP4T (Inventarisasi Penguasaan, 

Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah) sebelum tahun 2008; 

Tahapan kegiatan redistribusi TOL dapat memperhatikan tabel sebagai 

berikut: 

Tabel 3.9 

Tahapan Kegiatan Redistribusi Tanah 

Tahapan  1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Penyuluhan √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. Identifikasi subyek dan 

obyek 
√ √ √ √ √ √ √ √ 

3. Pengukuran dan pemetaan 

batas keliling 
- - ** √ √ √ - - 

4. Sidang PPL* dalam 

ranngka :  
 

a. Penegasan TOL - - - √ √ √ - - 

b. Pembagian Tanah √ *** √ √ √ √ *** *** 

c. Menetapkan besarnya 

ganti kerugian (untuk 

tanah kelebihan 

maksimum atau 

√ - - - - - - - 
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absentee) 

5. Penegasan TOL - - - √ √ √ - - 

6. Seleksi calon penerima 

redistribusi  
√ √ √ √ √ √ √ √ 

7. Pengukuran dan pemetaan 

bidang tanah 
√ √ √ √ **** √ **** √ 

8. Penerbitan SK redistribusi 

TOL 
√ √ √ √ √ √ √ √ 

9. Pembukuan hak dan 

penerbitan sertipikat 
√ √ √ √ √ √ √ √ 

10. Penyerahan sertipikat √ √ √ √ √ √ √ √ 

11. Bina penerima tanah √ √ √ √ √ √ √ √ 

    Sumber : Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Landreform Tahun Anggaran 2015 

    Keterangan : 

    *Apabila PPL belum terbentuk, dapat menggunakan rekomendasi     

bupati/walikota. 

  **Dilaksanakan pada TOL yang tidak diketahui letak pastinya 

***Apabila belum pernah dilaksanakan sidang PPL dalam rangka pembagian tanah 

    ****Apabila terjadi perubahan data fisik setelah IP4T, dapat dilakukan pengukuran dan 

pemetaan kembali pada bidang dimaksud 

 

Jika kita melihat pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform di 

Desa Purworejo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang, obyek yang 

diredistribusikan telah ditegaskan menjadi tanah obyek landreform sesuai 

dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Dan Agraria Nomor 

SK.50/KA/1964, tanggal 26 Mei 1964 tentang Penegasan Tanah yang 

Dikuasai Langsung Oleh Negara Menjadi Tanah Obyek Landreform Di 

Kabupaten Malang. Jadi tahapan yang dilaksanakan dalam pelaksanaan 

redistribusi tanah obyek landreform di Desa Purworejo Kecamatan 

Donomulyo Kabupaten Malang masuk dalam poin 2. Adapun tahapan yang 

dilaksanakan yaitu sebagai berikut : 

1. Penyuluhan 

2. Identifikasi subyek dan obyek 
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3. Pengukuran dan pemetaan batas keliling 

4. Seleksi calon penerima redistribusi tanah 

5. Pengkuran dan pemetaan bidang tanah 

6. Penerbitan SK Redistribusi TOL 

7. Pembukuan hak dan penerbitan sertipikat 

8. Penyerahan sertipikat 

9. Bina penerima tanah  

 

c. Hak dan Kewajiban Penerima Redistribusi Tanah 

Pada dasarnya, pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform terdapat 

hak dan kewajiban yang harus terpenuhi demi terlaksananya program 

tersebut secara maksimal. Menurut Kepala Seksi Penataan Tanah BPN 

Kabupaten Malang yaitu Bapak Zainul Alpan, S.P., terdapat beberapa hak 

dari penerima redistribusi tanah antara lain : 

1. Terjaminnya kepastian hukum setelah terbitnya sertifikat hak milik 

2. Dalam pengurusan sertifakat hak milik, penerima redistribusi tanah 

dibebankan biaya sebesar 0 rupiah. 

3. Sertipikat dapat dijaminkan sebagai hutang 

4. Dapat mengecek sertipikat tersebut ganda atau tidak 

5. Mendapat pembinaan sehingga dapat memanfaatkan tanah secara optimal 

6. Difasilitasi dalam pembentukan koperasi bagi daerah yang belum ada 

koperasi penggarapnya    
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Selain hak penerima redistribusi tanah, terdapat kewajiban yang harus 

dipenuhi oleh penerima redistribusi tanah salah satunya dalah ikut serta 

dalam keanggotaan koperasi/kelompok tani. Dari hasil wawancara, terdapat 

narasumber responden yang mengakui bahwasannya tidak mengikuti 

koperasi/kelompok tani. Keempat responden tersebut adalah Ibu Simarem, 

Ibu Ponijah, Ibu Rubiah, dan Pak A. Tukimun. Tidak ikut sertanya mereka 

baik dalam menjadi anggota kelompok tani ataupun koperasi disebabkan 

oleh usia yang sudah lanjut sehingga mobilitas mereka terhambat oleh 

usia.38  

Kenyataan tersebut tidak sesuai dengan yang telah tercantum dalam 

Kewajiban menjadi anggota kelompok tani/koperasi juga ditegaskan Pasal 

14 ayat 3 Peraturan Pemerintah No 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan 

Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian menyatakan bahwa 

pemberian hak milik tersebut pada ayat 2 pasal ini dilakukan dengan surat 

keputusan Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dan disertai 

dengan kewajiban-kewajiban sebagai berikut: 

a) Membayar harga tanah yang bersangkutan menurut ketentuan pasal 15. 

b) Tanah itu harus dikerjakan/diusahakan oleh pemilik sendiri secara aktip. 

c) Setelah 2 tahun sejak tanah tersebut diberikan dengan hak milik, setiap 

tahunnya harus dicapai kenaikan hasil tanaman sebanyak yang ditetapkan 

oleh Dinas Pertanian Rakyat Daerah. 

d) Harus menjadi anggota koperasi termaksud dalam pasal 17.  

                                                             
       38 Wawancara dengan Pak A. Tukimin selaku penerima redistribusi tanah di Desa Purworejo 

Kecamatan Donomulyo pada hari Minggu 24 September 2017. 
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Poin a dalam pasal tersebut hanya diperuntukkan bagi redistribusi tanah 

yang berasal dari tanah kelebihan maksimum. Untuk kewajiban-kewajiban 

lannya selain keharusan menjadi kelompok tani, penerima redistribusi tanah 

obyek lendreform di Desa Purworejo telah melaksanakannya. Apabila 

terdapat kewajiban yang tidak terpenuhi baik sebagian atau seluruhnya akan 

berakibat ditinjau kembali oleh panitia redistribusi TOL. 

Diktum Kesatu ayat 5 Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan 

Kabupaten Malang No. 101/HM/BPN-35.07/2016 tantang Pemberian Hak 

Milik Dalam Rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform Kepada 

A.Tukimun DKK Di Desa Purworejo Kecamatan Donomulyo Kabupaten 

Malang yang menyatakan bahwa : 

1) Penerima redistribusi tanah (penerima hak) diwajibkan memelihara 

tanda-tanda batas bidang tanah tersebut sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku; 

2) Penerima redistribusi tanah (penerima hak) wajib mempergunakan dan 

memanfaatkan tanah sesuai dengan peruntukannya dan sifat serta tujuan 

dari hak yang diberikan, yaitu hanya untuk pertanian yang terus 

diusahakan peningkatan produksinya demi peningkatan kesejahteraan 

penerima redistribusi tanah (penerima ha); 

3) Penerima redistribusi tanah (penerima hak) diwajibkan membayar lunas 

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku; 
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4) Mendaftarkan hak atas tanahnya pada Kantor Pertanahan Kabupaten 

Malang; 

5) Penerima redistribusi tanah (penerima hak) wajib menjadi anggota 

kelompok tani. 

 Efektifitas pelaksanaan redistribusi TOL di Desa Purworejo Kecamatan 

Donomulyo Kabupaten Malang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut 

Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul “Law and Society”, yang 

dikutip oleh Soerjono (Soerjono Soekanto dan Abdullah Mustafa, 1982:13), 

efektif atau tidaknya suatu perundang-undangan sangat dipengaruhi oleh tiga 

faktor, yang kita kenal sebagai efektivitas hukum, dimana ketiga faktor tersebut 

adalah : 

1. Substansi Hukum 

 Substansi hukum adalah inti dari peraturan perundang-undang itu sendiri. 

2. Struktur Hukum 

Struktur hukum adalah para penegak hukum. Penegak hukum adalah 

kalangan penegak hukum yang langsung berkecimpung di bidang 

penegakan hukum tersebut. 

3. Budaya Hukum 

Budaya hukum adalah bagaimana sikap masyarakat hukum di tempat 

hukum itu dijalankan. Apabila kesadaran masyarakat untuk mematuhi 

peraturan yang telah ditetapkan dapat diterapkan maka masyarakat akan 

menjadi faktor pendukung. Namun, bila masyarakat tidak mau mematuhi 
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peraturan yang ada maka masyarakat akan menjadi faktor penghambat 

utama dalam penegakan peraturan yang dimaksud. 

Dari hasil penelitian penulis mengenai pelaksanaann redistribusi TOL di 

Desa Purworejo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang, pelaksaan 

redistribusi TOL telah berjalan secara efektif. Baik dari segi substansi, struktur, 

dan budaya hukum. Peraturan perundang-undangan mengenai redistribusi 

tanah telah jelas dan dapat diterapkan dengan baik. Struktur hukum yaitu 

khususnya Badan Pertanahan Nasional sebagai penyelenggara redistribusi TOL 

telah menyeleksi calon penerima redistribusi TOL dengan semaksimal 

mungkin. Sementara itu, masyarakat telah menjadi faktor pendukung yang baik 

dengan cara memenuhi kriteria dan syarat sebagai calon penerima redistribusi 

TOL. Sehingga jika dilihat dari teori efektifitas hukum menurut Lawrence M. 

Friedman dapat dikatakan bahwa pelaksanaan redistribusi TOL di Desa 

Purworejo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang telah efektif. 

   

 

 


