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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang Masalah 
 
Tanah merupakan salah satu sumber utama bagi kelangsungan hidup dan 

penghidupan bangsa dalam mencapai sebesar besarnya kemakmuran rakyat 

yang terbagi secara adil dan merata, maka untuk itu tanah diusahakan atau 

digunakan bagi pemenuhan kebutuhan yang nyata.  

Tanah merupakan kebutuhan yang hakiki dan berfungsi sangat esensial 

bagi kehidupan dan penghidupan manusia. Hubungan antara manusia dengan 

tanah merupakan hubungan yang hakiki dan bersifat magis religious. 

Dimasyarakat Jawa hubungan tanah dengan manusia digambarkan dalam suatu 

ungkapan sadumuk batuk sanyari bumi,den labuhi lutahing ludiro lan ditohi pati. 

Negara bahkan menjamin kemakmuran rakyat dengan meletakkan prinsip 

dasar di bidang pertanahan  dalam Undang Undang Dasar 1945 dalam pasal 33 

ayat 3 yang berbunyi: 

Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara 

dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat, dalam Undang 

Undang Pokok Agraria pasal 2 ayat 2 yang dimaksud dengan hak menguasai dari 

negara berupa : 

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan,penggunaan persediaan dan 

pemeliharaan bumi,air dan ruang angkasa; 

2. Menentukan dan mengatur hubungan hubungan hukum antara orang orang 

dengan bumi,air dan ruang angkasa; 
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3. Menentukan dan mengatur hubungan hubungan hukum antara orang orang 

dengan perbuatan hukum yang mengenai bumi,air dan ruang angkasa; 

Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut 

digunakan untuk mencapai sebesar besarnya kemakmuran rakyat dalam arti 

kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat di dalam negara 

hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Untuk 

melaksanakan prinsip dasar tersebut yang tertuang dalam Undang Undang Pokok 

Agraria mengatur ketentuan dasar mengenai hak kepemilikan tanah dan 

pemanfaatan tanah untuk memajukan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. 

Walaupun tidak mudah didefinisikan, keadilan sering digambarkan equal 

distribution among eguals. Keadilan bukan merupakan konsep yang statis tetapi 

suatu proses, suatu keseimbangan yang komplek dan bergerak diantara berbagai 

faktor, termasuk equality2 

Keadilan menurut John Rawls adalah keseimbangan , kesebandingan dan 

keselarasan antara kepentingan bersama atau kepentingan masyarakat umum 

termasuk Negara. Proses mengukur bagaimana keseimbangan dibentuk, 

diperjuangkan, dan diberikan itulah yang disebut keadilan. Aturan aturan yang 

adil tentu saja dapat menghindari benturan yang terjadi antara kepentingan 

pribadi dan kepentingan umum. Dalam hal ini hukum haruslah berpihak pada 

kebenaran dan keadilan. Hukum harus memihak pada mereka yang sedang tidak 

memperoleh keadilan, seperti kaum marginal yang tersingkarkan secara hukum. 

Keadilan terkait erat dengan kesejahteraan karena tujuan keadailan 

adalah mencapai kesejahteraan. Kesejahteraan tidak dapat tercapai apabila 

                                                   
2 .Maria SW Soemardjono,Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi dan Implementasi, Kompas Media 

Nusantara ,Jakarta,2006, hal 15 
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negeri ini masih dibawah kekuasaan penjajah. Karena kesejahteraan  yang 

dimaksud disini adalah kondisi dimana seluruh rakyat secara adil menikmati hasil 

hasil pembangunan sebagai buah kemerdekaan, yakni merdeka dari segala 

ketidakadilan, ekploitasi dominasi dan intimidasi. Sebagaimana dikatakan John 

Rawls, keadilan merupakan keseimbangan, keselarasan dan kesebandingan 

antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum maka dalam kasus 

penghitungan ganti rugi, prinsip prinsip keadilan harus diterapkan agar 

masyarakat pemilik tanah mendapat keadilan. Selain itu melalui penerapan 

prinsip keadilan para pemilik tanah tidak enggan menyerahkan tanahnya dan 

mereka menyadari bahwa mereka bagian dari Negara dan perlu mendukung 

program program pembangunan demi peningkatan kesejahteraan. 

Indonesia sampai saat ini masih bergulat dengan persoalan ketidakadilan 

social yang mewujud dalam kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural ini 

terkait erat dengan ketimpangan struktural dalam hal penguasaan tanah  sebagai 

sumber kemakmuran.Ada yang menguasai dan memiliki  tanah dalam skala luas 

tetapi tidak dimanfaatkan dengan baik, sementara masih banyak rakyat yang 

tidak mempunyai tanah. Persoalan tanah yang mendasar ini membawa akibat 

akibat turunan yang tak kunjung terselesaikan. Tingginya angka kemiskinan dan 

pengangguran, tingginya sengketa dan konflik pertanahan, rentannya ketahanan 

pangan dan energi, turunnya kualitas lingkungan dan lemahnya akses sebagian 

besar rakyat terhadap hak hak dasar, termasuk sumber sumber ekonomi.3 

                                                   
3 Joyo Winoto,Tanah Untuk Keadilan dan Kesejahteraan  Rakyat, BPNRI 2010,hal 42 
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Menurut Lucy William(2003:1), kemiskinan (poverty) bukan merupakan 

suatu keadaan alamiah atau kondisi prelegal. Sedangkan Didalam Al Qur’an di 

kenal kata dhuafa yang berasal kata dha’afa atau dhi’afan dalam beberapa ayat 

yang lain, dhuafa disebut sebagai mustadh’afin, bahwa yang dimaksud kaum 

dhuafa adalah orang-orang lemah atau tertindas. Al Qur’an menjelaskan pula 

mengenai orang-orang yang tergolong  dhu’afa, mereka antara lain; anak-anak 

yatim; orang-orang miskin;ibnussabil (musafir); orang yang meminta-minta; 

hamba sahaya ,tunanetra;orang cacat fisik;orang sakit; manusia lanjut usia janda 

miskin  orang yang berpenyakit sopak (lepra) ; tahanan atau tawanan  mualaf 

(orang yang baru memeluk Islam, orang-orang fakir; orang-orang yang berutang 

(gharimin); orang yang berjuang di jalan Allah (fii Sabilillah)); buruh atau pekerja 

kasar ;nelayan; rakyat kecil yang tertindas ,anak-anak kecil dan bayi .Sedangkan 

dalam kamus Umum Bahasa Indonesia Dhuafa berarti rakyat miskin. 

Distribusi pendapatan tidak terpisah dari hukum (tata aturan,lembaga 

penegak dan pelaksananya). Struktur hukum yang ada menciptakan atau justru 

melestarikan ketidakseimbangan pendapatan. Akibatnya status kepemilikan 

tanah kaum dhuafa menjadi tidak jelas dan bermasalah. Kesempatan  golongan 

dhuafa memperoleh akses tanah diperkotaan semakin terbatas. Sementara 

tanah untuk mendirikan rumah sebagai kebutuhan utama sehingga pilihan 

terakhir kaum dhuafa di perkotaan adalah melakukan penyerobotan untuk 

mendirikan tempat tinggal yang diistilahkan sebagai pemukiman liar. 

Negara menggariskan nilai nilai dalam upaya menata struktur keagrariaan 

nasional yang berkeadillan, semua hak atas tanah mempunyai fungsi social, 
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penguasaan dan pemilikan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan, 

tanah harus dikerjakan sendiri secara aktif oleh pemiliknya dan mencegah cara 

cara pemerasan, usaha yang bergerak dalam bidang agrarian tidak boleh bersifat 

monopoli. Tidak dapat dibenarkan bila pemegang hak atas tanah 

mempergunakan atau tidak mempergunakan tanahnya untuk kepentingan 

pribadinya semata. 

Ketetapan MPR RI No.IX/MPR/2001 tetang pembaharuan agrarian dan 

Pengelolaan Sumber daya alam telah mengamanatkan perlunya pembaharuan 

agrarian/reforma agrarian yang bertujuan untuk menata kembali penguasaan 

pemilikan,penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agrarian untuk 

tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran 

bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Reforma Agraria diperlukan ketika masih terjadi ketimpangan dan 

ketidakadilan dalam akses terhadap perolehan dan pemanfaatan tanah, dalam 

rangka mewujudkan amanat pasal 33 ayat 3 UUD 1945, bahwa tanah harus 

dilihat dan diperlakukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa untuk 

dimanfaatkan secara wajar oleh seluruh masyarakat. 

Pelaksanaan Reforma Agraria tidak boleh menimbulkan konflik 

penguasaan tanah baru, untuk itu perlu komitmen pemerintah untuk merancang 

kebijakan makro ekonomi yang tidak bias pada kepentingan tertentu saja. Perlu 

dipahami bahwa kebijakan yang berpihak kepada kelompok masyarakat yang 

terpinggirkan itu sejatinya tidak harus dipandang sebagai serta merta 

bertentangan dengan prinsip ekonomi pasar, namun bahwa pemberian hak 

kepada kelompok yang mempunyai kemampuan/jasa lebih itu, harus diimbangi 
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dengan pemberian perhatian khusus sebagai koreksi atas kebijakan berdasarkan 

hak tadi, karena kelompok masyarakat yang lebih membutuhkan tanah justru 

tidak mempunyai kemampuan untuk memperolehnya secara wajar4 

 
Hubungan antara manusia dalam penguasaan merupakan kejadian atau 

proses yang terbentuk dari adanya kepentingan masing-masing individu terhadap 

tanah. Kepentingan manusia terhadap tanah yang beragarm menyebabkan 

hubungan antar manusia dalam penguasaan tanah menjadi beragam pula. 

Hubungan hubungan antar manusia ini perlu, sedangkan penguasaan tanah 

adalah fenomena yang tidak  sederhana. Ketidaksederhanaan ini akan semakin 

rumit apabila salah satunya adalah kaum dhuafa. Kenyataan bahwa jumlah 

bidang tanah tidak sejajar dengan jumlah orang yang ada, sehingga bagi orang 

yang tidak memiliki tanah perlu memgembangkan suatu strategi agar dapat 

menguasai tanah. Karena kemiskinan karena ketidak seimbangan dan 

ketidakadilan inilah yang kemudian menimbulkan strategi tertentu agar bisa 

tetap menguasai sebidang tanah.  

Di daerah urban atau semi urban, akses terhadap tanah menjadi masalah 

yang sangat penting Kebutuhan tanah non pertanian tumbuh sejalan dengan 

perkembangan urbanisasi dan industialisasi. Padahal rakyat tetap memerlukan 

tanah untuk hidup mereka , kesempatan golongan miskin ini untuk mendapatkan 

akses tanah diperkotaan cenderung semakin terbatas bahkan nyaris tertutup. 

Sedangkan tanah dan rumah adalah kebutuhan utama sehingga pilihan terakhir 

                                                   
4 .Maria SW Soemardjono,Tanah Dalam Persepektif Hak Ekonomi Social Dan Budaya, Kompas Media 

Nusantara ,Jakarta,2008, hal 107 
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golongan miskin perkotaan adalah melakukan penyerobotan tanah  untuk 

didirikan tempat tinggal. 

Meledaknya urbanisasi dan daya tampung industri akhirnya tidak mampu 

menyerap semua pendatang dari desa. Munculah gubuk gubuk di kota dan 

tumbuh subur dengan istilah sektor informal.5 

 
Sementara itu , hak hak pertanahan ini merupakan alasan yang penting 

bagi penduduk miskin agar tetap bisa bertahan diperkotaan. Kepastian dan 

perlindungan hukum terhadap pemilik hak pertanahan diperkotaan  dipandang 

dapat berfungsi untuk memperkuat kedudukan sosio ekonominya.6 

Dalam rangka mewujudkan tanah untuk keadilan dan kesejahteraan 

rakyat,  prinsip prinsip pengelolaan pertanahan harus : 

1. Memberikan kontribusi nyata dan melahirkan sumber sumber baru 

kemakmuran rakyat; 

2. Meningkatkan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dalam 

kaitannya penguasaan,pemilikan,penggunaan dan memanfaatan tanah; 

3. Menjamin keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan 

kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas luasnya pada 

generasi akan datang pada sumver sumber ekonomi masyarakat dan tanah; 

4. Kontribusi nyata dalam menciptakan tatanan kehidupan bersama secara 

harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa dan konflik pertanahan di 

                                                   
5 Gunawan Wiriadi, Reforma Agraria Perjalanan Yang Belem berakhir, Konsursium Pembaharuan 
Agraria,Jakarta,2009 hal 6 

 

 
6 Djaka Soehendera,Sertipikat Tanah dan Orang Miskin, HuMa Jakarta, 2010 hal 87 
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seluruh tanah air dengan menata sistem pengelolaan yang tidak lagi 

melahirkan sengketa dan konflik pertanahan dikemudian hari . 

Sehubungan dengan itu, tujuan reforma agraria adalah sebagai berikut : 

1. Menata kembali ketimpangan struktur penguasaan dan penggunaan tanah ke 

arah yang lebih adil; 

2. Mengurangi kemiskinan; 

3. Menciptakan lapangan kerja; 

4. Memperbaiki akses rakyat kepada sumber sumber ekonomi, terutama tanah; 

5. Mengurangi sengketa dan konflik pertanahan; 

6. Memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup dan 

7. Meningkatkan ketahanan pangan keluarga; 

 
Keadaan inilah yang membuat penulis ingin membuat tesis dengan judul 

Model Reforma Agraria Perkotaan , Studi Kasus pemberian Hak Atas Tanah Untuk 

Kaum Dhuafa  di Kentingan Jebres Surakarta. 

 

B. Rumusan Masalah 

   Pembangunan  daerah perkotaan sering menghadirkan situasi yang 

problematis bahkan paradoksal. Tujuan ideal pembangunan adalah memenuhi  

kebutuhan kongkrit masyarakat antara lain bidang perumahan, kesehatan, sarana 

Publik , pendidikan dan sebagainya. Namun pada kenyataanya pembangunan sering 

menghasilkan hal yang sebaliknya, atau setidaknya terjadi penyimpangan dari tujuan 

semula, akibatnya pembangunan perkotaan kerap menjadikan kota sebagai pusat 
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kemiskinan, dislokasi sosial, ketunawismaan, ketidaksetaraan, dan pembangkit 

aneka ragam kejahatan. 

   Pertumbuhan penduduk yang cepat meningkatkan permintaan tanah 

yang pada gilirannya mendorong transformasi kondisi spasial, yang mengakibatkan 

tumbuhnya pemukiman liar dan meningkatnya sengketa pertanahan. Penduduk yang 

tidak memiliki tanah dan sekaligus tidak  memiliki sumber pendapatan kemudian 

menduduki tanah yang tidak bertuan dan sering juga tanah yang disengketakan. 

   Reforma Agraria perkotaan menjadi salah satu model pengaturan 

penguasaan dan pemilikan tanah di perkotaan yang diperuntukkan bagi kaum dhuafa 

atau warga miskin agar tetap mendapatkan hak atas tanah tanpa melakukan 

penyerobotan tanah, sehingga memperkecil konflik pertanahan. 

Dalam tesis ini yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana gambaran Reforma Agraria Perkotaan dalam rangka pemberian hak 

atas tanah untuk kaum dhuafa dilaksanakan di Kentingan Jebres Surakarta? 

2. Manfaat apa yang diperoleh kaum dhuafa dengan adanya reforma agraria 

perkotaan? 

3. Model reforma agraria yang seperti apa yang bisa diharapkan untuk masa yang 

akan datang? 

 

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

Setelah mengetahui permasalahan yang lahir dalam proses pengaturan 

penguasaan dan  pemilikan tanah untuk kaum dhuafa , maka penelitian ini memiliki 

tujuan untuk mengetahui : 
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1.  Gambaran Pelaksanaan  Reforma Agraria Perkotaan dalam Pemberian Hak Atas 

untuk kaum dhuafa di Kentingan Jebres Surakarta. 

2. Manfaat yang diperoleh kaum dhuafa dengan adanya reforma agraria perkotaan 

3. Model reforma agraria yang diharapkan di masa yang akan datang 

 

Sedangkan Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi akademisi tentang model reforma 

agraria    perkotaan serta pemberian hak atas tanahnya untuk kaum dhuafa di 

Kentingan jebres Surakarta. 

2. Diharapkan  penyelesaian konflik agraria di perkotaan dapat diselesaikan dengan 

model reforma agraria perkotaan. 

3. Diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengertahuan bagi masyarakat 

tentang reforma agraria perkotaan. 

 

D.KERANGKA PEMIKIRAN  

 Pasal  33 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bumi air 

dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu 

pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan 

seluruh rakyat. Hak menguasai tersebut meliputi kewenangan untuk mengatur 

peruntukan dan penggunaan, mengatur hubungan hukum anatara orang dengan 

bumi, air dan ruang angkasa,serta mengatur hubungan dan perbuatan yang 

mengenai bumi air dan ruang angkasa, yang dipergunakan sebesar besarnya 

untuk kemakmuran rakyat. 
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 Negara untuk mengaturnya diperlukan instrument sebagai langkah 

lanjutannya, yang kemudian dituangkan dalam pasal 6 TAP MPR Nomor 

IX/MPR/2001 salah satunya adalah melaksanakan penataan kembali penguasaan, 

pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk mewujudkan 

kemakmuran dan keadilan di bidang pertanahan. Untuk melaksanakannya 

diperlukan reforma agraria.  

 Selain daripada itu dalam Reforma Agraria juga terkandung percepatan 

pendaftaran tanah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) Undang 

Undang pokok Agraria yang menyebutkan  Untuk menjamin kepastian hukum 

oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh Wilayah Republik 

Indonesia menurut ketentuan ketentuan yang diatur dengan Peraturan 

Pemerintah. Sejalan dengan itu maka reforma agraria juga harus memberikan 

penguatan hak hak rakyat atas tanah. 

Pelaksanaan Reforma Agraria haruslah sejalan dengan hukum 

pertanahan, yang mana bekerjanya hukum di dalam masyarakat menurut  Hans 

Kelsen ditentukan oleh beberapa factor utama. Faktor Faktor tersebut dapat : 

1. Bersifat yuridis normative 

2. Penegakannya 

3. Bersifat yuridis sosiologis 

4. Konsistensi dan harmonisasi antara politik hukum dalam konstitusi dengan 

produk hukum dibawahnya7 

Pelaksanaan Reforma agrarian di daerah urban dan semi urban, serta 

akses terhadap tanah menjadi masalah penting. Kebutuhan akan tanah tumbuh 

                                                   
7 Suteki, Hak Atas Air Di Tengah Liberalisasi Hukum dan Ekonomi Dalam Kesejahteraan, Pustaka 

Magister Kenotariatan, 2007, hal 59 
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sejalan dengan perkembangan urbanisasi dan industrialisasi. Kesempatan 

golongan miskin memperoleh akses tanah di perkotaan cenderung kian 

terbatas, bahkan dalam banyak hal nyaris tertutup. Padahal rumah adalah 

kebutuhan utama sehingga pilihan terakhir golongan miskin perkotaan adalah 

melakukan penyerobotan tanah untuk mendirikan tepat tinggal dan sering 

diistilahkan pemukian liar. 

Dalam  kondisi dan situasi masyarakat miskin seperti itu tidaklah mudah 

untuk menarik dan mengorganisir mereka agar bersedia dalam penataan dan 

penguasaan pertanahan. Adanya kondisi sosio ekonomi masyarakat, lingkungan 

yang buruk, ketakutan dan kecemasan berhadapan dengan pejabat pemerintah 

dan ketidakpercayaan pada pada pihak luar, menyebabkan mereka secara 

psikologis tidak bersikap terbuka terhadap penataan dan penguasaan tanah serta 

pemberian hak atas tanah kepada mereka. 

Dalam pelaksanaan reforma agrarian perkotaan ada pihak pihak yang 

berperan dalam penyelenggaraannya yaitu  Badan pertanahan Nasional Republik 

Indonesia selaku institusi yang mengemban 4 prinsip pertanahan dalam 

pengelolaan pertanahan yang  bahwa pertanahan harus berkontribusi secara 

nyata : 

1. Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat 

2. Untuk menata kehidupan bersama yang lebih berkeadilan 

3. Untuk mewujudkan keberlanjutan system kemasyarakatan, kebangsaan dan 

kenegaraan Indonesia. 

4. Untuk  meminimalkan sengketa dan konflik pertanahan 
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Reforma Agraria juga untuk meningkatkan pelaksanaan pendaftaran 

secara menyeluruh dalam pemberian hak hak atas tanah. Penyelenggaraan 

Reforma agraria  diperlukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait 

termasuk dengan pemerintah kabupaten/kota agar mencapaian hasilnya akan 

maksimal untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan karakteristik maupun 

situasi dan kondisi di suatu daerah, sehingga bidang bidang tanah yang diberikan 

kepada masyarakat tersebut dalam kondisi clear, clean and frest bebas dari 

sengketa dari pihak lain 

 

      E. METODE PENELITIAN  

Metedologi pada hakekatnya memberikan pedoman tata cara seorang 

ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapai. 

Hasil akhir yang diharapkan dari metode penelitian ini adalah kebenaran ilmiah. 

Untuk itu kegiatan penelitian dilakukan dengan menggunakan suatu pedoman 

atau petunjuk kearah mana langkah-langkah harus dijalankan beserta urutannya 

yang dilakukan secara konseptual, rinci, terarah, sistematis satu sama lain 

akhirnya data yang diperoleh dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan 

secara ilmiah. Berbagai hal yang menjadi bagian metodologi yang digunakan 

dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut 

 1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian iini adalah 

pendekatan yuridis empiris. Yaitu pendekatan yang bertujuan untuk 

memperoleh pengetahuan tentang bagaimana hubungan hukum dengan 

masyarakat dengan faktor faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 
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hukum dalam masyarakat. Dalam hal ini pendekatan tersebut digunakan 

untuk menganalisis secara kualitatif tentang pelaksanaan reforma 

agrarian perkotaan. 

2.  Jenis Penelitian  

 Jenis penelitian dalam tesis ini adalah  penelitian deskriptif analitis yaitu 

yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

dikaitkan dengan teori teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum 

positif . Bersifat diskriptif bahwa pemaparan dalam penelitian ini akan 

diperoleh suatu gambaran lengkap dan sistematis yang kemudian 

dianalisa terhadap data yang diperoleh dan adanya pemecahan dalam 

suatu masalah  

3.         Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini lokasi yang dipergunakan adalah Kantor Pertanahan 

Kota  Surakarta, masyarakat warga kentingan baru, Kecamatan Jebres 

Kota Surakarta yang direlokasi di Randusari kelurahan Mojosongo 

Surakarta yang mendapatkan asset reforma agraria. Alasan dipilih sebagai 

tempat penelitian adalah Kota Surakarta, karena Kota Surakarta 

merupakan salah satu kota yang semakin padat dengan penduduk dan 

tingkat konflik agraria yang tinggi serta berhasil diselesaikannya konflik 

pertanahan dengan reforma agraria . 

4. Sumber Dan Jenis Data 

Penelitian hukum ini menggunakan jenis data sekunder, yang mencakup : 
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            a. Sumber data primer 

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan 

terdiri dari:  

1) Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar   

1945.  

2) Peraturan Dasar :  

  a) Batang Tubuh UUD 1945  

b)Ketetapan MPR RI No.IX/MPR/2001 tetang pembaharuan      

agrarian dan Pengelolaan Sumber daya alam  

            c) Peraturan Perundang – undangan : 

(1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok  Pokok Agraria  

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah  

    b. Sumber Data Sekunder 

Pengumpulan data sekunder akan dilakukan melalui studi 

kepustakaan dan  studi dokumenter.  Bahan hukum sekunder, 

yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, 

seperti peraturan perundang-undangan, hasil keputusan, hasil-

hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.  

5. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif 

sedangkan teknik  pengumpulan data yang digunakan meliputi : 
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                  a.    Wawancara mendalam (in depth interviewing)  

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian kualitatif pada 

umunya tidak dilakukan dengan menggunakan struktur 

pertanyaan yang ketat, dan dengan pertanyaan yang tertutup 

seperti dalam penelitian kuantitatif yang semua pertanyaan telah 

diformulasikan oleh peneliti secara pasti, sehingga semua jawaban 

respondennya diharapkan sesuai dengan kerangka kerja 

penelitinya dan sesuai definisi permasalahannya. Dalam Penelitian 

ini wawancara dilakukan dengan: 

1. Sdri Wiwik selaku koordinator dan para penerima asset 

reforma agraria; 

2. Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta; 

3. Kepala Sub Seksi Perkara Kantor Pertanahan Kota 

Surakarta; 

4. Kapala Sub Seksi Pengukuran Kantor Pertanahan Kota 

Surakrta 

              b.   Observasi Langsung 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan teknik observasi 

langsung baik  secara formal maupun informal dengan mengambil 

peran secara pasif. Teknik observasi yang demikian sering disebut 

sebagai observasi partisipasi pasif. Teknik Observasi dilakukan di 

lokasi Obyek Reforma Agraria 
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c. Studi Kepustakaan 

Teknik ini dilaksanakan peneliti dengan cara mencatat data dari 

beberapa arsip, dokumen, selain itu juga data akan diperoleh 

melalui pengumpulan berita koran/majalah. 

6.   Metode Analisi Data  

   Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis    kualitatif. Data sekunder yang telah tersedia menjadi pangkal 

penelitian dihubungkan dengan data primer yang meliputi hasil observasi 

dan wawancara, kemudian dianalisa secara kualitatif guna dapat 

menggambarkan seteliti mungkin tentang model reforma agrarian 

perkotaan dalam pemberian hak atas tanah untuk kaum dhuafa di 

Kentingan Jebres Surakarta 
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