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Sambutan Kepala PPPM

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa kegiatan Penelitian Sistematis 
STPN 2012 ini telah berjalan lancar dan menghasilkan laporan yang 
semoga dapat berkontribusi bagi kajian keagrariaan Indonesia, utamanya 
mengenai topik kebijakan, konflik, dan gerakan agraria.  

Kegiatan penelitian sistematis secara simultan diselenggarakan oleh 
PPPM STPN untuk merespon rencana-rencana strategis dan fokus utama 
agenda Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Sebagaimana 
diketahui, melalui kepemimpinan Kepala BPN RI yang baru, BPN 
bertekad mendalami dan menyelesaikan masalah, sengketa, dan konflik 
agraria yang semakin kronis di sepanjang bentang kepulauan nusantara. 
Dalam mendesain kegiatan, kami bekerjasama dengan berbagai pihak 
utamanya pelibatan para pakar guna melakukan pendampingan 
penelitian. Rekruitmen peneliti dijaring melalui kompetisi secara terbuka. 
Diharapkan dengan cara kompetisi hasil penelitian dari tahun ke tahun 
semakin meningkat kualitasnya baik dari segi pengembangan substantif-
metodologis maupun pengembangan jaringan personal dan kelembagaan 
upaya peningkatan kualitas juga kami tempuh melalui optimalisasi 
infrastruktur dan tools penelitian seperti pembuatan catatan lapang, log 
book, pendokumentasian dan pengadministrasian berbagai  material 
yang diperoleh selama penelitian baik yang berupa teks, audio, video, 
ataupun bentuk visual lainnya. 

Dari sisi  pengelolaan, kami berupaya melakukan peningkatan 
mutu penelitian melalui penyelenggaraan kursus agraria yang diikuti 
oleh semua peserta terpilih, pendampingan penulisan proposal, 
pendampingan penelitian lapangan, lokakarya, dan pendampingan 
penulisan hasil penelitian demikian pula dalam hal upaya peningkatan 
kelembagaan, kami sedang menyiapkan dan mengusulkan agar PPPM 
melalui berbagai kegiatan yang telah dilaksanakannya, dapat terakreditasi 
secara memuaskan. 
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Agar hasil penelitian PPPM STPN ini dapat dibaca secara luas,  kami 
menerbitkannya dalam bentuk publikasi tercetak maupun online melalui 
website PPPM STPN. 

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 
mendukung kelancaran kagiatan ini dari mulai proses penyiapan, 
pelaksanaan, hingga pelaporan kegiatan. Kepada para steering comitte 
kegiatan, Prof. Dr. Endriatmo Soetarto (Ketua STPN), Dr. Tjahjo Arianto 
(STPN), Noer Fauzi Rachman, Ph.D. (Sajogyo Institute dan FEMA-IPB), 
Siti Rahma Mary, S.H., M.Si (HuMa), dan Dr. Sri Margana (Sejarah 
UGM), serta para peneliti kami ucapkan terima kasih atas kontribusi dan 
kerjasamanya. Tak lupa, kami sangat menghargai jerih payah para staf 
PPPM STPN yang bekerja secara sungguh-sungguh dan tiada henti. 

Semoga laporan ini bermanfaat untuk kita semua.

Dr. Oloan Sitorus
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Pengantar Penyunting

Kebijakan, Konflik, dan Perjuangan Agraria 
Indonesia Awal Abad 21

Kebijakan pertanahan Indonesia di beberapa dekade terakhir dicirikan 
dengan besarnya pengalokasian dan peruntukan tanah untuk kepentingan 
non-pertanian dalam skala luas. Jika kita melihat perubahan penguasaan, 
pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) dari tahun ke 
tahun, terdapat ketimpangan yang luar biasa bagi lahan pertanian. 

Dianto Bachriadi dan Gunawan Wiradi (2011) mencatat ketimpangan 
tergambar dalam peruntukan yang beragam sebagai berikut.1 Pertama, 
Tanah kehutanan yang dikontrol oleh negara memiliki luas 147 hektar 
(74% total daratan Indonesia) pada tahun 1991 diberikan ijin konsesinya 
kepada 567 unit perusahaan (60,2 juta ha); pada 1999 kepada 420 unit 
(51,6 juta ha); pada 2005 kepada 258 unit (28 juta ha). Kedua, Tanah 
untuk proyek pertambangan skala besar pada tahun 2009 luasnya hingga 
264,7 juta hektar bagi 555 perusahaan pertambangan. Angka ini 1,5 
kali lipat dari total daratan Indonesia karena terjadi tumpang tindih dari 
sebagian konsesi yang dibuka. Pemberian ijin konsesi oleh pemerintah 
daerah sarat manipulasi dan lahan subur bagi korupsi.2 Pada 2004 lalu, 

1 Dianto Bachriadi dan Gunawan Wiradi,  Enam Dekade Ketimpangan Masalah Penguasaan 
Tanah di Indonesia, Bandung: KPA Agrarian Resource Center Bina Desa Konsorsium 
Pembaruan Agraria, 2011. Buku ini menganalisai hasil Sensus Pertanian BPS sejak pertama 
1963 hingga termutakhir 2010. Analisanya menghasilkan angka-angka di atas. 

2 Kaitan antara pemilu kepala daerah dengan obral izin lokasi terhadap perusahaan 
perkebunan dan penambangan atau pembukaan hutan, menjadi kajian serius tim Robin 
Burgess dari London School of Economics, “The Political Economy of Deforestation in the 
Tropics”, tahun 2011. Ia mencatat angka deforestasi sebelum pilkada naik 42%, pada saat 
pilkada 36%, dan melonjak 57% setahun setelahnya. Laporannya bisa diunduh di http://
economics.mit.edu/files/7860. Sedangkan kasus terbaru mengenai penyuapan perkebunan 
yang menjadi sorotan media akhir-akhir ini adalah kasus yang melibatkan bupati Buol, 
Amran Batalipu dan pengusaha terkenal Hartati Murdaya (PT Hardaya Inti Plantation).
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bertambah 13 perusahaan yang beroperasi  di wilayah hutan lindung 
seluas lebih dari 1,1 juta hektar. 

Ketiga, tanah untuk pembangunan perkebunan skala besar pada 
tahun 1998 seluas 2,97 juta ha diperuntukkan bagi 1.338 perkebunan 
perusahaan swasta dan negara dengan 252 perkebunan yang ditelantarkan; 
pada tahun 2000 bertambah 3,52 juta ha; 770 ribu ha pada tahun 2005; 
dan sejak 2000 hingga 2012 tanah Indonesia yang ditanami sawit mencapai 
10 juta ha. Tahun 2015 dialokasikan 20 juta ha lahan untuk perkebunan 
sawit yang tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Hingga 
2011 sekitar 10 juta orang secara radikal telah ditransformasikan oleh 
kedatangan jenis tanaman raksasa ini, dan jutaan orang lagi yang akan 
mendapat pengalaman serupa beberapa tahun nanti.3 Keempat, tanah 
untuk pembangunan kota baru dan pariwisata yang pada tahun 1993 
seluas 1,3 juta ha lahan diberikan ijin kepada 418 pengembang; 74.735 
ha pada 1998; yang umumnya untuk perumahan, country club, dan 
lapangan golf. Pada tahun 2000-2007 dibangun 223 unit lapangan golf. 
Kelima, tanah untuk industri berskala besar. Pada tahun 1998 dibuka 
ijin kepada 46 perusahaan pengembang industri guna menguasai 17.470 
ha tanah, sejumlah besar ditelantarkan. Kelima, tanah untuk pertanian. 
Hingga tahun 2003 sejumlah 37,7 juta petani menguasai 21,5 juta ha 
dalam berbagai variasi luasan penguasaannya. Rata-rata mereka menguasai 
0,89 ha atau mendekati sebutan petani gurem. Rataan ini sangat jauh 
ketimpangannya bila dibandingkan dengan penggunaan-peruntukan lain 
di atas. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sekolah Tinggi Pertanahan 
Nasional dan Sajogyo Institute pada 2009, pengaturan sumber daya 
agraria di kepulauan Indonesia yang jika ditilik kembali dalam sejarah 
penguasaan yang ada sejak dulu hingga sekarang, membuahkan apa yang 
dinamakan dengan krisis agraria yang bentuk dan proses pembentukan 
krisisnya berbeda antara satu tempat dan tempat lain di dalam lingkup 
kepulauan yang luas ini. Secara umum, di kepulauan Indonesia krisis-
krisis agraria yang muncul adalah: (i) terjadinya konflik klaim penguasaan 
dan pemilikan tanah dan sumber-sumber agraria lainnya; (ii) hilangnya 
penguasaan rakyat atas tanah dan sumber-sumber agraria lainnya; 

3 Tania Li dan Pujo Semedi, “Producing Wealth and Poverty in Indonesia’s New Rural 
Economies: Sungei Dekan/Kuala Buayan, Kecamatan Meliau, Kalimantan Barat Preliminary 
Overview of Research Area, June 2010”. Presentasi di FIB UGM, 2012. 



viiPengantar Penyunting

(iii) terbatasnya akses rakyat terhadap sumber-sumber ekonomi dan 
penghidupan; serta (iv) terbatasnya tata kuasa dan tata kelola mandiri 
rakyat atas proses kerusakan ekologis (Laksmi Savitri, et,al [ed], 2009).

Hingga saat ini, dimana sistem ekonomi nasional negara-negara di 
dunia (termasuk Indonesia) telah dikontrol dalam suatu tatanan global 
yang sangat massif, kebijakan agraria di Indonesia disetting untuk 
dapat menjadi panggung bagi proses pelipatgandaan modal besar dari 
perusahaan-perusahaan yang akan berinvestasi di negara kepulauan yang 
sangat kaya ini. Misalnya, diawal abad 21 ini, ketika dunia menghadapi 
ancaman krisis pangan dan energi, kebijakan pertanahan Indonesia segera 
dibuat untuk kepentingan pangan dan biofuel dalam skala gigantik (food, 
fuel, energy estate) yang dikelola dengan modal besar dari perusahaan-
perusahaan domestik dan transnasional. Untuk cerita di Indonesia, 
contoh implementasi project MIFEE (Merauke Integrated Food-Energy 
Estate) di Papua, dan project yang sama di Nunukan, Kalimantan Timur, 
adalah contoh bagaimana kebijakan ini dilaksanakan. 

Pengalokasian tanah untuk skala industri pangan-energi skala besar 
itu ditandai dengan hal-hal berikut: munculnya akuisisi tanah skala luas 
dan produktif yang jumlahnya jutaan hektar; naiknya investasi berbasis 
penguasaan tanah; klaim tanah skala luas yang hanya menyisakan proporsi 
kecil bagi penduduk lokal; dominasi sektor privat; dominasi investasi 
asing yang bekerjasama dengan investasi domestik yang selalu memakai 
cara akuisisi tanah dalam bisnisnya (Lorenzo Catula, etc., 2009).

Kebijakan semacam itu memunculkan cara analisa baru dan 
memunculkan bentuk respon perlawanan yang baru pula dari kelompok-
kelompok gerakan sosial di pedesaan yang terkena langsung imbas 
kebijakan tersebut (Saturino Borras, et.al.; 2009). Hal semacam ini 
menuntut kalangan sarjana-aktivis untuk melakukan pengkajian ulang 
yang lebih mendalam agar lebih memahami kebijakan-kebijakan 
pertanahan macam apa saja yang muncul dan menjadi tipikal di Indonesia 
awal abad 21 ini, seperti apa tuturan yang mendominasi kebijakan itu, 
apa dampak baru yang diakibatkannya, bagaimana bentuk perjuangan 
agraria rakyat di pedesaan yang muncul atas setting baru abad 21, dan 
bagaimana proses ekspansi modal besar itu berimbas pada krisis dan 
perjuangan yang muncul di tempat yang berbeda secara geografis dan 
historis yang berlainan.
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Sementara itu, konflik dan perjuangan agraria lama secara persisten 
terus berlangsung. Konflik-konflik itu semula laten, terbuka yang tidak 
(mau) diselesaikan, dan muncul kembali seiring dengan peluang dan 
konteks yang memungkinnya hadir. 

*****

Guna mendalami lebih lanjut kaitan antara kebijakan, konflik, dan 
perjuangan agraria di Indonesia, penelitian Sistematis STPN pada tahun 
2012 ini mengambil tema “Kebijakan, Konflik dan Perjuangan Agraria 
Indonesia Awal Abad 21”. Penelitian Sistematis 2012 yang ringkasan 
laporannya ada di tangan Anda ini diarahkan untuk mengenali berbagai 
kebijakan agraria kontemporer serta melihat seperti apa respon rakyat 
pedesaan yang terimbas langsung dan menanggung krisis sosial-ekologi 
dalam melakukan perjuangan-perjuangan mereka.

Laporan penelitian ini menghimpun enam hasil penelitian yang 
dikategorikan dalam tiga jenis penelitian yang berbeda (field study, desk 
study, dan annotated bibliography). Penelitian pertama dihasilkan dari 
kajian lapang (field study): (1) Kebijakan Pertanahan pada Tanah-Tanah 
Pasca Tambang Timah di Provinsi Bangka Belitung (Studi di Kabupaten 
Bangka Tengah); dan (2) Perjuangan untuk Menjadi Bagian dari Proses 
Perubahan Agraria yang Menguntungkan (Studi Kasus Perkebunan Sawit 
di Kabupaten Sarolangun, Jambi). Penelitian di Bangka dipilih sebagai 
kelanjutan dari riset sebelumnya yang untuk tahun 2012 ini diarahkan 
mampu merumuskan kebijakan pertanahan secara langsung (policy 
research). Penulis menunjukkan bahwa terjadi tenurial insecurity atas 
tanah-tanah pasca tambang yang kondisi ini mendorong semua pihak 
untuk mengambil manfaat. Penelitian yang dihasilkan dari Jambi 
melahirkan argumen baru, yakni konflik yang terjadi di Sarolangun 
Jambi bukan mencerminkan penolakan atas introduksi komoditas 
baru. Akan tetapi dengan menggunakan pendekatan diagnostic events, 
studi ini menunjukkan konflik adalah bentuk dari the struggle for better 
incorporation, sebuah upaya petani untuk dapat masuk dan terlibat di 
dalam sirkuit komoditas sawit yang menguntungkan dan dalam skala 
penguasaan mereka. 

Penelitian kedua, berupa penelitian desk study berjudul: (1) Dinamika 
Perjuangan Agraria Kontemporer di Indonesia; dan (2) Kebijakan 
Penyelesaian Konflik Agraria di Indonesia. Penelitian pertama dalam 
kelompok ini menunjukkan perjuangan agraria Indonesia mengalami 
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pasang naik pasca Orde Baru. Muncul gelombang re-klaiming tanah dari 
serikat-serikat petani di banyak tempat di Indonesia atas tanah-tanah 
mereka yang sebelumnya dirampas untuk perkebunan besar Belanda dan 
perusahaan negara Orde Baru. Bentuk perjuangan cukup beragam mulai 
dari reklaiming, demonstrasi, menggalang jaringan mulai dari lokal hingga 
global, beragam aktor afiliasi kelompok atau individu terdidik di perkotaan 
dan pedesaan, para pejuang perempuan, serta bentuk-bentuk perjuangan 
di jalur formal seperti melakukan tuntutan hukum di pengadilan dan 
judicial review ke Mahkamah Konstitusi atas berbagai produk peraturan-
perundang-undangan yang ada. Cara-cara yang semakin beragam ini di 
periode sebelumnya tidak terbayangkan, mengingat Indonesia berada 
dalam kekuasaan rezim otoriter dimana ruang-ruang formal nyaris 
dikuasai oleh kekuatan sentral rezim.  Penelitian kedua dalam kelompok 
ini berusaha mengidentifikasi akar masalah terjadinya konflik agraria, 
yang menurut tim, ternyata tidak bisa lepas dari perjalanan panjang 
kebijakan agraria di masa lalu. Konflik agraria di era reformasi, terutama 
yang bersifat struktural/vertikal, lebih kompleks daripada era sebelumnya.  
Tidak ada rumusan tunggal mengenai resolusi konflik agraria, tergantung 
karakteristik masalahnya. Pola-pola penanganan konflik agraria akan 
sangat bergantung pada akar permasalahnya. Model penyelesaian konflik 
melalui jalur formal seperti pengadilan, mediasi sebagai jalur non formal, 
serta rekomendasi pembentukan kelembagaan khusus untuk penyelesaian 
konflik agraria menjadi ciri yang semakin menguat. Namun meskipun 
sama-sama dianggap sebagai masalah yang harus dipecahkan, konflik 
agraria dipandang secara berbeda-beda oleh negara, pasar, atau kelompok 
sosial (masyarakat). 

Penelitian ketiga dalah anotasi bibliografi berjudul: (1) Sejarah Konflik 
Dan Perjuangan Agraria Indonesia Abad 21, dan; (2) Perampasan Tanah 
Abad 21.  Judul pertama dalam kelompok ini menunjukkan perbedaan 
masalah dan perjuangan agraria terdahulu dengan kontemporer. Pada 
periode-periode sebelumnya perjuangan agraria berkisar pada seputar 
tuntutan penataan atas ketimpangan struktur penguasaan tanah. Akibat 
dari ketimpangan itu adalah kemiskinan dan lanjutannya. Sementara 
masalah agraria sekarang mencakup kerusakan ekologi-lingkungan serta 
dimensi agraria yang luas, tidak semata-mata aspek tanah. Sejumlah 40 
literatur dikaji oleh tim dan menghasilkan beberapa tema gerakan sosial 
sebagai upaya pembalikan atas masalah agraria dulu dan kontemporer 



x Kebijakan, Konflik, dan Perjuangan Agraria Indonesia Awal Abad 21

tersebut: Gerakan Sosial, Gerakan Politik, Gerakan Lingkungan, 
Gerakan Agraria yang Mendapat Legitimasi Nilai-nilai Keagamaan, dan 
Kedaulatan Pangan ditengah Korporasi yang Haus Tanah. 

Judul kedua di atas mengenai trend perampasan tanah abad 21 
yang jamak disebut dengan istilah land grabbing. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa land grabbing atau dengan istilah penghalusan lain 
(commercial pressure on land; large scale land acquisition)  mengindikasikan 
sebuah proses pengambilalihan tanah dalam skala besar baik dalam 
bentuk konsesi, sewa maupun jual beli yang ditujukan untuk akumulasi 
kapital. Krisis pangan dan energi merupakan dua isu utama yang 
dimitoskan untuk memuluskan jalan masuk skema perampasan ini 
dalam sebuah skenario untuk “mengatasi dampak krisis” dan “percepatan 
pembangunan”. Manipulasi dan hadirnya berbagai formulasi kebijakan 
mengorkestrasi perampasan tanah dengan sangat rapi dimana selalu 
ditandai dengan penyingkiran komunitas lokal (petani) dan kebijakan 
yang berpihak pada modal besar (industrial). Perampasan tanah (land 
grabbing) merupakan fenomena global yang terjadi di berbagai belahan 
dunia termasuk Indonesia. Di Indonesia, land grabbing bukanlah 
persoalan yang baru. Wajah lama land grabbing yang pernah hadir pada 
masa kolonial, semakin menguat bersamaan dengan hadirnya skema 
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 
(MP3EI). Pulau-pulau terluar Jawa (outer island) dianggap sebagai lokasi 
paling ideal untuk menjadi target investasi. Investasi ini mewujud secara 
nyata dalam proyek-proyek nasional yang ambisius.

*****

Penelitian-penelitian sistematis di PPPM STPN berupaya merespon isu-
isu agraria kontemporer baik yang bergulir di wilayah studi, sehingga 
menuntut pembelajaran pada literatur-literatur mutakhir yang ada; di 
wilayah kebijakan baik yang sedang menjadi perhatian utama Badan 
Pertanahan Nasional, sehingga dimandatkan kepada STPN untuk 
mengkaji-rekomendasikan, maupun lembaga governmental lainnya; 
serta masalah-masalah agraria yang dihadapi oleh rakyat dan sedang 
diperjuangkan oleh para pejuang-pejuang agraria dari lokal hingga global. 
Rangkaian pengetahuan yang dikaji dan dihasilkan dirumuskan dalam 
bentuk  kursus, penelitian, pemberdayaan, publikasi multi-media, dan 
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pengajaran. Kegiatan-kegiatan dalam rangkaian ini dilakukan dalam 
bentuk berjejaring mulai dari lokal, nasional, dan internasional yang 
diikuti oleh dosen-peneliti internal STPN, para akademisi dari berbagai 
kampus, lembaga penelitian, lembaga pemerintah, dan lembaga swadaya 
masyarakat atau kelompok sipil. 

Demikian pula yang dihasilkan dari Penelitian Sistematis STPN 
2012 ini, merupakan hasil kerjasama para anggota tim yang berasal dari 
beragam latar belakang tersebut. Akhir kata, atas partisipasi segenap 
anggota penelitian kami menyampaikan banyak terima kasih. 

Semoga ringkasan hasil penelitian ini bermanfaat untuk kita semua; 
dan Selamat Membaca !

Ahmad Nashih Luthfi
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BAGIAN I

PENELITIAN LAPANGAN





KEBIJAKAN PERTANAHAN PADA TANAH-TANAH PASCA 
TAMBANG TIMAH DI PROVINSI BANGKA BELITUNG

(Studi di Kabupaten Bangka Tengah)

Senthot Sudirman, Eko Budi Wahyono, M. Imam Zamroni, Asma Luthfi

A. PENDAHULUAN.

Kepulauan propinsi Bangka Belitung memiliki potensi tambang 
yang sangat luar biasa dan sekaligus dikenal dengan world’s tin belt (sabuk 
timah dunia). Data di propinsi kepulauan Bangka Belitung tahun 2012 
menunjukkan bahwa area pertambangan jenis timah mencapai 517.193,16 
ha, jenis Pasir kuarsa mencapai 4.143,68 ha, jenis Batu besi mencapai 
1.390,3 ha. (www.bangkabelitung.go.id). Adapun produksi pengolahan 
bijih timah (logam timah) di kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2010 
sebanyak 1.683.180 Mton (Statistik Daerah Kabupaten Bangka Tengah 
2011). Potensi tersebut seharusnya dikelola dengan baik, agar tidak 
menimbulkan kerusakan lingkungan yang parah. Sejumlah wilayah bekas 
area pertambangan mengalami rusak berat. Kebijakan untuk melakukan 
reklamasi di area bekas tambang tidak selalu membuahkan hasil yang 
menggembirakan. Meskipun telah melibatkan berbagai stakeholders, 
seperti kepolisian, kejaksanaan, bupati dan gubernur. Bahkan muncul 
wacana reklamasi berbasis masyarakat juga tidak memberikan hasil 
yang menggembirakan. Ratusan hektar hamparan tanah terbuka tanpa 
ada tanaman yang memadai menunjukkan bahwa reklamasi tidak 
membuahkan hasil. 

Tanah-tanah pasca tambang oleh perusahaan-perusahaan raksasa 
seperti PT. Timah dan PT. Koba Tin, banyak yang ditambang kembali 
oleh masyarakat atau Tambang Inkonvensional (TI). Meskipun beberapa 
kali dilakukan penertiban oleh pihak yang berwajib, namun hal itu 
tidak membuat jera bagi para penambang. Dengan peralatan yang 
sangat sederhana, mereka terus berpindah tempat untuk mendapatkan 
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pasir timah. Sehingga kolong-kolong1 bekas tambang terus tersebar ke 
area pertambangan. Pada tahun 1990an kedalaman kolong mencapai 
3-8 meter dan 8-15 meter untuk tambang besar. Kini kedalaman 
kolong-kolong tersebut lebih dari 8 meter. Secara eksplisit perusahaan-
perusahaan timah yang ada di Bangka Tengah ’mengamini’ keberadaan 
TI sebagai skema produksinya. Dengan adanya TI-TI tersebut, maka 
perusahaan tambang dapat memperkecil biaya pertambangan, sehingga 
keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan pengolah timah (smelter) 
akan semakin besar. Meskipun akan menimbulkan kerusakan lingkungan 
yang semakin parah. Mungkin adanya TI ini juga dijadikan sebagai 
justifikasi pelaksanaan reklamasi setengah hati. Al hasil, keberadaan TI ini 
mendatangkan sejumlah keuntungan finansial bagi perusahaan tambang.

Melihat problematika tanah pasca tambang di kepulauan Bangka 
Belitung, maka hal ini diperlukan suatu kebijakan yang komprehensif 
dalam mengelola pertambangan dan reklamasi pasca tambang. 
Formulasi kebijakan pertanahan pasca tambang ini sangat penting, 
sebagai upaya untuk mengembalikan kondisi tanah yang ”sakit” akibat 
aktifitas pertambangan yang terus berkembang dan semakin tidak bisa 
dikendalikan dan sekaligus meminimalisir konflik sosial yang muncul 
dalam masyarakat.

Meminjam istilah yang digunakan oleh Budiman dan Uffort 
(1988), fenomena pertambangan yang tidak dikelola dengan baik akan 
menyebabkan terjadinya ”krisis tersembunyi dalam pembangunan”. Oleh 
karenanya, upaya untuk menciptakan reklamasi tanah pasca tambang 
melalui kebijakan yang dipersiapkan secara matang dan terkonsolidasi 
menjadi suatu keharusan. Oleh karenanya, terdapat tiga pertanyaan 
penting yang ingin dijawab dalam penelitian ini yakni: (1). Bagaimana 
kebijakan pertanahan di lokasi pasca tambang di Bangka Belitung ? 
(2.). kondisi-kondisi apakah yang menyebabkan kebijakan pertanahan 
di lokasi pasca tambang seperti yang sekarang ini? Dan (3). Strategi 
apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah maupun pihak-pihak 
terkait untuk mengimplementasikan pengelolaan tanah pasca tambang 
di Bangka Belitung? Tiga permasalahan itulah yang coba dijawab dalam 
penelitian ini. 

1 Merupakan lubang/cekungan bekas tambang timah yang berisikan air yang tidak 
mengalir. Disinyalir,  lubang-lubang inilah yang menjadi sarang nyamuk. 



3Penelitian Lapangan

B. STUDI TAMBANG TERDAHULU.

Masalah pertambangan di Bangka Belitung telah menyedot perhatian 
dari banyak kalangan. Karena sifat permasalahan pertambangan yang 
semakin kompleks dan mempunyai korelasi dengan persoalan lain seperti 
konflik sosial, politik lokal bahkan sampai dengan kebijakan publik. 
Oleh karenanya, sejumlah penelitian telah dilakukan terkait dengan 
masalah pertambangan di Bangka Belitung. Selain itu sejak tahun 1676 
pertambangan di Bangka Belitung sudah berkembang dan telah menarik 
perhatian VOC. 

Diantaranya penelitian-penelitian yang tersebut seperti yang 
dilakukan oleh Erwiza Erman yang telah melakukan beberapa penelitian 
diantaranya adalah (1). Orang Rantai; Dari penjara ke Penjara, yang 
diterbitkan oleh Ombak dan pemerintah Kota Sawah Lunto tahun 2007. 
(2). Pekik Merdeka dari Sel Penjara ke Tambang Panas, yang diterbitkan 
oleh Ombak tahun 2008. (3). Dari pembentukan Kampung ke Perkara 
Gelap; Menguak Sejarah Timah Bangka Belitung, yang diterbitkan oleh 
Ombak tahun 2009. Sejumlah penelitian yang dilakukan oleh Erman 
mengulas tentang berbagai permasalahan tambang di Bangka Belitung 
mulai dari sisi sejarah, ekonomi, politik dan konflik sosial dengan analisis 
yang cukup mendalam dan komprehensif.

Penelitian lain dilakukan oleh Sahani (2006) tentang Konflik 
Pengelolaan Pertambangan Timah Di Kepulauan Bangka Belitung. 
Penelitian ini memberikan gambaran bahwa konflik disebabkan oleh isyu 
tataniaga timah, isyu peningkatan PAD yang membebani PT. Timah, isyu 
tentang inkonvensional yang dilindungi oleh perda kab. Bangka Nomor 
6 tahun 2001, isyu legalitas pertambangan rakyak, serta isyu penggunaan 
alat berat yang mengancam cadangan timah milik PT. Timah. selain itu, 
Ermedi (2006) melakukan penelitian tentang Pergulatan Masyarakat 
Tambang Inkonvensional Apung Dengan Masyarakat Nelayan Di Propinsi 
Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian ini menyimpulkan bahwa, bahwa 
interaksi antara masyarakat TI aping dengan masyarakat nelayan terjadi 
hubungan yang bersifat disosiatif. Banyaknya masyarakat pendatang 
menyebabkan terjadinya persaingan dalam mendapatkan pekerjaan, 
khususnya dalam sektor pertambangan. Kebanyakan masyarakat 
pendatang sengaja direkrut dari pemodal untuk dipekerjakan di TI 
Apung. Sudah ada upaya resolusi konflik dari pemerintah, namun belum 
maksimal.
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Nurrela (2006) melakukan penelitian tentang Tarik Menarik 
Kepentingan, Isyu Lingkungan Hidup Tersisih, penelitian ini memfokuskan 
pada dominasi dan sikap ambivalen pemerintah kabupaten propinsi dalam 
membingkai masalah dilema antara persoalan ekonomi dan lingkungan 
hidup. Solusi penataan dalam pengelolaan pertambangan cenderung 
berorientasi pada rasionalitas ekonomi (lapangan kerja, PAD) daripada 
upaya pemecahan kerusakan lingkungan. Penelitian lain yang mencoba 
untuk melihat kondisi pasca tambang adalah yang dilakukan oleh Triadi 
(2005) dengan tema Analisis Dampak Kegiatan Tambang Inkonvensional 
Timah Terhadap Lingkungan di Kabupaten Bangka Tengah. Penelitian 
ini menyimpulkan bahwa jumlah dampak negatif kegiatan tambang 
inkonvensional lebih besar dari jumlah dampak positif kegiatan. Jumlah 
total dampak negatif 17 dan jumlah total dampak postif 7. sehingga 
kegiatan tambang inkonvensional timah di tidak layak dilaksanakan.

Penelitian yang memfokuskan pada pengelolaan tanah pasca 
tambang dilakukan oleh Yaumidin (2009). Yang memfokuskan pada 
fungsi Coorporate Social Responsibility (CSR), Usaha Kecil dan Menengah 
(UKM) dan Masyarakat Dalam Melakukan reklamasi pasca tambang. 
Namun penelitian yang didanai oleh LIPI ini tidak secara spesifik 
mengkaji tentang kebijakan pengelolaan tanah pasca tambang, hanya 
berusaha mensinergikan beberapa elemen untuk pengelolaan tanah pasca 
tambang. 

C. METODE PENELITIAN.

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan kebijakan pertanahan 
pasca tambang di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan 
membangun relasi antar lembaga (multistakeholders) seperti PT.Timah/PT 
Koba Tin dan BPN untuk memformulasikan kebijakan pengelolaan tanah 
pasca tambang. Oleh karenanya, jenis penelitian yang digunakan adalah 
penelitian eksplanasi (explanatory research). Menurut Babbie (2004), 
jika penelitian eksploratori dan deskriptif ditujukan untuk menjawab 
pertanyaan-pertanyaan seperti apa (what, where, when, dan how), maka 
penelitian eksplanasi ditujukan untuk menjawab pertanyaan mengapa 
(why). Rancangan pendekatan suatu penelitian eksplanasi pada umumnya 
memiliki ciri-ciri berupa adanya deskripsi kualitatif maupun kuantitatif, 
serta analisis korelasi atau hubungan kausalitas antarvariabel (Black, 1999).
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1. Lokasi penelitian dan teknik pengumpulan data

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bangka Tengah yang merupakan 
salah satu kabupaten di propinsi kepualauan Bangka Belitung dan banyak 
aktifitas penambangan timah. Untuk memperdalam permasalahan akar 
rumput, maka penelitian ini difokuskan pada kecamatan Koba, tepatnya 
di desa Desa Padang Mulia. Kecamatan Koba merupakan kecamatan 
yang terdapat perusahaan timah milik asing yakni PT. Koba Tin. 

Penelitian ini dilakukan selama enam bulan yang terbagi menjadi 
bagian yakni studi kepustakaan dan kerja lapangan (field work). Field 
work dilakukan pada akhir bulan Mei-Juni 2012. Teknik penggalian data 
yang digunakan dalam kerja lapangan adalah observasi langsung (direct 
observation), dokumentasi dan wawancara mendalam (indepth interview). 
Observasi langsung dilakukan di desa Padang Mulia, kecamatan Koba 
dan desa Kulur, kecamatan Lubuk Besar, dengan mengamati secara 
langsung aktifitas penambangan yang dilakukan oleh TI dan tanah-tanah 
pasca tambang yang berhasil direklamasi dan gagal direklamasi.

Wawancara mendalam (indepth interview) dilakukan kepada sejumlah 
stakeholder di tingkat kabupaten Bangka Tengah dan Propinsi kepulauan 
Bangka Belitung, diantara yang berhasil diwawancarai adalah kepala BPN 
propinsi kepulauan Bangka Belitung, Bupati Bangka Tengah, Kepala 
Dinas Pertambangan, kepala dinas Pertanian dan peternakan, kepala 
kantor Lingkungan Hidup, Kepala Kantor BPN Bangka Tengah, kepala 
Dinas kehutanan, Camat Koba, Lurah Padang Mulia, pemilik Bangka 
Bothanical Garden (BBG), pelaku TI, dan tokoh masyarakat. 

2. Analisis data 

Penelitian ini akan menggunakan analisis kebijakan publik. Dengan 
asumsi bahwa, masalah tanah pasca tambang menyangkut urusan publik. 
Kriteria yang sering digunakan dalam menentukan alternatif kebijakan 
publik meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, keadilan, kemampuan 
memenuhi kebutuhan atau mengatasi masalah, dan ketepatan. Dalam 
praktek pelaksanaan kebijakan publik, upaya pencapaian tujuan ditempuh 
dengan mengkombinasikan kriteria-kriteria tersebut. Arus informasi 
suatu kebijakan publik dapat ditunjukkan pada Gambar 1.
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Masalah
Kebijakan

Alternatif
Strategi

Aksi
Kebijakan

Hasil
Kebijakan

Dampak
Kebijakan

Wujud
Kebijakan

Gambar 1. Arus Informasi Kebijakan 
(Sumber: Abidin, 2005: 71)

Berdasarkan orientasinya, terdapat tiga bentuk analisis kebijakan 
publik yang selama ini telah banyak dilakukan, yaitu:

(1) Analisis kebijakan yang prospektif. Analisis ini dilakukan terhadap 
kehidupan masyarakat sebelum ada aksi kebijakan. Tahap-tahap 
kegiatan yang dilakukan meliputi identifikasi masalah, prakiraan, 
identifikasi alternatif-alternatif strategi kebijakan, serta pilihan dan 
rekomendasi kebijakan.

(2) Analisis kebijakan yang retrospektif. Analisis restrospektif dilakukan 
setelah aksi kebijakan dan ditujukan untuk menilai proses dan hasil 
dari pelaksanaan kebijakan. Termasuk dalam analisis ini adalah 
pemantauan dan evaluasi.

(3) Analisis kebijakan yang integratif. Analisis integratif merupakan 
penggabungan dari analisis prospektif dan retrospektif dan dilakukan 
sebelum maupun sesudah aksi kebijakan. 

Dengan menggunakan analisis tersebut, maka nantinya akan 
didapatkan formulasi kebijakan yang mampu menyelesaikan masalah 
tanah pasca tambang di propinsi kepulauan Bangka Belitung. 

D. LAND TENURE SYSTEM DI PROPINSI BANGKA BELITUNG.

Sistem land tenure merupakan salah satu isu utama yang terdapat 
dalam kajian agraria. Land tenure merupakan seperangkat aturan yang 
menentukan bagaimana lahan digunakan, dimiliki, digadaikan, dijual 
atau dengan cara lain dibuang oleh masyarakat. Aturan-aturan ini dapat 
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dikeluarkan oleh Negara ataupun system adat, sehingga aturan ini dapat 
diterima oleh individu, keluarga, masyarakat, atau organisasi (Garvelink; 
2012). Dengan kata lain, land tenure dapat diartikan sebagai hak atas 
tanah dan penguasaan tanah. Biasanya dipakai untuk hal-hal yang 
berkaitan dengan status tanah dan merujuk pada pendekatan yuridis 
yang penelaahannya biasanya bertolak dari system yang berlaku yang 
mengatur kemungkinan penggunaan, mengatur syarat-syarat untuk dapat 
menggarap tanah bagi penggarapnya, dan berapa lama penggarapan ini 
dapat berlangsung (Wiradi, 1984;290). 

1. Dasar Penguasaan Atas Tanah Di Propinsi Bangka Belitung.

Propinsi Bangka Belitung memiliki luas daratan ± 1.642.414 Ha.  
Terbagi atas wilayah Kawasan Hutan Lindung seluas  ± 304.101,60 Ha. 
Kawasan Budi Daya:  ± 1.308.605,27 Ha. Dan lahan kritis ± 29.707,13 
Ha. Termasuk dalam luas daratan ini yang digunakan untuk kegiatan 
Pertambangan Timah : 517.193,16 Ha. Dari pembagaian wilayah tersebut 
pengaturan  penguasaan tanah oleh perorangan, badan hukum dan 
pemerintahan dapat diberikan pada wilayah budi daya dan lahan kritis, 
sedangkan untuk kawasan hutan lindung dilarang diberikan penguasaan 
atas tanah. Dalam menguasai atas bidang tanah diperlukan suatu alat 
bukti tertulis terkait dengan penguasaan atas tanah. Di Propinsi Bangka 
Belitung terdapat beragam jenis dasar penguasaan atas tanah dalam 
bentuk bukti tertulis, mulai dari tanda bukti penguasaan atas tanah tahun 
1949 berupa surat Kohir, Akte  Eigendom Tahun 1955, Surat Pernyataan 
Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHAT), Surat Pernyataan Penguasaan 
Hak Fisik Bidang Tanah, Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan 
Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, Surat Keterangan Hak 
Usaha Atas Tanah (SK HUAT) dan lainnya. Badan Pertanahan Nasional 
dalam hal ini Kantor Wilayah BPN Propinsi Bangka Belitung beserta 
Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dalam melayani pendaftaran tanah 
lebih banyak menggunakan mekanisme pemberian hak dibandingkan 
dengan proses konversi/pengakuan hak.

2. Perolehan tanah untuk kegiatan Tambang Timah.

Berdasarkan status tanah yang digunakan untuk lokasi pertambangan 
dapat dibagi sebagai berikut :
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a) Tanah Negara Bebas bukan termasuk dalam wilayah kehutanan.
Merupakan tanah Negara bebas yang memang bukan termasuk 
dalam wilayah kehutanan. Tanah Negara bebas ini berasal dari hak 
barat yang tidak didaftarkan atau tidak memenuhi persyaratan 
dalam proses konversi/pengakuan hak atas tanah.

b) Tanah Negara Bebas termasuk wilayah kehutanan yaitu Area 
Penggunaan Lain, di Bangka Belitung wilayah Area Penggunaan 
Lain ini masyarakat dapat memanfaatkan termasuk dalam 
mensertipikatkan bidang tanah. BPN juga dapat me legelisasi asset 
pada tanah – tanah dalam wilayah Area Penggunaan Lain.
Pemahaman Area Penggunaan Lain di Propinsi Bangka Belitung, 
masih dalam wilayah kehutanan dan peruntukan dan pemanfaatan 
serta penguasaan atas tanah di wilayah penggunaan lain ini tidak 
memerlukan ijin baik ijin penggarapan maupun ijin pelepasan atas 
tanah dari Departemen Kehutanan. Jadi dapat juga dianggap sebagai 
Tanah Negara  Bebas.

c) Tanah Negara dalam wilayah Kehutanan, tetapi hanya untuk wilayah 
hutan produksi, bisa dilakukan pertambangan dengan cara pinjam 
pakai.
Status tanah di Propinsi Bangka Belitung berdasarkan kelompok tata 
guna kesepakatan hutan (TGHK) wilayah kehutanan terbagi atas  
wilayah kehutanan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan 
Nomor 410 Tahun 1997 dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan 
Nomor  357 Tahun 2004. Berdasarkan keterangan dari Kepala Dinas 
Kehutanan Kabupaten Bangka Tengah, SK Menteri Kehutanan 
Nomor 357 Tahun 2004 ini masih berupa penunjukan saja belum 
berupa Penataan batas (tata Batas) dan penetapan lokasi tersebut 
sebagai wilayah kehutanan. Sehingga ketentuan tentang batasan 
batasan penggunaan dan pemanfaatan di wilayah yang termasuk 
dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 357 Tahun 
2004 ini boleh dilakukan tanpa persetujuan dari Menteri Kehutanan. 
Di wilayah yang ditunjukkan oleh SK Menteri Kehutanan Nomor 
357 Tahun 2004 ini, telah dikuasai oleh masyarakat bahkan pada 
beberpa lokasi telah diterbitkan sertipikat hak atas tanah. Penerbitan 
Sertipikat ini melalui mekanisme Prona, Reditribusi dan Perkebunan. 
Proses penerbitan sertipikat ini sudah berlangsung sejak tahun 
1977, rentang waktu yang sangat jauh dengan proses penerbitan 
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Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 357 Tahun 2004. Ini 
menimbulkan permasalahan tersendiri bagi tugas pokok dan fungsi 
Badan Pertanahan Nasional, karena terbebani dengan aspek legalitas 
terhadap bidang tanah yang telah diterbitkan sertipikat “seolah olah” 
akan dibatalkan dan menimbulkan keresahan dimasyarakat.    

d) Tanah bekas hak, melalui proses ganti rugi.
Sebelum wilayah tersebut dilakukan penambangan, jika terdapat 
tanah yang dikuasai oleh masyarakat. Menurut pasal 135 UU 
No. 4 Tahun 2009, untuk kegiatan eksplorasi harus mendapatkan 
persetujuan dari pemegang hak atas tanah. Persetujuan ini termasuk 
menyelesaikan bidang tanah yang terganggu akibat pekerjaan 
eksplorasi tersebut, termasuk ganti rugi. Selanjutnya pada pasal 136 
UU No. 4 Tahun 2009 disebutkan untuk melaksanakan kegiatan 
operasi produksi maka pemegang IUP, wajib menyelesaikan hak atas 
tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Penyelesaian hak atas tanah tersebut 
dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas 
tanah oleh pemegang IUP atau IUPK.  Makna penyelesaian hak 
atas tanah ini adalah dapat berupa ganti rugi terhadap bidang tanah 
yang terkena kegiatan operasi produksi baik secara langsung ataupun 
tidak maupun sewa menyewa atas tanah yang digunakan untuk 
kegiatan penambangan. Tetapi pada umumnya dilakukan proses 
ganti rugi terhadap bidang tanah yang terkena lokasi penambangan.

E. TAMBANG TIMAH DI KABUPATEN BANGKA TENGAH.

1. Tambang BUMN 

PT. Timah Tbk merupakan satu-satunya perusahaan BUMN yang 
bergerak dibidang timah di Bangka Belitung, sedangkan lainnya milik 
swasta dan asing. Semua perusahaan melakukan penambangan timah di 
wilayah yang sudah ditetapkan. Sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 
2006, jumlah tanah atas yang dipindahkan di berbagai perairan pulau 
bangka mencapai 74.470.780 m³ dengan rata-rata volume pertahun 
sebesar 12.411.797 m³. Sedangkan rata-rata produksi timah dari kapal 
keruk sebesar 4.843,92 ton. Selain itu, pertambangan yang dilakukan 
oleh PT. Timah meliputi di darat dan di laut. 
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Tambang semprot:
TB/TSK

Darat

Laut

Penambangan Kapal isap striping
Kapal keruk striping
Kapal isap produksi
Bucket Wheel Dredge
Kapal keruk: 22 cft, 18 cft,
dan 14 cft

Gambar 2. Penggolongan jenis tambang
  Sumber: Amdal PT. Timah Tbk, 2008

Aktifitas penambangan di darat diharuskan untuk melakukan 
reklamasi, namun saya tidak mengetahui bagaimana melakukan reklamasi 
pasca tambang di dasar laut. Padahal aktifitas pertambangan didasar laut 
model penambangan dan jenisnya lebih banyak dibandingkan dengan 
didarat. Jika reklamasi pasca tambang di dasar laut tidak diperhatikan, 
maka kerusakan didasarkan laut akan lebih parah dibandingkan dengan 
di darat. Pasca otonomi daerah, pemerintah daerah perlu mengeluarkan 
kebijakan untuk reklamasi pasca tambang di dasar laut, untuk mencegah 
kerusakan semakin parah.  

Fenomena penambangan timah didasar laut dapat dilihat berdasarkan 
data pada tahun 2005 di sekitar daerah kerja kapal keruk juga beroperasi 
TI (apung) yang dioperasikan oleh rakyat. Di seluruh perairan Banka, 
TI apung ini jumlahnya melebihi 100 unit dan senantiasa beroperasi 
mengikuti lokasi kapal keruk (Laut Premis, Rebo, Tanjung Ular, 
Penganak, dan Romodong) (Amdal PT. Timah, 2008). Bisa dipastikan 
bahwa pengawasan tambang di laut lebih longgar dibandingkan dengan 
didarat. Sejumlah peralatan tambang yang disita oleh pihak yang berwajib 
menunjukkan peralatan tambang didarat, bukan di laut.

Dalam dua dekade terakhir, terdapat dua macam tambang semprot 
yang beroperasi di KP PT. Timah yakni Tambang Besar (TB) dan 
Tambang Skala Kecil (TSK). TB dioperasikan oleh PT. Timah dan mitra. 
Sementara TSK adalah tambang yang dikoordinir oleh mitra TSK dan 
berada di bawah pengawasan dan pembinaan PT. Timah. Dalam operasi 
penambangan TSK juga menggunakan alat-alat berat yang bekerjasama 
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dengan mitra. Hal ini dikarenakan letak cadangan timah umumnya 
berada di kedalaman di atas 6 meter. 

Perusahaan BUMN, dalam hal ini adalah PT. Timah merupakan 
sumber penghasilan utama bagi negara, khususnya pemerintah pusat. 
Area Kuasa Pertambangan (KP) mencapai kurang lebih 500.000 ha.2 
Tanah-tanah pasca tambang yang direklamasi banyak yang ditambang 
oleh TI, sehingga proses reklamasi yang dilakukan oleh PT. Timah 
tidak semuanya berhasil. Dalam kebijakan pemerintah daerah untuk 
pemanfaatan pada tanah pasca tambang milik PT. Timah lebih mudah 
dilakukan dibandingkan dengan tanah-tanah yang dikuasai oleh 
perusahaan swasta atau asing. 

2. Perusahaan lokal dan asing.  

Pasca amandemen UU Nomor 11 Tahun 1967 oleh UU Nomor 4 
Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Timah yang 
awalnya merupakan komoditas strategis menjadi komoditas non strategis. 
Perubahan status tersebut menyebabkan pertambangan timah dapat 
dilakukan oleh siapa saja (open access). Sebenarnya subtansi UU nomor 
4 tahun 2009, dalam konteks demokrasi dan pengembangan ekonomi 
lokal cukup baik, namun tidak dibarengi dengan penataan infrastruktur 
yang memadai dalam mengimplementasikan UU tersebut, sehingga yang 
muncul malah justru sebaliknya, kesejahtaraan masyarakat tidak ada 
peningkatan yang signifikan dan kerusahakan lingkungan semakin parah. 

Para pelaku pasar, baik lokal maupun asing, berlomba-lomba untuk 
mengakses dan berinvestasi pada sektor pertambangan, khususnya timah. 
Bahkan masyarakat kecilpun berani melibatkan diri dalam aktifitas 
pertambangan timah di Bangka. TI bermunculan seperti jamur di 
musim penghujan, begitu pula dengan perusahaan skala kecil maupun 
besar. Kekuasaan Negara dalam bidang pertambangan timah semakin 
terbatas dan pasar semakin menggeliat. Rupanya UU nomor 4 tahun 
2009 memberikan dampak yang serius bagi pengembangan ekonomi di 
Bangka. 

Dalam hal ini, pemerintah Bangka Tengah mengeluhkan, perusahaan 
asing seperti PT. Koba Tin memang susah diajak kerjasama. Tanah-tanah 
yang telah menjadi Kontrak Kerja (KK) dan telah dilakukan penambangan 

2 Wawancara dengan kepala dinas pertambangan kabupaten Bangka Tengah, 31 Mei 2012. 
PT. Timah mempunyai area tambang yang paling luas dibandingkan dengan perusahaan-
perusahaan lainnya yang ada di Bangka Tengah
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susah untuk dikelola oleh pemerintah setempat. Pemerintah Kabupaten 
Bangka Tengah hanya mempunyai kuasa untuk mengelola 10% dari 
total luas kabupaten Bangka Tengah. Sehingga pembangunan tidak bisa 
dilakukan secara maksimal. ”kita tidak bisa bergerak secara leluasa untuk 
melakukan pembangunan di Bangka Tengah ini, karena sejumlah tanah 
yang ada telah menjadi wilayah KP dan KK”.3 Terkadang tanah-tanah 
pasca tambang milik suatu perusahaan timah, kemudian ditambang 
kembali oleh yang bersangkutan atau bahkan oleh TI. Sampai dengan 
tahun 2012 terdapat 14 perusahaan lokal dan 1 perusahaan asing yang 
sudah mendapatkan ijin operasi produksi dari pemerintah pusat maupun 
pemerintah daerah.4 Pada tahun 2010 produksi bahan galian perusahaan 
asing (PT. Koba Tin) mencapai 5.058 ton sedangkan KP lain mencapai 
824.045 ton. Secara rinci daftar perusahaan smelter timah yang telah 
mendapat izin sebagai Exportir Terdaftar (ET) adalah sebagai berikut: 

Tabel 1. Perusahaan timah lokal dan asing sebagai Exportir Terdaftar

No. Nama perusahaan Luas KP (Ha)
1 PT. Koba Tin 41.680,30
2 CV. DS Jaya Abadi 50,00
3 PT. Bukit Timah 49,60
4 PT. Bangka Putra Karya 255,00
5 CV. Duta Putra Bangka 100,00
6 PT. Billiton Makmur Lestari 374,00
7 PT. Tinindo Inter Nusa 539,00
8 CV. Donas Kembara 12,00
9 PT. Sumber Jaya Indah 75,00
10 PT. Sari Wiguna Bina Sentosa 121,00
11 PT. Prima Timah Utama 50,00
12 Yin Chinindo Minning Industry 87,20
13 PT. Mitra Stania Prima -

Jumlah KP5 43.393,10

Sumber: http://www.babelprov.go.id/content/sektor-pertambangan, diakses 7 Juli 
2012. diolah 5

3 Wawancara dengan Bupati Bangka Tengah, 3 Juni 2012. di kediaman bupati. 
4 Lihat lampiran peta wilayah ijin usaha pertambangan yang dikeluarkan oleh pemerintah 

kabupaten Bangka Tengah.
5 Berdasarkan sejumlah informasi yang peneliti dapatkan menunjukkan bahwa yang 
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Dilihat berdasarkan KP yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan 
menunjukkan bahwa, perusahaan asing (Koba Tin) memiliki KP paling 
luas dibandingkan dengan KP yang dimiliki oleh perusahan lokal. Koba 
Tin sudah memulai aktifitas penambangan sejak tahun 1970. Luasnya 
kuasa pertambangan perusahaan lokal tidak ada 10% dari total KK yang 
dimiliki oleh Koba Tin. Berdasarkan beberapa narasumber, menyebutkan 
bahwa, kontrak karya PT. Koba Tin akan berakhir pada tahun 2013 
dan sampai sekarang belum diketahui, apakah kontrak tersebut akan 
diperbaharui lagi atau tidak. 

3. Tambang inkonvensional. 

Tambang inkonvensional (TI) atau sering disebut tambang rakyat 
yang menggunakan peralatan sederhana, jumlah tidak pernah diketahui 
secara pasti karena sifatnya yang ilegal. Namun ratusan TI setiap harinya 
beroperasi di atas tanah-tanah pasca tambang yang ada di Bangka Tengah. 
Menjamurnya TI ini juga dipicu oleh anjloknya harga lada pada tahun 
2003 mencapai titik terendah 12.000/kg. Kemudian terjadi perubahan 
mata pencaharian dari petani lada ke pertambangan (Erman, 2008:260). 
Dengan menambang para petani secara cepat mampu mendapatkan 
uang. Hal ini berbeda dengan sektor pertanian yang sudah lama ditekuni 
oleh penduduk.

Aktifitas penambangan itu merupakan sumber penghasilan utama 
bagi TI untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga meski dilarang 
TI tidak pernah habis dari bumi Bangka Tengah, karena harga timah cukup 
tinggi. Pada bulan Mei 2012 harga pasir timah pada tingkat TI mencapai 
Rp. 40.000-Rp. 60.000 dalam setiap harinya satu kelompok TI mampu 
memperoleh 10-20 kg. Sehingga total penghasilan bruto sekitar Rp. 
1.000.000.6 Mayoritas pelaku TI ini adalah masyarakat pendatang yang 
belum mempunyai tanah untuk bercocok tanam. Mereka mempunyai 
modal sendiri untuk membeli alat-alat pertambangan yang sederhana 
atau mendapatkan sokongan modal dari pengusaha.7 

secara definitif diketahui perusahaan timah milik asing adalah PT. Koba Tin. 
6 Wawancara dengan pelaku TI di desa Simpang Perlang, Kecamatan Koba, 30 Mei 2012
7 Wawancara dengan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan, 1 Juni 2012, di ruang kepala 

dinas
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Aktifitas penambangan yang dilakukan oleh TI ini terus berpindah 
dari satu tempat ke tempat yang lain.8 Mereka tidak memperdulikan 
apakah tanah yang akan ditambang tersebut merupakan tanah-tanah pasca 
tambang yang sedang direklamasi, tanah milik negara atau tanah bebas. 
Yang penting bukan tanah milik rakyat, karena dapat memicu konflik. 
Satu front9 TI ini berjumlah 4-6 orang. Masing-masing mempunyai 
peran tersendiri dalam menambang. Untuk menekan ongkos produksi 
(cost production) terkadang anggota front ini merupakan anggota 
keluarga. Ketika melakukan observasi di lokasi TI menambang, Saya 
juga menemukan perempuan yang terlibat dalam aktifitas penambangan. 
Dalam catatan sejarah pertambangan di Bangka, perempuan tidak pernah 
disebut dan terlibat didalamnya.

Selain TI yang beroperasi di darat, terdapat juga yang beroperasi di 
laut yang biasa disebut dengan TI Apung. Proses penambangan pasir 
timah di laut diawali dengan kegiatan pengerukan lapisan atas yang berupa 
lumpur dengan karakal, pasir, lempung dan sebagainya hingga kedalaman 
sekitar 20 m. Namun TI Apung tidak melakukan hal ini, mereka hanya 
memanfaatkan area bekas tambang oleh kapal isap atau kapal keruk yang 
melakukan penambangan dengan skala besar. Akibat penambangan yang 
dilakukan, kerusakan di dasar laut lebih tidak terkontrol lagi. Terumbu 
karang hancur dan air laut keruh. Pendeknya aktifitas pertambangan di 
laut mengabaikan kelestarian lingkungan dan hanya mengedepankan 
kepentingan ekonomi belaka. 

Secara tidak resmi, TI merupakan bagian integral dari perusahaan-
perusahaan tambang timah dalam skala yang lebih besar. Para TI tidak 
mempunyai akses untuk menjual hasil tambangnya ke pasar internasional. 
Mereka hanya bisa menjual ke smelter, dan bahkan sebagian besar dari 
mereka hanya mampu menjual ke tengkulak yang merupakan kaki 
tangan beberapa perusahaan timah di Bangka. Keberadaan tengkulak 
yang mengambil hasil tambang para TI ini selalu ditutup-tutupi 
keberadaannya oleh TI. Memberikan informasi tentang keberadaan 
tengkulak sama halnya dengan memutus mata rantai perdagangan pasir 
timah di kalangan TI yang menyebabkan hasil tambang susah dijual. TI 

8 Saat melakukan kerja lapangan (field works) di Bangka Tengah saya melihat peralatan 
tambang TI yang dimuat oleh kendaraan roda empat untuk berpindah ke daerah lain 
dalam melakukan penambangan. 

9 Istilah ini digunakan orang lokal untuk menyebut satu kelompok TI 
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bagi pemerintah daerah memang merupakan penambang illegal, akan 
tetapi bagi perusahaan timah di Bangka, keberadaan TI malah justru 
memberikan sejumlah keuntungan ekonomi. Oleh karenanya, masalah 
legal dan illegal inilah yang seharusnya diatur dalam kebijakan di tingkat 
daerah. Terlebih Bangka Belitung, pasca pemekaran pada tahun 2008, 
mempunyai wewenang yang semakin besar dalam mengeluarkan regulasi 
tentang tambang dan pengembangan ekonomi di Bangka. 

F. PENGELOLAAN  PERTANAHAN PASCA TAMBANG.

Tanah bekas tambang timah dapat dibedakan atas 2 (dua) jenis 
yakni, bekas tambang yang sudah dieksploitasi dan bekas tambang yang 
tidak dieksploitasi. Tanah bekas tambang yang membawa keruasakan 
lingkungan yang parah adalah bekas tambang eksploitasi sebab melahirkan 
kolong-kolong raksasa yang harus ditangani secara serius. Untuk itu, 
maka pengelolaan tanah bekas tambang ini harus melibatkan banyak stake 
holder. Pengelolaan tanah bekas tambang yang telah dilakukan antara lain 
oleh;  

1. Perusahaan Tambang

Pengelolaan tanah pasca tambang yang sering diistilahkan dengan 
nama reklamasi oleh perusahaan tambang merupakan kewajiban yang 
dibebankan kepada mereka setelah proses eksploitasi selesai dilakukan. 
Aturan ini secara jelas tertera dalam Kontrak Karya bahwa mereka harus 
membuat dokumen rencana reklamasi selama 5 tahun. Dalam hal ini, 
pihak perusahaan juga harus menghitung anggaran pihak ketiga yang 
akan melakukan reklamasi. Setelah mendapatkan izin pertambangan, 
maka jaminan reklamasi tersebut harus dibayarkan ke bank yang telah 
ditunjuk oleh pemerintah. Bentuk jaminanya bisa berupa jaminan 
asuransi, bisa pula berbentuk uang cash. Jika berbentuk uang cash, maka 
akan diaudit oleh auditor independen. Jaminan reklamasi tersebut akan 
dikembalikan jika perusahaan telah berhasil melakukan reklamasi, tetapi 
jika reklamasi tidak dilakukan, maka uang jaminannya mnjadi milik 
Negara. Jaminan ini hanya disetorkan sekali dan bisa bergeser. Jika pada 
sebuah areal eksploitasi sudah direklamasi, maka jaminan tersebut akan 
bergeser pada areal yang akan dieksploitasi lagi. 
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Pada praktiknya, proses reklamasi tersebut kadang-kadang menjebak 
karena bagi perusahaan tambang, reklamasi dilakukan sesuai dengan 
peruntukan tanah. Di sini sering terjadi kesalahtafsiran tentang peruntukan 
tanah sehingga proses reklamasi yang dilakukan tidak maksimal. Selain 
itu, jaminan reklamasi juga dilakukan secara bertahap dan diawasi oleh 
Kementrian ESDM dibantu oleh BPN, Kehutanan, dan Lingkungan 
Hidup. Tetapi masalahnya kerjasama antar instansi ini kurang maksimal 
sehingga pengawasan yang dilakukan pun kurang maksimal.

2. Pemerintah 

Pemanfaatan tanah pasca tambang timah yang dilakukan oleh 
Pemerintah Daerah diorientasikan pada 2 (dua) jenis tanah pasca 
tambang, yakni bekas eksploitasi dan bukan bekas eksploitasi dengan 
model pemanfaatan yang berbeda. Bagi kolong (tanah bekas tambang 
timah yang dieksploitasi), Pemerintah Daerah memanfaatkannya dengan 
menjadikannya Tempat Pengelolaan Akhir  (TPA) Sampah. Di TPA 
tersebut, Pemerintah Daerah mendirikan pabrik pengelolaan sampah 
organik dan sampah non-organik (daur ulang). Selain mendirikan 
pabriknya, Pemerintah Daerah juga mengupayakan agar pengelolaan 
sampah ini mendapatkan input sampah yang banyak dengan cara 
mengkampanyekan peternakan sapi yang kotorannya dapat dimanfaatkan 
sebagai pupuk organic dan biogas serta membeli sampah plastic dari 
masyarakat untuk didaur ulang. Pada tanah KK PT.Koba Tin yang 
tidak dieksploitasi, maka Pemerintah Daerah memanfaatkannya dengan 
bangunan infrastruktur untuk pembangunan daerah seperti jalan, 
perumahan PNS, areal perkantoran, dan areal pasar modern.

Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten Bangka Tengah memiliki 
komitmen yang tinggi terhadap pengelolaan, pemanfaatan dan 
penggunaan tanah pasca tambang ini. Bahkan dalam wawancara dengan 
Bupati Bangka Tengah di rumah kediamannya yang ada di Pangkal 
Pinang mengatakan akan menyiapkan dana yang besar terkait dengan 
proses reklamasi bahkan sampai pada mekanisme penguasaan tanah atas 
nama pemerintah daerah terhadap tanah pasca tambang timah tersebut.

3. Pemilik Modal Besar

Bagi pemilik modal besar, pemanfaatan kolong (tanah bekas 
tambang timah eksploitatif ) dilakukan dengan membuat usaha yang 
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mengintegrasikan pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, dan 
pariwisata dalam satu lokasi. Lokasinya tidak hanya satu kolong saja, 
tetapi beberapa kolong pada areal yang saling berdekatan. Salah satu 
contohnya adalah Bangka Botanical Garden (BBG). BBG sebetulnya 
berlokasi di Pangkal Pinang, tetapi karena di Bangka Tengah belum ada 
usaha semacam ini, maka kami merasa perlu untuk mengungkapnya 
sebagai salah satu bahan perbandingan.  Bangka Botanical Garden 
didirikan oleh salah seorang pengusaha muda asal Bangka yang dahulunya 
juga pemain timah (memiliki perusahanan timah). Usaha ini didirikan 
untuk mengantisipasi cadangan timah di Bangka yang semakin menipis 
sekaligus berorientasi untuk mengajak masyarakat Bangka agar segera 
beralih dari timah ke usaha-usaha yang lain yang tidak merusak alam. 
Bagi pendirinya, BBG ini didirikan dengan menerapkan konsep-konsep 
botanical dengan 4 (empat) pilar yakni; 

a. Sebagai tempat penelitian untuk perbaikan lingkungan
b. Sebagai tempat edukasi bagi anak-anak sekolah dan masyarakat untuk 

perbaikan lingkungan
c. Sebagai sarana rekreasi dan olah raga
d. Sebagai wahana bisnis wisata.

Usaha-usaha yang dilakukan di BBG ini mengimplementasikan 
konsep integrated farming, yakni pola pertanian yang terintegrasi. Bekas-
bekas kolong yang banyak dijadikan kolam-kolam ikan, sedangkan 
lahan-lahan di sekitarnya dijadikan jalan, taman, areal pertanian organic 
dengan berbagai jenis sayuran dan buah-buahan, dan areal peternakan 
berbagai jenis hewan, baik impor maupun local. Di pintu gerbang BBG 
juga didirikan café yang bahannya merupakan hasil BBG juga. Pola 
pemanfaatan kolong bekas tambang menurut versi BBG ini memang 
menarik untuk diterapkan. Hanya saja, usaha ini membutuhkan modal 
yang besar sehingga kurang mampu memberdayakan masyarakat kecil. 
Jika ada masyarakat yang terlibat di dalamnya, mereka hanya menjadi 
pekerja saja dan tidak bisa memperoleh asset dan akses yang besar terhadap 
pemanfaatan kolong tersebut. Meski demikian, subsatnsi usahanya bisa 
diterapkan oleh masyarakat secara berkelompok
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4. Masyarakat

Dalam versi masyarakat, tanah-tanah pasca tambang ini dikelola 
secara berbeda oleh masing-masing individu. Bagi tanah KK.PT.Koba 
Tin yang tidak diekspolitasi, masyarakat mempergunakannya dengan 
usaha-usaha pertanian dan pemanfaatan lainnya seperti pendirian 
Pondok Pesantren.  Dalam pendirian Pondok Pesantren ini, pada awalnya 
ditanami oleh masyarakat dengan karet dan sawit. Setelah itu, masyarakat 
mengusulkan ke PT Koba Tin untuk menciutkan lahannya seluas 50 
hektare ini untuk didirikan Pondok Pesantren pada areal tersebut. Usulan 
ini pun diterima oleh PT.Koba Tin,sehingga PT Koba Tin tidak lagi 
harus bertanggung jawab pada jaminan reklamasinya dan ganti rugi 
tanam tumbuhnya dibebankan kepada pengelola pesantren. Sedangkan 
untuk pengelolaan kolong (tanah bekas tambang timah PT Koba Tin yang 
eksploitatif ), maka masyarakat pada umumnya memanfaatkannya dengan 
menggali kembali dengan tambang inkonvensional (TI). Kehadiran TI 
ini sebenarnya menuai banyak masalah. Di samping masalah ekologis 
yakni pengancuran lingkungan secara sistematis, TI juga merupakan 
masalah sosial-budaya yang harus dicarikan solusinya. Dikatakan sebagai 
masalah sosial budaya, sebab system mata pencaharian masyarakat yang 
sangat bergantung pada timah sesungguhnya merupakan praktik yang 
senantiasa direproduksi pada satu generasi ke generasi berikutnya melalui 
mekanisme budaya yang mereka anut. Kehadiran tambang timah yang 
begitu lama ada dalam masyarakat Bangka dan menjadi komoditas yang 
ekslusif, menjadikan masyarakat Bangka selalu berorientasi kesana dan 
dan selalu punya impian untuk mendapatkannya. Ia seolah menjadi 
candu bagi masyarakat kecil setiap kali mereka mendapatkan hasil yang 
banyak, sehingga seolah tidak pernah hilang dalam imajinasi berkarya 
mereka.  Pada level ini, intervensi kebudayaan mutlak diperlukan agar 
mereka bisa melihat secara kritis kondisi sosiaol, budaya, dan ekologi 
mereka. Pemanfaatan oleh masyarakat atas tanah bekas tambang, ternyata 
juga menarik minat para spekulan tanah. Hal ini dapat terlihat dari 
beberapa contoh Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah atas nama 
seorang oknum TNI. Padahal sesuai alamat yang tercantum dalam KTP, 
oknum tersebut tidak berdomisili di wilayah kecamatan dimana tanah 
tersebut berada.
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G. KONSTRUKSI HUKUM STATUS TANAH PASCA TAMBANG.

Konstruksi hukum status tanah pasca tambang timah di lokasi 
tambang timah di Propinsi Bangka Belitung dapat dilihat pada gambar 
Konstruksi Hukum Status Tanah dibawah ini. 

Kawasan Kehutanan Area Penggunaan Lain 

Pinjam Pakai 

Proses Ganti rugi Tanah 

Tanah Negara Tanah Hak 

Tanah Negara 

Kawasan Pertambangan 

Kontrak Karya / IUP Habis Masa Berlakunya 

Kegiatan Reklamasi 

Kawasan Hutan Tanah Negara (Hak 
Keperdataan pemegang KK) 

Tanah Negara 
(Bebas) 

Pemerintah Pusat, 
Daerah Dan Instansi 
Pemerintah 

Masyarakat 
(Perorangan/Badan 
Hukum) 

Proses Ganti Rugi  

 

Gb.3. Diagram Alir Konstruksi Hukum Status Tanah Pasca Tambang.
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Merujuk pada kelompok tata guna kesepakatan hutan, maka 
penguasaan tanah di Propinsi Bangka Belitung terdiri atas wilayah 
tanah kehutanan dan area penggunaan lain. Bidang tanah yang dapat 
dikuasai oleh masyarakat dan kemudian didaftarkan menurut Undang 
Undang Pokok Agraria berada di wilayah atau area penggunaan lain. 
Sehingga jika tanah bekas tambang tersebut berasal dari kawasan hutan 
akan kembali lagi menjadi kawasan hutan, dan menjadi kewenangan 
dari Departemen Kehutanan untuk pengaturan pemanfaatan tanahnya. 
Dengan demikian kembali lagi menjadi kawasan hutan. Pada wilayah 
area penggunaan lain, Status tanah secara garis besar terdiri atas tanah 
Negara dan tanah hak. Tanah Negara yang dimaksud adalah tanah yang 
tidak dilekati oleh sesuatu hak menurut per undang – undangan yang 
berlaku, diluar kawasan hutan. Karena pada kawasan hutan status tanah 
nya adalah tanah Negara, terjadi pelimpahan kewenangan hak menguasai 
oleh Negara berdasarkan Undang Undang Pokok Kehutanan. Tanah hak 
adalah tanah yang sudah dilekati dengan suatu hak atas tanah, hak atas 
tanah seperti yang telah disebutkan dalam Undang – Undang Pokok 
Agraria  maupun hak masyarakat adat. Adapun tanah – tanah bekas 
hak barat secara otomatis menjadi tanah negara sesuai dengan aturan 
konversi. Perolehan tanah untuk kegiatan penambangan yang berasal dari 
tanah negara, maka mekanisme tanpa melalui ganti rugi. Setelah proses 
penambangan berlangsung dan kegiatan reklamasi, selanjutnya status 
tanah tersebut kembali ke status tanah semula yaitu tanah negara. Tanah 
Negara ini tidak lagi terkait dengan pemegang Ijin Usaha Pertambangan 
sebagai subyek hak.  Karena pada dasarnya menurut pasal 138 Undang – 
Undang Nomor 4 Tahun 2009, bahwa Hak atas IUP, IPR, atau IUPK 
bukan merupakan pemilikan

hak atas tanah. Begitu ijin pemanfaatan dan penggunaan tanah untuk 
kegiatan penambangan dan kegiatan reklamasi selesai dilaksanakan, 
maka hubungan hukum antara pemegang IUP, IPR atau IUPK sudah 
tidak ada lagi sehingga status tanah tersebut secara otomatis menjadi 
hak penguasaan oleh Negara. Artinya mejadi tanah Negara. Sehingga 
jika orang atau badan hukum, bahkan pemerintah memerlukan tanah 
tersebut, maka mekanisme perolehan dan pendaftaran hak seperti proses 
pada tanah Negara bebas. Hal yang berbeda jika perolehan tanah dari 
proses ganti rugi, maka sebelum tanah tersebut digunakan untuk kegiatan 
penambangan harus menjadi tanah Negara dahulu. Setelah kegiatan 
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penambangan dan reklamasi selesai, maka status tanah tersebut kembali 
menjadi tanah Negara. Tetapi hubungan hukum keperdataan antara 
pemegang IUP, IPR atau IUPK  dengan tanah masih ada. Sebenarnya 
hal ini, masih terdapat dua pendapat terkait dengan status tanah Negara 
tersebut. Menurut Oloan Sitorus1) Persepsi tentang tanah negara yang 
memang sebelumnya sudah terjadi perbuatan hukum diatasnya terdapat 
dua pendapat yaitu  1).  Tanah tersebut secara langsung dikuasai oleh 
Negara, 2) Pemegang hak atas tanah yang menjadi tanah negara, kepada 
pemegang hak yang lama masim memiliki hak keperdataan, hak prioritas 
dan hak penguasaan fisik. Dengan memperhatikan poin 2, maka peluang 
pemberian hak atas tanah pertama kali dapat diberikan kepada pemegang 
IUP, IPR atau IUPK. Kemudian baru kepada masyarakat, badan hukum 
bahkan pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah.   

H. PENGATURAN PENGUASAAN ATAS TANAH DI LOKASI 
PASCA TAMBANG TIMAH.

Pasal 138 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 menyebutkan 
bahwa Hak atas IUP, IPR, atau IUPK bukan merupakan pemilikan 
hak atas tanah. Dengan demikian konstruksi hak atas tanah pada lokasi 
penambangan, mengikuti status tanah awal sebelum dilakukan proses 
penambangan dan reklamasi. Berdasarkan konstruksi hak atas tanah di 
lokasi pasca penambangan, status tanah tersebut menjadi tanah negara 
dengan berbagai pertimbangan hubungan keperdataan dan maupun 
yang menjadi tanah negara “bebas”. Meskipun demikian ternyata terjadi 
“kegamangan” dilingkungan birokrasi Badan Pertanahan Nasional terkait 
pengaturan penguasaan, pemanfaatan, penggunaan dan pemilikan tanah 
pasca Tambang Timah. Sampai saat ini di Propinsi Bangka Belitung 
masih banyak tanah – tanah pasca tambang timah yang tidak tersentuh 
oleh tugas pokok dan fungsi Badan Pertanahan Nasional. Sehingga 
sepertinya terjadi kekosongan hukum yang mengatur tentang penguasaan, 
pemanfaatan, penggunaan dan pemilikan tanah pasca tambang timah. 
Padahal jika mengacu pada Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 
terutama pasal 138 sudah tidak menjadi kendala lagi dalam menentukan 
status hak atas tanah di lokasi bekas tambang timah. Menurut Instruksi 
Presiden Nomor 1 Tahun 1976 tentang Pedoman Tentang Sinkronisasi 
Pelaksanaan Tugas Keagrariaan Dengan Bidang Tugas Kehutanan, 
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Pertambangan, Transmigrasi Dan Pekerjaan Umum. Terdapat himbauan 
kepada pemegang IUP/KP untuk mendaftarkan tanah yang dipergunakan 
untuk kegiatan penambangan agar memperoleh hak atas tanah. Setelah 
ditanyakan kepala Kantor Pertanahan dan Kepala Kantor Wilayah BPN 
Propinsi Bangka Belitung, belum dilakukan pendaftaran tanah atas 
tanah – tanah lokasi penambangan. Tetapi terdapat satu wilayah IUP/KK 
PT. Kobatin di Kabupaten Bangka Tengah yang telah didaftarkan dan 
diterbitkan Hak Guna Bangunan di atas Kontrak Karya Pertambangan 
atas nama PT Kobatin. Kemudian terkait dengan penentuan status 
tanah pasca tambang sebenarnya sudah jelas yaitu sebagai tanah Negara. 
Maka Badan Pertanahan Nasional dalam hal ini dapat menelusuri tata 
cara perolehan tanah untuk kegiatan pertambangan timah tersebut. Jika 
mendapatkannya melalui suatu proses ganti rugi maka kepada pemegang 
IUP/KK tersebut diberikan prioritas untuk memperoleh penguasaan atas 
tanah yang telah dilakukan proses ganti rugi tersebut. Tetapi jika perolehan 
tanahnya berasal dari tanah Negara, maka mekanisme pengelolaan dan 
pengaturannya dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional dalam hal 
ini dapat dilakukan oleh BPN Pusat, Kantor Wilayah Badan Pertanahan 
Nasional atau Kantor Pertanahan dengan memperhatikan ukuran luas 
tanah pasca tambang tersebut. Dalam pengaturan dan pengelolaannya 
dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah baik tingkat Kabupaten/
Kota maupun Propinsi.

Dalam beberapa diskusi dengan jajaran Badan Pertanahan Nasional 
di Tingkat Kanwil maupun Kantor pertanahan semua sudah sepakat 
bahwa pasca tambang, status hak atas tanah paska tambang adalah tanah 
Negara.  Hal ini juga dibenarkan oleh keterangan dari beberapa kepala 
dinas di Kabupaten Bangka Tengah. Hanya saja Badan Pertanahan 
Nasional masih belum menentukan secara pasti dan tegas status 
tanah paska tambang timah tersebut menjadi tanah Negara.  Dalam 
wawancara dengan Bupati Bangka Tengah dan informasi dari Kepala 
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bangka Belitung, 
ada keinginan dari pemerintah daerah untuk mengelola dan mengatur 
pemanfaatan dan peruntukan terhadap tanah – tanah pasca tambang 
tersebut. Tetapi dalam proses sertifikasi atau legalisasi aset, Bupati Bangka 
Tengah tetap menyerahkan tugas ini ke Kantor Pertanahan. Pemerintah 
Daerah disamping mengatur peruntukan dan penggunaannya saja, tetapi 
juga menghendaki ada kontrol terhadap penguasaan dan pemilikan atas 
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bidang tanah - bidang tanah pasca tambang ini. Hal ini dianggap oleh 
Badan Pertanahan Nasional sudah masuk dalam ranah tugas pokok 
dan fungsi Badan Pertanahan Nasional. Kewenangan atas pengaturan 
terhadap Pemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 
harusnya tetap dalam domein Badan Pertanahan Nasional. Maka jika 
pemerintah daerah ingin memiliki kewenangan mengatur pemilikan, 
penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah harus diubah terlebih 
dahulu status tanah pasca tambang timah tersebut. Tidak lagi menjadi 
tanah Negara bebas, yang tidak dilekati dengan suatu hak atas tanah 
diatasnya. Karena kewenangan mengatur atas tanah Negara bebas terkait 
dengan kewenangan pengaturan Pemilikan, penguasaan, penggunaan 
dan pemanfaatan tanah berada  di Badan Pertanahan Nasioanal. Maka 
jika ditanah paska tambang timah tersebut di lekati dengan hak milik, 
pemerintah daerah jelas tidak mungkin bisa memiliki karena dalam 
lembaga hukum terutama jenis hak milik. Pemerintah tidak bisa karena 
syarat sebagai subyek hak dalam hak milik tidak terpenuhi. Jenis Hak 
Pakai dapat diberikan kepada pemerintah dalam hal ini pemerintah 
daerah,  tetapi pemberian hak pakai ini bukan mengatur kewenangan 
untuk kepentingan publik tetapi dalam rangka menjalankan tugas 
kepemerintahan dalam melayani publik, sehingga tidak mungkin dengan 
hak pakai untuk kewenangan mengatur dan mengelola pertanahan. Satu 
cara yang paling mungkin adalah dengan pemberian hak pengelolaan. 

Menurut Budi Harsono, 1999. Hak Pengelolaan dalam sistematika 
hak hak penguasaan atas tanah tidak dimasukkan dalam golongan hak 
atas tanah. Melainkan merupakan “gempilan” Hak Menguasai dari 
Negara. Selanjutnya Arie Sukanti Hutagalung, 2011 menyebutkan bahwa 
Hak Pengelolaan itu mencerminkan kewenangan Hak Menguasai dari 
Negara (HMN) yang dilimpahkan kepada pemegang hak nya. Seperti 
yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 PP No. 40 Tahun 1996 dan Pasal 
1 angka 14 Peraturan Menteri Negara Agraria/Ka. BPN No. 9 Tahun 
1999 memberikan rumusan tentang Hak Pengelolaan (HPL) sebagai 
hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagaian 
dilimpahkan kepada pemegangnya. Isi Kewenangan HPL itu meliputi :

1) Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan 
(bersifat publik).

2) Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugas/
usahanya (bersifat Privat).
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3) Menyerahkan bagian – bagian dari tanah tersebut kepada pihak 
ketiga menurut persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan 
pemegang hak. (bersifat public).

Pelimpahan wewenang melalui hak pengelolaan ini dapat diberikan 
kepada : Pemerintah Daerah, Masyarakat hukum adat, Badan – Badan 
Otorita, Perusahaan – perusahaan Negara, Perusahaan – perusahaan 
daerah. Pelimpahan wewenang kepada Pemerintah daerah, masyarakat 
hukum adat ini lebih bersifat sebagai tugas pembantuan bukan otonomi. 
Tujuan titik beratnya adalah pemenuhan kebutuhan tanah untuk umum 
bukan untuk menguasai dan kepentingan ekonomi semata. Dengan 
tujuan untuk umum tersebut, menurut Budi Harsono, 1999, Negara dapat 
memberikan tanah yang demikian (yang tidak dipunyai dengan sesuatu 
hak oleh seseorang atau pihak lain) kepada seseorang atau badan – badan 
dengan sesuatu hak menurut peruntukan dan keperluannya misalkan 
dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan atau hak pakai 
atau memberikannya dalam pengelolaan kepada suatu Badan Penguasa 
(Departemen, jawatan atau daerah Swatantra) untuk dipergunakan bagi 
pelaksanaan tugasnya masing – masing. Dalam pemberian bagian – bagian 
Hak Pengelolaan dengan hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha 
dan hak pakai kepada pihak lain, merupakan pejabat Badan Pertanahan 
Nasional atas usul pemegang Hak Pengelolaan yang bersangkutan. Hak 
Pengelolaan ini didaftar dan diberi sertipikat sebagai tanda bukti haknya, 
tetapi tidak bisa dipindahtangankan. Sehingga Hak Pengelolaan ini tidak 
memenuhi syarat untuk dijadikan jaminan hutang. 

Dengan mempertimbangkan pemerintah daerah merupakan dari 
pemerintah pusat, maka pemerintah daerah merupakan perpanjangan 
tangan bagi kebijakan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan 
di daerah. Kemudian timbul kehendak dari pemerintah daerah untuk 
mengelola, mengatur penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan 
penggunaan tanah di lokasi pasca tambang timah. Disini perlu ditegaskan 
pengaturan penguasaan dan pemilikan atas tanah tetap merupakan 
kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional, 
sehingga tidak mungkin dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Adapun 
pengaturan pemanfaatan, penggunaan serta peruntukannya dapat 
menjadi kewenangan pemerintah daerah. Maka solusi yang ditawarkan 
dalam penelitian ini terkait dengan tanah – tanah pasca tambang timah 
tersebut adalah 
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a. Diberikan Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Daerah.

Pada lokasi tertentu tanah – tanah pasca tambang timah diusulkan 
oleh pemerintah daerah untuk dapat diberikan hak pengelolaan atas 
nama pemerintah daerah. Lokasi tertentu ini tentu dengan persyaratan 
yang sangat ketat, agar tidak terjadi penumpukan penguasaan hak atas 
tanah kepada perorangan atau badan – badan lainnya. Karena jika 
telah diberikan Hak Pengelolaan selanjutnya Pemerintah Daerah dapat 
mengusulkan pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna 
Usaha dan Hak Pakai kepada perorangan atau badan badan lainnya. 
Mekanisme pemberian Hak Atas Tanah ini juga harus melalui persyaratan 
dan pengawasan yang ketat. Karena jika tidak maka pemerintah daerah 
akan dapat berfungsi seperti pemilik tanah tersebut yang dapat semena – 
mena dalam memberikan usulan hak  atas anah tersebut. Pada akhirnya 
akan menciptakan kondisi penguasaan atas tanah yang timpang. Menjadi 
penting juga pemahaman tentang Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah 
Daerah bukanlah merupakan tanah milik pemerintah daerah, tetapi 
pemerintah daerah dengan Hak Pengelolaan ini memiliki kewenangan 
pengaturan dan pengelolaan pertanahan diatas Hak Pengelolaan tersebut. 
Lokasi tertentu ini harus memperhatikan tata ruang wilayah kabupaten/
kota. Dan terdapat beberapa persyaratan lainnya yang berfungsi 
sebagai pengawasan terhadap penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan 
penggunaan tanahnya. Agar benar – benar bermanfaat dan meningkatkan 
kesejahteraan rakyat, khususnya yang ada di sekitar lokasi tersebut. 

b. Tetap menjadi Tanah Negara (open akses).

Disamping pemberian hak pengelolaan pada wilayah tertentu 
kepada pemerintah daerah, maka pada wilayah lainnya tanah – tanah 
pasca tambang tersebut dinyatakan tetap sebagai tanah Negara. Hal ini 
memberikan peluang kepada pihak – pihak yang memerlukan tanah 
untuk menguasai, memiliki, menggunakan dan memanfaatkan tanah 
untuk keperluan dan kepentingan usahanya. 

Perlakuan terhadap tanah pasca tambang timah ini di pisahkan menjadi 
dua yaitu : diberikan dengan Hak Pengelolaan dan Tanah Negara yang 
open akses merupakan solusi yang tepat. Karena saat ini terdapat beberapa 
kepentingan dan keinginan dari beberapa pihak yang menghendaki 
terkait penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaan tanah pasca 
tambang timah tersebut. Mulai dari pemerintah daerah dan Propinsi, 
pengusaha, masyarakat umum, badan usaha dan lainnya.
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I. HAMBATAN DALAM MEMBUAT  KEBIJAKAN PERTANAHAN 
PASCA TAMBANG.

Secara nasional baik aspek legal formal maupun administrasi 
belum ada kebijakan terkait dengan pengelolaan pertanahan di lokasi 
bekas tambang. Pemangku pengaturan penguasaan, penggunaan dan 
pemanfaatan tanah yaitu Badan Pertanahan Nasional belum 100% 
menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur penguasaan, 
pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Pemerintah Propinsi 
dan Pemerintah Kota dan Kabupaten juga demikian masih setengah 
hati dalam mengelola dan memanfaatkan wilayah bekas tambang ini. 
Beberapa hal yang dapat menghambat pemerintah baik Pusat, Propinsi 
dan daerah dalam mengeluarkan kebijakan pertanahan pasca tambang :

1) Tumpang Tindih Peraturan.
Sudah menjadi rahasia umum bahwa perundang undangan tentang 
pertanahan atau agrarian di Republik Indonesia hanya memiliki 
kewenangan pengaturan pertanahan meliputi 30% wilayah dari 
wilayah laut dan darat. Pengaturan pemanfaatan, penggunaan, 
penguasaan dan pemilikan tanah yang ada dalam UU No. 5 Tahun 
1960 dibuat tidak berdaya oleh Undang – Undang No. 4 Tahun 
2009. Harusnya UU No. 5 Tahun 1960 berdiri dan memiliki 
kekuatan hukum terkait dengan pengaturan pertanahan di dalam 
landscape apapun di Negara Republik Indonesia. Tetapi kenyataan 
dilapangan dijumpai pada wilayah land scape pertambangan berlaku 
ketentuan seperti yang tercantum diatas UU No. 4 Tahun 2009. 
Sampai saat penelitian dilaksanakan dalam tataran pemerintah 
daerah baik tingkat propinsi maupun tingkat daerah belum ada 
peraturan daerah yang mengatur tentang pemanfaatan, penggunaan, 
penguasaan dan pemilikan tanah pasca reklamasi tambang.

2) Belum ada Rencana Tata Ruang Wilayah.
Di Tingkat Propinsi dan Kabupatan/Kota belum ada tata ruang yang 
mengatur peruntukan dan penggunaan kawasan. Penetapan Rencana 
Tata Ruang Propinsi Bangka Belitung belum dibuat antara pihak 
eksekutif dan pihak legislative. Hal ini menimbulkan kegamangan 
tersendiri dalam merencakanan penggunaan dan pemanfaatan 
tanah di lokasi paska reklamasi tambang. Realitas yang muncul dari 
ketiadaan Rencana Tata Ruang Wilayah ini, terjadi kesemrawutan 
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penggunaan dan pemanfaatan tanah, sehingga membahayakan 
kondisi lingkungan. Khusus untuk tanah dengan memliki status 
hak atas tanah menurut UU No. 5 Tahun 1960, penggunaan dan 
pemanfaatan tanah pasca tambang diatur menurut perjanjian antara 
pemegang IUP dengan pemegang hak atas tanah sesuai dengan pasal 
99 ayat 3 UU Nomor 4 Tahun 2009. Dan menyesuaikan Rencana 
Tata Ruang yang ada sesuai pasal 99 ayat 1 dan 2 UU Nomor 4 
Tahun 2009.

3) Hak Keperdataan Pemilik Kuasa Pertambangan.
Hubungan perdata antara pemilik kuasa pertambangan dengan 
tanah menjadi seperti hak penguasaan tanah. Padahal seharusnya 
ini tidak boleh terjadi. Harus ada terobosan hukum yang dapat 
menjembatani penguasaan atas tanah setelah berakhirnya Ijin Usaha 
Pertambangan. Sehingga begitu Ijin Usaha Pertambangan berakhir, 
maka hubungan perdata antara subyek dan obyek tanah berakhir 
khususnya untuk lokasi/wilayah tambang yang diperoleh dari proses 
pengadaan tanah melalui mekanisme jual beli atau ganti rugi.

4) Status Tanah Pasca Tambang. 
Dengan berakhirnya Ijin Usaha Pertambangan pada kawasan 
pertambangan ternyata menimbulkan problematika tersendiri bagi 
instansi Badan Pertanahan Nasional untuk menetapkan status tanah 
bekas tambang yang telah di reklamasi. Memang untuk mudahnya 
tanpa memperhitungkan hubungan hukum perdata antara subyek 
dan obyek hak, langsung saja di tetapkan menjadi tanah negara. 
Seperti yang tercantum dalam pasal 138 UU No. 4 Tahun 2009 
dinyatakan bahwa Ijin Usaha Pertambangan, Ijin Pertambangan 
Rakyat dan Ijin Usaha Pertambangan Khusus bukan merupakan 
pemilikna hak atas tanah. Maka seharusnya perlakukan terhadap 
status tanah pasca tambang akan berbeda dalam mendefinisikan 
status tanah yang telah ada hak atau dilekati hak atas tanah diatasnya. 
Maka dengan melihat gambar 3 tentang bagan alir status tanah di 
wilayah tambang tersebut, akan mudah mendefinisikan status tanah 
tersebut. 
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J. STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN 
PERTANAHAN PASCA TAMBANG.

Dengan berakhirnya Ijin Usaha Pertambangan, maka ada kewajiban 
dari pemegang Ijin Usaha Pertambangan untuk melaksanakan kegiatan 
reklamasi pasca tambang pada lokasi penambangan. Maka terhadap lokasi 
bekas tambang ini berdasarkan kasus yang terjadi di Kabupaten Bangka 
Tengah. Strategi dari pemerintah daerah Kabupaten Bangka Tengan, 
pengelolaan dan penguasaan pertanahan pasca tambang dilaksanakan 
dengan cara land tenancy.  Penguasaan lahan dengan sistem land tenancy 
merupakan penguasaan lahan yang ditinjau dari aspek ekonomisnya. 
Di sini, tenat berari orang yang memiliki, memegang, menempati, 
menduduki, menggunakan, atau menyewa sebidang tanah tertentu. 
Dalam hal ini, maka land tenancy meliputi hal-hal yang menyangkut 
hubungan penggarapan tanah dengan obyek penelaahanya biasaya 
meliputi pembagian hasil antara pemilik dan penggarap tanah, faktor-
faktor tenaga kerja, investasi-investasi, besarnya nilai sewa, dan sebagainya 
(Wiradi, 1984;291).

Pada konteks Bangka Tengah, masyarakat dapat mengakses lahan 
dengan sistem land tenancy ini terdiri atas beberapa model;

1. Pemanfaatan tanah bekas tambang melalui Tambang Inkonvensional 
(TI).

Pada system ini, lahan-lahan yang sudah dieksploitasi dan 
direklamasi oleh perusahaan dibuka kembali oleh para TI (termasuk Bos 
dan tenaga kerjanya) untuk ditambang kembali. Mereka berharap masih 
menemukan sisa biji timah yang tidak terambil oleh mesin perusahaan. 
Para penambang TI ini umumnya memakai mesin tradisional berupa 
dompeng yang berfungsi untuk membantu menyemprotkan air pada 
front (lubang). Setiap kolong (bekas tambang perusahaan), terdiri dari 
beberapa front yang dikerjakan oleh beberapa kelompok. Satu kelompok 
TI terdiri atas Bos sebagai pemilik dompeng, dan 3-4 orang tenaga 
kerjanya dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang biasanya 
masih keluarga dekat dari Bos. Bakan seringkali yang menjadi tenaga kerja 
dari TI tersebut adalah satu keluarga yang terdiri atas suami, istri, anak 
(laki-laki atau perempuan) dewasa. Sedangkan anak mereka yang masih 
usia SD seringkali hanya menemani mereka dan bermain di areal front 
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yang mereka kerjakan. Mereka bekerja dari pagi sekitar jam 7 pagi hingga 
jam 6 sore.  Di sela-sela waktu tersebut, mereka beristirahat, makan siang 
dan sholat dhuhur. 

Pemanfaatan kolong bekas tambang timah ini seolah open acces 
sebab para TI ini tidak memiliki wilayah territorial dalam menambang. 
Biasanya sebuah kolong bisa ditambang selama 1 tahun, tetapi bisa lebih 
atau kurang tergantung kandungan timahnya. Jika dalam satu kolong 
mereka tidak lagi mendapatkan timah, maka mereka akan mencari 
kolong lain untuk ditambang. Jika dalam situasi yang bagus, mereka 
bisa mendapatkan 100kg atau lebih biji timah setiap minggu, tetapi 
jika dalam posisi sulit,  maka mereka hanya akan mendapatkan 20kg/
minggu biji timah. Harga timah pun fluktuatif dan berdasarkan kualitas 
timahnya. Harganya sekitar Rp.50.000/kg sampai dengan Rp. 80.000/
kg. Biji timah yang mereka hasilkan selanjutnya dijual ke PT Koba Tin.  
Dalam konteks ini, PT Koba Tin terkadang melakukan pembiaran atas 
penambangan TI tersebut sebab mereka juga mendapatkan keuntungan 
dari penjualan timah TI ini.

2. Pemanfaatan lahan bekas KK Koba Tin dengan usaha pertnanian, 
perikanan, peternakan dan perkebunan .

Lahan bekas KK PT Koba Tin dapat diklasifikasi atas 2 (dua) jenis, 
yakni pertama, lahan yang aktif diekspolitasi sehingga menimbulkan 
kolong yang harus direklamasi. Kedua, lahan yang tidak diekspolitasi 
yang biasanya hanya untuk HGB mereka atau dibiarkan terlantar. Untuk 
lahan HGB, masyarkat sudah banyak mendirikan rumah di sana sejak 
beberapa tahun yang lalu. Pada awalnya, hanya pekerja PT Koba Tin saja 
yang meminta izin kepada perusahaan untuk mendirikan rumah di areal 
tersebut, tetapi lama kelamaan berkembang pesat dan menjadi sebuah 
pemukiman padat penduduk. Sedangkan lahan kosong yang tidak 
diekspolitasi kemudian dimanfaatkan masyarakat untuk usaha pertanian 
dan juga oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan daerah. Dalam 
konteks ini, ide pemanfaatan bisa dari masyarakat atau dari Pemerintah 
Daerah. Pada lahan jenis inlah yang biasanya diajukan oleh masyarakat/
PEMDA untuk dilakukan penciutan agar bisa dimanfaatkan secara 
maksimal oleh masyarakat. Adapun alur pemanfaatan lahan KK Kobatin 
hasil penciutan sebagai berikut:
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Masyarakat 
(Mengajukan 
Pernintaan 

PEMDA 
(Mengajukan 
permohonan izin  

PT KOBA TIN 
(Memberi Izin dan 
melakukan 
penciutan) 

PEMDA 
(mengelola dan 
membuat 
pernyataan ttg 
asset PEMDA 

Masyarakat 

(Penmanfaatan 
lahan) 

Gb. 4. Alur Pemanfaatan Lahan KK PT KOBA TIN

Selain melalui mekanisme penciutan, pemanfaatan lahan KK 
PT.Koba Tin oleh masyarakat juga dilakukan melalui kerja sama dengan 
PT Koba Tin. Masyarakat yang ingin menggarap lahan KK PT.Koba Tin 
yang tidak diekspoitasi dapat mengajukan surat izin pemanfaatan lahan. 
Jika disepakati, maka PT.Koba Tin akan mengeluarkan MoU kepada 
mereka dengan 7 ponit kesepakatan dalam pemanfaatan lahan. 

3. Peternakan ikan secara kelompok diatas lahan keluaga

Pada dasarnya, lahan milik masyarakat di Bangka Tengah masih 
tergolong luas. Hanya saja, lahan tersebut secara formal masih dimiliki 
oleh orang tua mereka sehingga pemanfaatannya dapat dilakukan secara 
berkelompok. Seperti kasus yang terjadi pada Kelompok Peternak Ikan 
“Kiat Mutiara”, mereka memanfatkan lahan milik orang tua mereka 
dalam beternak ikan. Satu areal peternakan dimiliki oleh satu orang tetapi 
dimanfaatkan secara berkelompok. Ada 21 kolam ikan yang terdapat di 
areal tersebut dan dimanfaatkan oleh 10 Kepala Keluarga. Diantara 10 
keluarga tersebut, semuanya memiliki ikatan keluarga sehingga mereka 
hanya memanfaatkan lahannya tanpa harus menyewa atau bagi hasil.

4. Sistem pertanian sela.   

Sistem pertanian sela yang dimaksudkan di sini adalah usaha 
pertanian yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan 
memanfaatkan lahan kebun milik orang lain. Mereka menanami sayuran 
untuk kepentingan subsistensi dan komersial disela-sela tanaman kelapa 
sawit atau karet  milik orang lain. Masyarakat yang menggunakan system 
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pertanian sela ini biasanya adalah kaum pendatang yang tidak memiliki 
lahan. Mereka tidak harus menyewa lahan tersebut sebab pada satu sisi 
menguntungkan pemilik lahan, yakni ikut menjaga dan menyiangi 
kebun mereka. Demikina pula, tidak ada persaingan yang terjadi antara 
penggarap lahan dan pemilik lahan karena jenis tanaman yang mereka 
usahakan berbeda. Kerja sama ini hanya mengandalakan kepercayaan 
tanpa kontrak tertulis. Si penggarap biasanya akan meninggalkan lokasi 
lama dan mencari lokasi baru apabila tanaman kelapa sawit milik pemilik 
lahan sangat rimbun dan menutupi cahaya matahari masuk ke dalam 
tanaman sayuran mereka. Terkadang pula, penggarap dan pemilik lahan 
bekerja sama dalam melakukan peternakan secara kelompok dalam areal 
kebun tersebut.

K. KESIMPULAN DAN SARAN.

Pertambangan timah yang ada di Pulau Bangka telah hadir bersama 
masyarakat sejak beberapa abad yang lalu. Kehadirannya ini tentu 
saja memberikan arti yang signifikan terhadap pola relasi masyarakat 
dan pemaknaan mereka terhadap timah. Begitu pun juga,  setiap fase 
kesejarahan memberikan relasi penguasaan dan pengelolaan timah pada 
masyarakat. Saat ini, setelah tambang timah skala besar beroperasi, maka 
tidak hanya menimbulkan dampak ekologis berupa kolong, tetapi juga 
dampak sosial budaya seperti ketimpangan struktural di masyarakat 
hingga adanya gejala tenurial insecurity di masyarakat. Jika kondisi ini 
tidak diantispasi sedini mungkin, maka akan berdampak secara siginifikan 
bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat, utamanya masyarakat kecil 
yang tidak memiliki akses. Untuk itulah, maka kebijakan pertanahan yang 
harus diambil dalam penanganan tanah pasca tambang ini harus pula 
memperhatikan struktur tenurial bagi masyarakat agar dapat menciptakan 
tenurial security bagi masyarakat. Mampu memberikan jaminan kepastian 
tenurial bagi masyarakat. Sesegera mungkin diterbitkan Rencana Tata 
Ruang Wilayah mulai dari level Propinsi, Kabupaten/Kota bahkan 
sampai level Kecamatan dan Desa, system pengelolaan pertanahananya 
dan peran pemerintah secara aktif dalam mengawasi serta menjaga 
kelestarian alam menjadi hal yang utama. Aktor – aktor yang terlibat 
dalam pengelolaan pertanahan harus dilibatkan dan saling kontrol. 
Kegamangan atau kegalauan pemerintah dalam pengambilan keputusan 
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khususnya terkait dengn system tenurial yang sesuai dengan kaidah yang 
diatur dalam Undang Undang Pokok Agraria harus tetap diutamakan. 
Pemerintah selaku pemegang dan pengatur regulasi harus dapat berperan 
secara optimal, bukan sebaliknya pihak swasta yang mengendalikan 
pengaturan pertanahan di lokasi bekas tambang yang telah terpenuhinya 
kewajiban pemegang IUP/ dan kontrak karya berakhir. 

L. REKOMENDASI.

Rekomendasi yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Rencana Tata Ruang Wilayah Harus segera mungkin dibuat.
Rencana Tata Ruang menjadi sesuatu yang paling mendesak 
untuk segera dibuat. Karena dasar pengaturan penggunaan dan 
pemanfaatan tanah pasca tambang sangat tergantung dari Rencana  
Tata Ruang. Untuk itu dalam penyusunan tata ruang agar dapat 
diterima oleh masyarakat secara luas, perlu keterlibatan masyarakat 
dalam penyusunan tata ruang. Tidak hanya melibatkan DPRD saja. 

2. Penyelidikan terhadap riwayat perolehan tanah dalam proses 
penambangan.
Untuk memperjelas status hukum hak atas tanah setelah proses 
reklamasi, maka perlu diadakan penyelidikan secara seksama dan teliti 
terkait dengan riwayat tanah untuk proses kegiatan penambangan 
ini. Mulai dari saat awal penetapan lokasi penambangan dan status 
hak atas tanah saat awal dan bagaimana cara perolehan tanahnya. 
Sehingga nantinya akan sangat mudah dalam menetapkan status 
tanahnya setelah IUP habis.

3. Pembuatan Regulasi Pengaturan Pertanahan Pasca Tambang.
Meskipun sudah ada UU No. 4 Tahun 2009 beserta turunannya dan 
UU No. 5 Tahun 1960, maka tetap perlu dibauat regulasi pengaturan 
pertanahan yang lebih komprehensip yang dapat menjangkau lintas 
sektoral dan mengharuskan suatu koordinasi antar sektoral dalam 
menangani wilayah pasca tambang ini.
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4. Pengaturan Penguasaan Dan Pemilikan Tanah Pasca Tambang Tetap 
dalam Kewenangan BPN.
Terkait dengan pengaturan penguasaan dan pemilikan tanah pasca 
tambang tetap berada dalam domain Badan Pertanahan Nasional, 
hal ini sudah tercantum dalam UU No. 5 Tahun 1960 dan Perpres 
No. 6 Tahun 2006. 

5. Pemberian kewenangan pada Pemerintah Daerah dalam mengelola 
tanah pasca tambang dengan Hak Pengelolaan pada kawasan tertentu.
Pada kawasan tertentu yang telah dilaksanakan reklamasi, 
diberikan Hak Pengelolaan kepada Pemerintah Daerah agar dapat 
memanfaatkan tanah tersebut secara optimal untuk kesejahteraan 
masyarakat local. Tetapi tidak semua wilayah pasca reklamasi 
diberikan  hak pengelolaan.

6. Pemerintah Daerah membuat regulasi terkait dengan penggunaan 
dan pemanfaatan tanah di lokasi pasca tambang.
Setelah mendapatkan Hak pengelolaan maka pemerintah daerah 
bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menerbitkan regulasi 
terkait dengan pemanfaatan dan penggunaan tanah di lokasi bekas 
tambang. Hal ini perlu dilakukan sebagai kontrol dari pemerintah 
daerah atas asset yang dikuasainya.

7. Pemberdayaan Masyarakat dalam memanfaatkan dan menggunakan 
tanah tanah pasca tambang.
Dalam memanfaatkan dan menggunakan tanah pasca tambang 
setelah di reklamasi, harus melibatkan masyarakat. Keterlibatan 
masyarakat menjadi penting karena peran masyarakat tidak hanya 
sebagai actor dalam pemanfaatan dan penggunaan tanah saja 
tetapi juga sebagai penjaga lingkungan hidup lokasi bekas tambang 
tersebut.

8. Pelatihan kepada aparat pemerintah Desa/Kelurahan dalam 
mengeluarkan surat keterangan tanah.
Dalam adminsitrasi pertanahan, dilapangan dijumpai banyak 
kelemahan dalam system administrasi pertanahan di tingkat desa/
kelurahan, khususnya administrasi dalam rangka kepentingan 
legalisasi asset. Untuk itu perlu diadakan pelatihan kepada aparat 
pemerintah desa/kelurahan di bidang pertanahan.



34 Kebijakan, Konflik, dan Perjuangan Agraria Indonesia Awal Abad 21

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Said Zainal. 2006. Kebijakan Publik. Edisi Revisi, Cetakan 
Ketiga. Suara Bebas, Jakarta.

Anonymous. 2011. Monografi Kelurahan Padang Mulia. Kelurahan 
Padang Mulia.

Arie Sukantie  Hutagalung,  Oloan  Sitorus,  2011,  Seputar Hak 
Pengelolaan, STPN    Press, Yogyakarta.

Babbie, Earl, 2004. The Practice of Social Research, 10th Edition. 
Wadsworth, Belmont.

Boedi Harsono, 1999, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan 
Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, 
Jakarta.

BPS. 2011. Bangka Tengah Dalam Angka 2011. BPS Kabupaten Bangka 
Tengah.

BPS. 2011. Kecamatan Koba Dalam Angka 2011. BPS Kabupaten Bangka 
Tengah.

Budiman, Arief dan Ufford, Ph. Quarlesvan. 1988. Krisis Tersembunyi 
Dalam Pembangunan: Birokrasi-Birokrasi dalam Pembangunan. 
Jakarta, Gramedia.

Ermedi. 2006. Pergulatan Masyarakat Tambang Inkonvensional Apung 
Dengan Masyarakat Nelayan Di Propinsi Kepulauan Bangka 
Belitung. Tesis S2 Ilmu Politik. Program studi politik lokal dan 
otonomi daerah UGM. Tidak dipublikasi

Erman, Erwiza. 2007. Orang Rantai; Dari penjara ke Penjara. Yogyakarta. 
Ombak

---------. 2008. Pekik Merdeka dari Sel Penjara ke Tambang Panas. 
Yogyakarta. Ombak 

---------. 2009. Dari pembentukan Kampung ke Perkara Gelap; Menguak 
Sejarah Timah Bangka Belitung. Yogyakarta. Ombak.

I Made Daging, Oloan Sitorus, 2011, Pengaturan Wewenang Pengelolaan 
Tanah Negara, Bhumi, Jurnal Ilmiah Pertanahan PPM – STPN 
Nomor 5, Tahun 3, September 2011, Yogyakarta.

Nurrela, Pemiluwati. 2006. Tarik Menarik Kepentingan, Isyu Lingkungan 
Hidup Tersisih: Studi Kasus Agenda Setting Kebijakan Pengelolaan 



35Penelitian Lapangan

Usaha Pertambangan Umum di Propinsi Kepulauan Bangka 
Belitung. Tesis S2 Ilmu Politik. Program studi politik lokal dan 
otonomi daerah UGM. Tidak dipublikasi

Sahani. 2006. Konflik Pengelolaan Pertambangan Timah di Kepulauan 
Bangka Belitung: Studi Tentang Konflik PT. Timah tbk Dengan 
Pemerintah Bangka dan Asosiasi Industri Timah Indonesia. Tesis 
S2 Ilmu Politik. Program studi politik lokal dan otonomi daerah 
UGM. Tidak dipublikasi.

Sarjita,  dkk,   2011,   Strategi  Dan  Manajemen  Resolusi  Konflik,  Sengketa  
Dan  Perkara Pertanahan Untuk Keamanan Di Bidang Investasi, 
Mitra Amanah, Jakarta.

Oloan Sitorus dkk, 2008, Aspek Hukum Tanah Negara Bekas Hak 
Guna Usaha Perkebunan Di Provinsi Sumatera Utara, Bhumi, 
Jurnal Pertanahan STPN Nomor 24, Tahun 8, Desember 2008, 
Yogyakarta.

Robinson, Kathryn May. 1986.  Stepchildren of Progress: The Political 
Economy of Development in an Indonesian Mining Town. State 
University of New York Press

Tim penyusun. 2008. Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-
AMDAL) Terpadu Pertambangan Timah di Propinsi Kepulauan 
Bangka Belitung. PT. Timah (Persero) Tbk.

Triadi, Joko. 2005. Analisis Dampak Kegiatan Tambang Inkonvensional 
Timah Terhadap Lingkungan di Kabupaten Bangka Tengah Propinsi 
Kepulauan Bangka Belitung 2004: Studi Kasus di Kecamatan Toba. 
Tesis S2 Ilmu Politik. Program studi politik lokal dan otonomi 
daerah, UGM. Tidak dipublikasi.

Yaumidin. 2009. Sinergitas Fungsi Coorporate Social Responsibility (SCR), 
Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Partisipasi Masyarakat di 
Wilayah Pesisir Karimata. Jakarta. LIPI.



PERJUANGAN UNTUK MENJADI BAGIAN DARI PROSES 
PERUBAHAN AGRARIA YANG MENGUNTUNGKAN 

(Studi Kasus Perkebunan Sawit di Kabupaten Sarolangun, Jambi)

Sutaryono, Amien Tohari, Anik Iftitah, Ahmad Nashih Luthfi

Abstrak 

Frekuensi dan eskalasi konflik yang mencuat bersamaan dengan ekspansi 
tanaman sawit telah menjadi perhatian banyak pihak sekarang ini. Sebagian 
besar penjelasan atas konflik itu berpandangan bahwa konflik tersebut adalah 
bukti ketersingkiran petani dihadapan modal dan kekuasaan. Dengan 
menggunakan pendekatan diagnostic events, studi ini mengungkapkan bahwa 
konflik itu bukan saja ekspresi dari rasa ketersingkiran atau penolakan terhadap 
tanaman sawit tetapi juga bentuk dari the struggle for better incorporation, 
sebuah upaya petani untuk dapat masuk dan terlibat di dalam sirkuit komoditas 
sawit yang menguntungkan. Apa yang sesungguhnya hendak ditolak adalah 
cara-cara yang ditempuh negara dalam memperluas tanaman ini yang bias 
kapitalis dan diperumit dengan lemahnya negara menjamin kepastian tenurial. 
Tuntutan masyarakat atas pengelolaan yang baik dan saling menguntungkan 
akan dinilai mampu menempatkan petani dan perusahaan di dalam skema 
pembangunan agraria yang tidak eksploitatif.

Kata Kunci: konflik, sawit, better incorporation, diagnostic events.

Pendahuluan

Pada 20 Mei 2012, sekitar pukul 11.00 WIB, sekitar 50 kelompok 
orang yang mengatasnamakan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) 
dengan berkendara sepeda motor secara berboncengan melakukan 
pembakaran di camp karyawan dan 15 hektar areal lahan perusahaan 
perkebunan  P.T. Jambi Agro Wijaya (JAW) bagian dari Bakrie Sumatra 
Plantations yang ada di Simpang Meranti, Desa Mentawak Ulu, Kec. 
Air Hitam, Kab. Sarolangun, Jambi. Upaya pencegahan langung oleh 
keamanan perusahaan di lokasi kejadian sama sekali tidak berarti. Dalam 
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keterangan pihak perusahaan, enam puluh unit rumah dari 64 (enam 
puluh empat) rumah karyawan yang berdiri di lokasi, 15 (lima belas) 
hektar areal tanaman kelapa sawit, 3 (tiga) unit sepeda motor serta bahan 
pangan milik karyawan penghuni rumah, dibakar oleh rombongan 
bermotor tersebut. Menurut pemberitaan pada koran lokal Sarolangun 
Ekspress 22 Mei 2012, total kerugian yang diklaim perusahaan 
diperkirakan mencapai sekitar 5 (lima) milyar.

Tulisan ini menempatkan peristiwa konflik agraria seperti yang 
tersebut diatas, sebagai satu peristiwa kecil (event) yang menjadi tanda 
berlangsungnya proses perubahan besar terutama dalam konteks agraria. 
Suatu event yang menandai suatu upaya warga untuk menjadi bagian 
penting dari perubahan besar yang sedang berlangsung—booming 
permintaan minyak sawit dunia (the struggle for better incorporation). 
Konflik agraria sebagai peristiwa khusus, peluang kemunculannya tidak 
hanya oleh satu penyebab melainkan berada di dalam suatu konteks 
besar yang melingkupinya dan membuatnya mencuat, menyebar, dan 
bertambah. Tulisan ini tidak hendak memaparkan aneka konflik agraria 
ataupun menyuguhkan satu gambaran umum tentang pola-pola konflik 
agraria di Kab. Sarolangun. 

Tidak seperti di daerah lain yang menunjukkan bahwa konflik agraria 
merupakan resistensi dan perlawanan atas ekspansi brutal perusahaan 
pertambangan-perkebunan karena dinilai mengancam tanah-tanah rakyat 
seperti terjadi di Bima provinsi Nusa Tenggara Barat, Pesisir Kulonprogo 
provinsi D.I. Yogyakarta, dan Mesuji provinsi Lampung dan Sumatera 
Selatan; namun apa yang terjadi di Kab. Sarolangun dalam argumen ini 
adalah suatu gambaran konflik yang  dimotivasi oleh terbendungnya 
akses rakyat untuk bisa terlibat dalam aktifitas perkebunan kelapa sawit. 
Dengan kata lain, apa yang dibayangkan oleh rakyat dengan masuk 
menjadi bagian dari ekonomi perkebunan kelapa sawit adalah “for better  
incorporation”.

Ekonomi Kelapa Sawit di Jambi

Besarnya prospek komoditi minyak kelapa sawit dalam perdagangan 
minyak nabati dunia dalam tempo sekarang, telah mendorong pemerintah 
Indonesia untuk memacu pengembangan areal perkebunan kelapa sawit. 
Komoditas ini merupakan salah satu primadona tanaman perkebunan 
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di Indonesia yang menjadi sumber penghasil devisa non migas bagi 
Indonesia. Pengembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia berjalan 
sangat pesat. Tanah Indonesia yang ditanami sawit saat ini mencapai 
10 juta hektar, dan akan berlipat dua kali dalam dekade ke depan. 
Sebelumnya, pada periode tahun 2004 – 2008 rata-rata pertumbuhan 
luas areal kelapa sawit adalah 1,719,047 ha atau dari 5,288,829 ha pada 
tahun 2004 menjadi 7,007,876 ha pada tahun 2008 (Direktorat Ekspor 
Produk Pertanian dan Kehutanan, 2009). 

Perkembangan pesat lahan kelapa sawit juga terjadi di Jambi. Provinsi 
Jambi merupakan suatu daerah yang mempunyai pelabuhan ekspor dan 
merupakan salah satu provinsi penghasil kelapa sawit di Indonesia setelah 
Riau, Sumatra Utara, dan Sumatra Selatan. Dari semula yang hanya 
seluas 44.763 ha pada tahun 1990 meningkat menjadi 448.899 ha di 
tahun 2007. Hal demikian berarti mengalami peningkatan 10-an kali 
lipat dalam 17 tahun. Peningkatan luas areal lahan kelapa sawit tersebut, 
juga menjadi indikasi dari peningkatan jumlah perusahaan industri 
pengolahan kelapa sawit di Jambi. Pada tahun 2007 jumlah perusahaan 
industri kelapa sawit sebanyak 16 perusahaan. Namun pada tahun 2009, 
jumlah perusahaan ini meningkat signifikan menjadi 28 perusahaan (BPS 
Provinsi Jambi, diolah, 2012).

Grafik 1. Luas Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit di Jambi 
2006-2010 (dalam ha)

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2011
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Kelapa sawit di Jambi, menghasilkan produk utama berupa TBS 
(Tandan Buah Segar). TBS yang digunakan untuk industri pengolahan 
kelapa sawit pada tahun 2006 saja sebanyak 2.854.331 ton, senilai 1,9 
trilyun rupiah. Di Jambi, TBS pada industri pengolahan kelapa sawit 
diolah menjadi Crude Palm Oil (CPO) atau minyak mentah kelapa sawit, 
inti atau biji kelapa sawit (palm kerner) dan minyak inti kelapa sawit 
atau Palm Kernel Oil (PKO). Tahun 2006-2010, harga CPO di Jambi 
berada di kisaran harga 3.100 rupiah per kg hingga 9.100 rupiah per kg. 
Sedangkan harga kernel pada tahun 2006-2010, berada di kisaran harga 
1.500 rupiah per kg hingga 6.000 rupiah per kg. CPO dan turunannya 
menjadi komoditi ekspor andalan industri di Jambi. Tahun 2006-2010, 
ekspor CPO dari provinsi ini dikirim ke Malaysia, Belanda, India, dan 
Cina (BPS Provinsi Jambi, diolah, 2012). Berikut grafik volume dan nilai 
ekspor CPO dan Kernel Provinsi Jambi pada tahun 2006-2010.

Grafik 2. Volume Ekspor CPO 2006-2010 (dalam kg)

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2011
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Grafik 3. Nilai Ekspor CPO 2006-2010 (dalam US dolar)

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2011

Grafik 4. Volume Ekspor Kernel 2006-2010 (dalam kg)

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2011
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Grafik 5. Nilai Ekspor Kernel 2006-2010 (dalam US dolar)

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2011

Selain hal tersebut diatas, daya tarik kelapa sawit berdasarkan 
analisis finansial investasi perkebunan kelapa sawit skala besar (10.000 
ha) memberikan manfaat yang diterima oleh investor lebih besar 
dibandingkan dengan total biaya yang dikeluarkan, yaitu memberikan 
keuntungan bersih sebesar US$ 72,62 juta dari hasil penjualan CPO 
dan PKO. (E. G. Togu Manurung, 2001). Oleh karena itu, maka lazim 
sekitar 10 juta orang secara radikal ditransformasikan oleh kedatangan 
jenis tanaman raksasa ini, dan jutaan orang lagi yang akan mendapat 
pengalaman serupa beberapa tahun kedepan. Kebutuhan tanah untuk 
penanaman kelapa sawit sangat luas. Namun jika hal demikian tidak 
diiringi dengan besarnya permintaan tenaga kerja, akan mengakibatkan 
surplus populasi yang tidak terserap sektor industri perkebunan. Sebab 
1 ha perkebunan kelapa sawit hanya membutuhkan 5 orang tenaga 
kerja (di Malaysia 1:1). Populasi ini merupakan “reserve army” yang jika 
terus menerus tidak terserap sebagai tenaga kerja produktif, maka akan 
berpotensi menjadi “reserve conflict”.

Di Provinsi Jambi, kelapa sawit merupakan komoditas unggulan 
pada subsektor perkebunan di sektor pertanian selain karet. Kelapa 
sawit dan karet di Jambi menjadi komoditi yang diunggulkan dengan 
menggeser sektor tanaman bahan makanan yang merupakan penunjang 
utama dalam mencukupi kebutuhan pangan secara kualitas dan kuantitas 
(BPS Provinsi Jambi, Statistik Ekonomi Makro, 2009). Hingga tahun 
2005, daerah ini mampu mengekspor karet sekitar 274.571 ton dengan 
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nilai kurang lebih Rp 2,98 triliun (Fahmi, 2007). Perkebunan karet 
di Jambi seperlima dari luas perkebunan karet nasional atau 600 ribu 
hektar lebih, dari 3,4 juta hektar perkebunan karet di Indonesia. Sebagian 
besar perkebunan karet tersebut adalah perkebunan karet rakyat yang 
menghasilkan produksi karet paling tinggi. Pada tahun 2006, produksi 
perkebunan karet rakyat  mencapai 289.633 ton, sedangkan  produksi 
perkebunan swasta hanya 3.020 ton. Dominannya perkebunan karet 
rakyat di provinsi Jambi memberikan peran krusial bagi tersedianya 
bahan baku industri karet di berbagai negara, terutama Amerika, Jepang, 
Cina, dan beberapa negara di Asia dan Eropa. 

Namun, perkembangan terakhir memperlihatkan kecenderungan 
yang berbeda. Perkebunan karet yang semula luas itu, perlahan-lahan 
mulai digeser oleh tanaman sawit. Tidak hanya perusahaan-perusahaan 
modal besar yang membuka lahan untuk tanaman kelapa sawit tetapi 
warga setempat juga berbondong-bondong menanamnya. Lahan sawit 
yang semula berkisar 403.467 hektar pada tahun 2005, sekarang ini 
menjadi hampir mencapai 500.000 hektar, atau meningkat 21 persen. 
Pemerintah daerah Provinsi Jambi, lebih agresif memperluas perkebunan 
kelapa sawit terutama sejak tahun 2006. WALHI Jambi mencatat izin 
pengembangan perkebunan kelapa sawit di Jambi saat ini seluas 1,3 juta ha. 
Izin perkebunan yang telah direalisasikan seluas 513.300 ha, dan 786.700 
ha sisanya lagi belum tergarap. Perluasan perkebunan sawit di Provinsi 
Jambi juga telah menjadi bagian dari politik anti ketahanan pangan 
dimana perkebunan kelapa sawit yang ada saat ini melenyapkan lahan 
pangan seluas 40 ribu ha untuk dijadikan perkebunan sawit. Para pihak 
yang ikut dalam konversi tata guna lahan ini bukan hanya perusahaan-
perusahaan besar tetapi masyarakat juga melakukan hal serupa. Banyak 
perkebunan karet rakyat yang ditebang kemudian diganti dengan kelapa 
sawit, dengan alasan karena ekonomi sawit dipandang lebih menjanjikan 
keuntungan besar dibandingkan karet. 

Sistem perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang bertumpu pada 
perusahaan perkebunan seperti yang telah terjabarkan di atas telah 
melahirkan banyak konflik, termasuk di Jambi. Di Jambi, ada 38 konflik 
yang melibatkan masyarakat dan perusahaan perkebunan sawit. Penyebab 
utamanya adalah pembukaan lahan perkebunan melampaui luas hak 
guna usaha yang diperoleh perusahaan, merambah ke lahan warga atau 
tanah adat tanpa izin. Konflik juga dipicu pelanggaran atas kerjasama 
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kemitraan. Perusahaan tidak merealisasikan sistem bagi hasil sesuai 
kontrak sehingga petani atau pemilik lahan merasa dirugikan. Selain itu, 
tidak sedikit konflik agraria yang lahir dari sistem perkebunan inti plasma 
karena inti dinilai melanggar kesepakatan dengan petani plasma.

Tonggak-tonggak bekas tanaman karet warga yang segera tergantikan oleh 
perluasan tanaman sawit

Tonggak-tonggak bekas tanaman karet warga yang segera 
tergantikan oleh perluasan tanaman sawit

Sumber : dokumen penelitian, 2012 

SETARA, sebuah lembaga swadaya masyarakat di Jambi mencatat 
konflik agraria dan kekerasan di Jambi yang dirilis tahun 2011. Lembaga 
ini menyebutkan bahwa dalam rentang tahun 2001-2010 terdapat 
70  konflik  di  sektor  kehutanan  dan  perkebunan,  yang  sampai  
akhir tahun 2010 belum ada penyelesaiannya. Artinya konflik tersebut 
merupakan konflik laten yang bisa menjadi konflik terbuka kapan saja.  
Pada tahun 2011 misalnya, tercatat sekitar 44 konflik terjadi di berbagai 
sektor berbasis tanah dan sumber kekayaan alam, dengan luasan lahan 
konflik 222.688 hektar. Sebagian konflik yang muncul di tahun 2011 
adalah konflik lama yang belum diselesaikan dengan tuntas. Sebagian 
konflik tersebut muncul berkaitan langsung dengan tanah, tetapi ada juga 
yang disebabkan oleh ketidakadilan kebijakan dan ketidakadilan manfaat 
pembangunan industri berbasis sumber-sumber agraria lainnya seperti 
tambang dan hutan (Setara Jambi, dkk. 2011).
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Konflik Agraria di Sarolangun

Sepanjang tahun 2011 hingga awal tahun 2012 khusus di wilayah 
Sarolangun paling tidak terdapat 10 konflik lahan yang melibatkan 
masyarakat dan perusahaan terutama perusahaan perkebunan kelapa 
sawit. Berikut ini adalah daftar sebelas konflik agraria yang terjadi di 
Sarolangun semenjak dibukanya perkebunan kelapa sawit. 

1. Lokasi konflik di Desa Batu Putih, Payo Lebar dan Pematang Kulim, 
antara PT Duta Multi Inti Palma Perkasa (PT. DIPP) dengan 
masyarakat pemilik lahan dan Koperasi Usaha Mandiri. Konflik ini 
mulai muncul pada tahun 2004 berhubungan dengan permasalahan 
bagi hasil dalam pola kemitraan.

2. Lokasi konflik di Desa Kasang Melintang, Pangkal Bulian, Seu Jernih, 
Semurung, Desa Baru, Lubuk Kepayang antara PT. Era Mitra Agro 
Lestari (PT. EMAL) dan PT. Indo Agroganda Lestari  (PT. IAL), 
yang terjadi sejak tahun 2008 berkenaan dengan overlapping lahan 
perkebunan antar perusahaan.

3. Lokasi konflik di Desa Kasang Melintang, Lidung, Karang Mendapo 
dan Sei Pelakar antara PT. Kresna Duta Agroindo (KDA) dan Koperasi 
Tiga Serumpun dengan masyarakat Desa Karang Mendapo dan Batu 
Ampar. Konflik yang mulai muncul pada tahun 2008 ini dipicu 
oleh masalah produksi kebun dan bagi hasil yang dianggap tidak 
transparan, sehingga masyarakat dirugikan.

4. Konflik di Desa Bukit Subhan Kecamatan Air Hitam, antara PT. 
Sari Aditya Loka (SAL) dengan masyarakat Desa Limbur Merangin 
Kabupaten Merangin. Konflik yang dipicu oleh tuntutan masyarakat 
terhadap pembagian kebun pada tanah adat Payo Lengantuk, Desa 
Rawa Jaya yang diikuti dengan pendudukan kebun inti ini mulai 
terjadi pada tahun 2010.

5. Konflik di Desa Mentawak Baru dan Mentawak Ulu di Kecamatan 
Air Hitam antara PT. Jambi Agro Wijaya (PT. JAW) dengan Gapoktan 
Desa Baru dan Desa Lubuk Kepayang di Kecamatan Air Hitam dan 
Kelompok Tani Mekar Jaya Desa Pamenang Kabupaten Merangin. 
Konflik ini terjadi akibat klaim lahan seluas 3000 hektar, dan adanya 
pengrusakan kebun rakyat yang diduga dilakukan oleh perusahaan 
pada tahun 2007. Konflik ini mencapai pucaknya pada tanggal 21 
Mei 2012, yang ditandai dengan pembakaran 62 rumah pekerja kebun 
dan 15 hektar perkebunan milik perusahaan.
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6. Konflik di Desa Lubuk Resam Kecamatan Cermin Nan Gedang antara 
PT. Agrowiyana dengan masyarakat Desa Lubuk Resam. Konflik yang 
terjadi pada tahun 2007 ini diakibatkan oleh digusurnya tanah dan 
tanaman masyarakat yang sudah dilakukan sejak tahun 1998 karena 
diklaim sebagai kawasan HGU perusahaan.

7. Konflik di Desa Sarolangun antara PT. Tandan Abadi Mandiri 
dengan Koperasi Sungai Pagu Sawit Mandiri. Konflik ini dipicu 
oleh pengelolaan kebun yang tidak mengikutsertakan koperasi dan 
belum tercapainya kesepakatan kerjasama dan pola bagi hasil pada 
tahun 2011.

8. Konflik di Desa Baung dan Desa Tinting Kecamatan Sarolangun 
antara PT Tunas Tani Utama dangan PT. Bina Usaha Lestari yang 
disebabkan oleh adanya tumpang tindih lahan perkebunan antar 
perusahaan yang muncul pada tahun 2011.

9. Konflik masyarakat Gunung Kembang Kecamatan Sarolangun 
dengan PT. Agro Indo Lestari yang dipicu oleh adanya tuntutan 
kompensasi sebanyak 25 Kepala Keluarga (KK) yang 150 ha lahannya 
diambil alih oleh perusahaan. Perusahaan menganggap bahwa lahan 
yang disengketakan adalah lahan yang masuk wilayah HGU yang 
dikuasainya. Konflik ini mulai memanas pada awal tahun 2012.

10. Konflik antara PT. Agronusa Alam Sejahtera dengan masyarakat di 
Kecamatan Mandiangin; dan

11. Konflik antara PT. Samhutani sebagai pemegang konsesi Hutan 
Tanaman Industri dengan masyarakat di Desa Muara Danau 
Kecamatan Pelawan berkenaan dengan penguasaan lahan. 

Permasalahan dan Tujuan Penelitian

Dari paparan di atas terdapat 4 (empat) fakta penting. Pertama, 
booming tanaman kelapa sawit mulai menggeser tanaman karet rakyat 
dan tanaman pangan lainnya. Kedua, tranformasi ini ditopang oleh 
perusahaan-perusahaan besar sebagai pendorong dan pelaku utama. 
Ketiga, transformasi ini membutuhkan luasan tanah yang sangat besar 
yang mengakibatkan konversi besar-besaran tanah sehingga mengubah 
tata guna lahan. Keempat, usaha pertanian rakyat baik berupa tanaman 
pangan atau tanaman komoditas ekspor (karet) mulai tergusur perlahan-
lahan oleh sawit baik yang ditanam oleh perusahaan besar maupun 
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dikonversi sendiri oleh para pemilik lahan. Keempat, perubahan besar 
yang dibawa oleh pergantian tanaman itu melahirkan titik-titik konflik 
yang frekuensinya terus meningkat dan menyebar dengan beragam aktor. 

Terkait dengan hal tersebut di atas, maka penelitian ini mengambil 
dua permasalahan penting yang ingin dijawab dalam penelitian ini yakni: 
(1) apa yang melatarbelakangi peristiwa pembakaran lahan perkebunan 
kelapa sawit PT. Jambi Agro Wijaya?, (2) bagaimana kaitan antara 
pembakaran tersebut dengan perubahan agraria di Jambi? Oleh karena 
itu, tujuan penelitian ini adalah melakukan analisa terhadap konflik 
untuk menemukan pesan utama dibalik aksi kekerasan pembakaran 
yang tidak terhindarkan itu. Peristiwa pembakaran bedeng karyawan PT. 
Jambi Agro Wijaya di Sarolangun menjadi jendela untuk memahami apa 
yang mendasari aksi pembakaran warga terhadap aset perkebunan sawit 
tersebut.

Lokasi Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian lapang ini, dilakukan di wilayah Kabupaten Sarolangan, 
Provinsi Jambi. Studi lapangan (field study) dilakukan pada akhir Mei 
– 4 Juni 2012, dengan mempergunakan teknik penggalian data seperti 
observasi langsung (direct observation), dokumentasi dan wawancara 
mendalam (indepth interview). Observasi langsung dilakukan di 
areal perusahaan dan perkebunan kelapa sawit perusahaan PT. Jambi 
Agro Wijaya (JAW) yang lokasinya terletak di Kecamatan Air Hitam, 
Sarolangun, tepatnya di Desa Mentawak Baru. Wawancara mendalam 
dilakukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. 
Sarolangun dan jajarannya, anggota dewan legislatif Kab. Sarolangun, 
pemerintah daerah Sarolangun, Sekretaris Dinas Perkebunan Sarolangun, 
pemerintah Kec. Air Hitam, pemerintah Desa Mentawak Ulu, asisten 
kepala PT. JAW, karyawan PT. JAW, masyarakat dan beberapa tokoh 
kunci.

Kabupaten Sarolangun merupakan salah satu daerah di Provinsi 
Jambi, yang menjadi penyuplai komoditas internasional kelapa sawit dan 
karet. Kaupaten ini merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten 
Sarolangun Bangko (Sarko), yang menjadi sebuah wilayah kabupaten 
yang otonom di Jambi pada tahun 1999. Daerah Sarko mengalami 
pemekaran menjadi dua kabupaten yaitu Kab. Sarolangun dan Kab. 
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Merangin. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 54 Tahun 
1999 tanggal 12 Oktober 1999 tentang Pembentukan Kabupaten 
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten 
Tanjung Jabung Timur. Secara geografis, Kabupaten Sarolangun 
terletak antara 01°53’39’’ sampai 02°46’02’’ Lintang Selatan dan antara 
102°03´39’’ sampai 103°13´17’’ Bujur Timur dan merupakan dataran 
rendah dengan ketinggian antara 10 sampai dengan 1000 meter dari 
permukaan laut (dpl), berbatasan dengan Kabupaten Batanghari di 
sebelah utara, Kabupaten Rejanglebong (Bengkulu) di bagian selatan, di 
bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Batanghari dan Musi Rawas 
(Sumatera Selatan) serta berbatasan dengan Kabupaten Merangin sebagai 
kabupaten induk di sebelah barat. 

Kabupaten Sarolang memiliki sepuluh (10) kecamatan dengan total 
luas 6.174 km² yaitu Kecamatan Batang Asai, Limun, Cermin-Nan 
Gedang, Pelawan, Singkut, Sarolangun, Bathin VIII, Pauh, Air Hitam, 
Mandiangin.  Sejumlah ± 391. 953 ha luasannya sebagai tanah budidaya 
untuk pemukiman, sawah, ladang/tegalan, perkebunan kelapa sawit, 
perkebunan karet, semak-semak/alang-alang dan belukar. Sedangkan 
seluas ± 225. 490 ha, diorientasikan untuk hutan lindung, hutan produksi 
terbatas, hutan produksi tetap, taman nasional Bukit Dua Belas dan cagar 
alam. Memiliki akses perhubungan meliputi jalan negara, jalan provinsi, 
dan jalan kabupaten. 

Sarolangun sebagai daerah pemekaran, tidak berbeda dengan daerah 
lainya di Jambi, kini sedang membuka ribuan hektar lahan kelapa sawit. 
Pembukaan investasi pada sektor perkebunan dilakukan, antara lain dengan 
memberikan dan menerbitkan sertifikat Hak guna Usaha (HGU) bagi 
belasan perusahaan investor di Sarolangun. Total perusahaan perkebunan 
untuk beragam komoditas utamanya sawit yang ada di kabupaten ini ada 
35 perusahaan dengan HGU ataupun IUP. Perusahaan tertua memiliki 
sertipikat HGU pada tahun 1992 tatkala masih dalam administrasi 
Kabupaten Sarolangun-Bangko. Perusahaan lain mendapatkannya pada 
tahun 2008-2010. Lokus peristiwa pembakaran camp karyawan dan areal 
lahan P.T Jambi Agro Wijaya (JAW) seperti yang telah tersebut di atas, 
merupakan satu bagian dari induk perusahaan kelapa sawit di Sarolangun 
(Bakrie Sumatra Plantations) yang memegang HGU terluas di Sarolangun 
yaitu dengan luas total 22.051, 59 ha (60, 75%) dari total keseluruhan 
HGU di Sarolangun yang luasnya 36,248 ha (BPN Sarolangun, 2011).
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Konflik agraria di Jambi dan khususnya di Sarolangun, mulai menjadi 
sangat massif bermunculan terutama sejak daerah ini membuka ratusan 
ribu hektar tanahnya untuk penanaman komoditas sawit. Daerah ini 
telah mengalami beberapa fase perubahan tata guna lahan. Jauh sebelum 
sawit masuk, masyarakat Jambi melakukan budi daya padi ladang, karet 
rakyat yang dikombinasikan dengan tanaman buah-buah atau tanaman 
untuk kerajinan seperti rotan dan bambu. Namun sejak tahun 1950-an, 
agroforestri karet ini mulai tergusur oleh penanaman karet monokultur 
dan sekarang berubah menjadi sawit (Freintrene, Chong, dan Levang; 
n.d).

Temuan dan Ulasan

Temuan riset ini menunjukkan beberapa hal yang mengindikasikan 
bahwa upaya warga untuk masuk menjadi bagian dari proses perubahan 
agraria yang menguntungkan mendasari terjadinya events pembakaran 
sebagai titik kulminasi konflik. Temuan ini didasarkan pada beberapa 
temuan, pertama, Jambi secara keseluruhan termasuk Sarolangun didesain 
menjadi pusat penanaman komoditas ekspor kelapa sawit yang tampak 
dari beberapa fase perubahan tata guna lahan. Tanaman kelapa sawit dan 
karet sebagai sub sektor tanaman perkebunan, menjadi komoditi yang 
diunggulkan dan menggeser sektor tanaman bahan makanan. Sub sektor 
perkebunan ini memberikan kontribusi terbesar dalam sektor pertanian 
terhadap PDRB Provinsi Jambi, yaitu sebesar 10,79 persen dari 23, 81 
persen. Implikasi paling terlihat dari hal itu adalah penggabungan ke 
dalam sirkuit  komoditas internasional menjadi pilihan yang dianggap 
paling rasional untuk memperolah manfaat dari setiap perubahan 
tanaman komoditas. Kedua, perubahan kekuasaan pasca pemekaran tidak 
beriringan dengan daya kontrol atas penguasaan tanah. Hal ini membawa 
pada kondisi dimana ketidakjelasan penguasaan menjadi penyebab paling 
sering dari konflik agraria. Ketiga, perubahan agraria yang terakhir tidak 
diletakkan pada kekuatan rakyat seperti pada tahap perubahan pada 
masa-masa sebelumnya dari perladangan padi ke perkebunan karet 
rakyat, tetapi disandarkan kepada perusahaan perkebunan sawit sebagai 
aktor utama.

Tulisan ini hendak menjelaskan mengapa orang-orang membakar 
aset-aset perkebunan. Sebagai sebuah events khusus, pesan apa yang 
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sebenarnya hendak disampaikan oleh pelaku aksi pembakaran kepada 
publik dan kepada pihak yang terkena aksi pembakaran. Sebagai sebuah 
aksi, pembakaran mengindikasikan terjadinya kemacetan dialog dan suatu 
pelanggaran yang berulang-ulang yang tidak pernah terlesaikan. Konflik 
yang manifes menjadi aksi pembakaran di dalam konteks konflik agraria 
yang tersebar dan terus terjadi sejak pembukaan besar-besar kebun kelapa 
sawit pada dasarnya menunjukkan gejala tertentu. Peristiwa konflik yang 
manifes menjadi aksi pembakaran tersebut terjadi persis pada saat tim 
peneliti akan turun ke lapangan.  

Guna memahami apa makna pembakaran tersebut, terlebih 
dahulu dijelaskan konsep yang digunakan untuk menjelaskanya yaitu 
diagnostic events dan better incorporation. Diagnostic events dipakai sebagai 
pendekatan untuk membaca events konflik yang manifes pada saat 
penelitian dilakukan. Sedangkan better incorporation digunakan untuk 
melihat alasan mengapa konflik-konflik semacam itu terjadi, meningkat, 
dan meluas di lokasi penelitian. 

Diagnostic Events 

Dalam sebuah papernya yang berjudul Explaining the Present; 
Theoritical Dilemmas and Prossesual Ethnography, Moore (1987) 
menjelaskan  konsep diagnostic event sebagai sebuah perangkat analitik 
untuk melihat sesuatu yang besar melalui suatu peristiwa yang terjadi 
pada saat ini dan sekarang. Dunia dipahami sebagai satu sistem yang 
terintegrasi di mana komponen-komponenya saling tergantung satu 
sama lain sehingga suatu perubahan besar yang tengah berlangsung akan 
menyentuh sampai pada level terkecil dari peristiwa keseharian. Perangkat 
analitik ini dikembangkan dan banyak digunakan oleh etnografer yang 
melakukan kerja-kerja lapangan untuk memahami konstruksi budaya 
dan sistem sosial. Dengan cara ini seorang peneliti lapangan dapat 
memanen informasi sebanyak mungkin sejauh kemampuanya dari suatu 
peristiwa lokal yang terjadi pada saat ia berada di lapangan sebagai data-
data penting yang dapat membantunya memahami persoalan yang lebih 
luas lagi. 

Memahami sebuah peristiwa khusus atau events sebenarnya adalah 
memahami “practice” atau “history”. Sejarah dalam konteks pendekatan 
ini bukan masa lalu semata atau sekedar dipandang sesuatu yang terjadi 
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pada atau menimpa diri seseorang tetapi dimaknai—persis seperti 
praktik—sebagai sesuatu yang sedang dibuat, dibentuk, diwujudkan, dan 
diperjuangkan oleh seseorang atau masyarakat (Ortner 1984:158 dalam 
Moore 1987:728). Memahami melalui sebuah “practice” mengharuskan 
kita untuk melihat dari dekat, dari yang sedang terjadi, dan dari yang 
benar-benar terjadi. Dengan cara ini kita dapat terhindar dari jebakan-
jebakan yang dibawa oleh term-terma besar yang bisa jadi tidak berisi 
seperti eksploitasi, marjinalisasi, perampasan, peningkatan kesejahteraan, 
pemberdayaan dan sebagainya. Pendekatan yang mencoba melihat 
sebuah praktik terjadi sesungguhnya sedang berusaha memahami sejarah 
yang sedang dibuat. Apa yang ingin dijelaskan oleh pendekatan ini pada 
dasarnya adalah hubungan antara manusia dan dunia yang lebih luas. 
Mengutip Sahlin (1981, 1985) dari Moore (1987: 729) “An event is just 
not a happening in the world; it is relation between a certain happening 
and a given symbolic system. Meaning is realized … as only events of speechs 
and actions. Event is empirical form of system”. Pemahaman akan events 
sebagai “practice” ini berkesesuaian dengan apa yang diusulkan oleh Tania 
Li (2003). Menurutnya, guna mengatasi kategori/konsep “identity” dan 
“ideology” yang cenderung melakukan penyederhanaan secara hitam 
putih dalam memahami gerakan atau protes sosial, perlu dikemukakan 
konsep “practices”,  “processes” dan “positions”. 

Sebuah events dapat menunjukkan keganjilan (dis-order) ataupun 
kelaziman/kenormalan (order). Events yang menunjukkan kenormalan 
biasanya terkait dengan pemeliharaan tradisi atau budaya, tentang 
bagaimana sistem simbol yang diterima oleh seluruh anggota komunitas 
kebudayaan itu diejawantahkan, seperti upacara adat, ritual-ritual 
adat, pesta penyambutan tamu, pemberkatan orang asing yang masuk 
wilayah adat, dan sebagainya.  Sedangkan events yang mengekpresikan 
ketidaknormalan lebih berkaitan dengan adanya hubungan yang 
goyah antara tatanan simbolis dengan kenyataan yang terjadi, juga bisa 
menunjukkan sebuah protes, atau sebuah transformasi yang tengah 
berlangsung secara diam-diam yang kemudian melutup menjadi 
events khusus. Seperti Moore (1987:729) simpulkan kemudian bahwa 
events sangat mungkin menjadi bukti tentang berlangsungnya sebuah 
pemberontakan atas struktur atau sebuah upaya yang dilakukan 
untuk menciptakan sesuatu yang lain. Events juga dapat menunjukkan 
keanekaragaman kontestasi sosial atau kompetisi klaim-klaim budaya dan 
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juga dapat mengungkap wilayah-wilayah subtansial dari ketidakjelasan-
ketidakjelasan aturan normatif. 

Oleh karena itu, pendekatan ini tidak memasukkan semua events 
untuk menjadi data mentah yang bisa dianalisis. Events yang bisa 
dijadikan data mentah dan yang diutamakan adalah events yang di 
dalamnya terjadi perebutan, konflik, persaingan atau upaya-upaya yang 
terlihat ditujukan untuk mencegah, menekan, atau melenyapkan konflik, 
kontestasi, dan ketegangan. Salah satu contoh yang dapat disebut sebagai 
“events diagnostic” misalnya seperti pengalihan atau pengambilalihan 
kekayaan tanah. Ketika di sebuah masyarakat pertanian tanah lazimnya 
dialihkan dari orang tua kepada anaknya terus menerus dari satu generasi 
ke generasi berikutnya, maka hal itu menunjukkan kontinyuitas. Tetapi 
jika tiba-tiba si orang tua menjual tanah itu kepada orang lain yang bukan 
keluarganya dan tidak mewariskanya kepada anak-anaknya maka ini 
menunjukkan sedang terjadi sebuah pembelokan atau patahan  dari pola 
yang lazim (Moore 1987:730). Dalam cara pandang ini akan dijelaskan 
“event pembakaran” dalam semesta perubahan agraria yang terjadi di 
Sarolangun. 

Better Incorporation

Konsep better incorporation yang digunakan disini menyanggah 
asumsi konsep McCharty  tentang adverse incorporation. Riset besar yang 
dilakukanya di Jambi pada tahun 2008-2009 dengan tema perkebunan 
sawit dan perubahan agraria di Sumatera, dengan menggunakan konsep 
adverse incorporation, menemukan bahwa perubahan agraria dalam hal 
kerentanan dan konflik yang muncul disebabkan oleh cara-cara yang 
berlainan dalam memasukkan petani ke dalam skema besar kebijakan 
perluasan perkebunan sawit. Dalam kasus perluasan kelapa sawit, oleh 
karena cara-cara yang digunakan untuk memasukkan orang-orang ke 
dalam ledakan perkebunan sawit itu merugikan, maka sejumlah besar 
pemilik tanah masih miskin, bahkan banyak yang kehilangan tanah. Ketika 
intensifikasi dan integrasi pertanian ke dalam pasar global meningkatkan 
keuntungan bagi beberapa orang, perubahan tersebut mungkin menekan 
yang lainya keluar dari tanah, menciptakan kemakmuran bagi sebagian 
orang tetapi bersamaan dengan itu memunculkan dan melestarikan 
kemiskinan bagi orang lainya (Hickey & du Toit 2007). 
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Adverse incorporation sebenarnnya menyanggah konsep exclusion dan 
inclusion yang mengatakan bahwa kemiskinan, keterbelakangan, dan 
ketidakberdayaan disebabkan karena orang tidak dimasukkan (exclusion) 
ke dalam sistem yang lebih besar. Perkebunan kelapa sawit yang dibangun 
besar-besar adalah contoh dari sistem besar yang hendak memasukkan 
orang ke dalam sirkuitnya. Konsep adverse incorporation datang dengan 
mengatakan bahwa kemiskinan, konflik, dan sebagainya muncul bukan 
karena mereka berada di luar tetapi justru karena mereka masuk ke dalam 
sirkuit sistem yang lebih besar itulah. Konsep-konsep ini sangat kuat 
dalam penjelasan strukturalnya namun tidak memberikan tempat pada 
rasionalitas pelakunya. Better incorporation yang digunakan penelitian 
ini hendak mengatakan bahwa konflik akibat bersinggungan dengan 
sistem besar adalah di dorong oleh keinginan untuk menjadi bagian dari 
perubahan agraria yang menguntungkan. 

Uraian berikut ini akan menunjukkan bagaimana kehendak untuk 
masuk dan memperoleh keuntungan dari perubahan agraria itu terjadi 
melalui pembacaan terhadap events konflik pembakaran perkebunan di 
Sarolangun. 

Sawit Perusahaan Perkebunan yang Sarat Konflik

Bukan hendak mengatakan bahwa konflik yang terjadi disebabkan 
oleh melulu soal penanaman sawit namun hendak menunjukkan bahwa 
konflik yang tersebar sekarang ini di Sarolangun adalah bagian integral 
dari perluasan pembanguan perkebunan sawit semenjak pemekaran 
daerah. Pemicunya beragam mulai dari ketidakjelasan tenurial, kontrak 
yang menipu, hingga pemerintah yang lemah dalam memenuhi janji dan 
pelayanannya. Uraian ini juga ingin menunjukkan bahwa begitu daerah 
ini dibawa berubah ke arah dominasi sawit di tengah produksi tanaman 
karet yang menunrun membuat orang beramai-ramai menanam sawit 
dan membuka lahan baru. Itu semua berjalan di tengah ketidakmampuan 
pemerintah melindungi dan menjamin kepastian tenurial kecuali berpihak 
pada perusahaan. Semua konflik yang terjadi tidak lepas dari perjuangan 
untuk menjadi bagian dari perubahan agraria dan mendapatkan 
keuntungan darinya.  

Sarolangun membuka ribuan hektar lahan untuk penanaman kelapa 
sawit antara lain dengan memberikan dan menerbitkan sertifikat Hak 
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Guna Usaha (HGU) bagi belasan perusahaan investor dengan luas areal 
mencapai puluhan ribu hektar. Dari semua perusahaan pemegang HGU 
yang paling luas adalah untuk perkebunan kelapa sawit. Kenyataan ini 
memperlihatkan bahwa daerah ini sedang bertransformasi dari perkebunan 
berbasis rakyat ke perkebunan berbasis perusahaan. Perkebunan berbasis 
rakyat adalah perkebunan karet yang sejak lama menopang perekonomian 
rakyat Sarolangun. Sedangkan perkebunan berbasis perusahaan adalah 
perkebunan sawit yang bisa dikatakan pendatang baru di Sarolangun. 
Modal yang dibutuhkan karet lebih kecil dan karena itu dapat diupayakan 
sendiri oleh rakyat sedangkan sawit tidak demikian. Meskipun banyak 
warga yang beralih menanam sawit tetapi hanya mereka yang bermodal 
besarlah yang mampu melakukanya atau menyewakan lahannya kepada 
perusahaan untuk ditanami sawit dengan skema inti-plasma.   

Apabila melihat data yang direkam Badan Pusat Statistik (BPS) 
Sarolangun kita akan tertipu ketika membandingkan antara luas 
perkebunan karet dan perkebunan sawit. Sampai tahun 2010, misalnya, 
tercatat luas tanaman karet sekitar 118, 399 ha, sedangkan sawit hanya 
8725 ha. Data ini sekilas menunjukkan bahwa Sarolangun masih berpihak 
dan mengutamakan perkebunan rakyat yaitu karet. Akan tetapi jika kita 
melihat data BPN Sarolangun tahun 2012, maka luas areal HGU yang 
ditanami sawit luasnya sangat jauh berbeda dengan yang dicatat di BPS. 
Berikut ini adalah daftar sertifikat HGU di wilayah Sarolangun yang 
meliputi 14 perusahaan, lokasi, dan luas areal HGU-nya. 
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Tabel tersebut di atas memperlihatkan bahwa PT. JAW menjadi 
pemegang HGU terluas di Sarolangun. Perusahaan ini merupakan 
satu bagian dari induk perusahaan Bakrie Sumatra Plantations (BSP) 
yang terdiri dari PT. JAW dan PT. EMAL. Total lahan BSP adalah 
22.051,59 ha (60,75%) dari total keseluruhan HGU di Sarolangun. 
Dari 14 pemegang HGU seperti yang tersebut di atas, data lapangan 
menunjukkan bahwa hampir kesemuannya berkonflik, sebagaimana 
yang telah tertuliskan pada pendahuluan. Adapun konflik pertanahan di 
Sarolangun, didominasi oleh dua topik, yaitu berkait perkara Hak Guna 
Usaha (HGU) dan Izin Lokasi. Konflik-konflik pertanahan yang berakar 
karena dua hal tersebut, selama satu setengah tahun diawal kerja BPN 
Sarolangun (pertengahan tahun 2003), selalu terkontrol. Namun pada 
dua tahun terakhir setelah terjadi pembukaan akses jalan pada tahun 
2000, konflik dengan masyarakat melampaui batas. Sebagai salah satu 
sampelnya adalah masyarakat bertindak sendiri dalam menyelesaikan 
konflik yang terjadi (events pembakaran areal JAW).

Jauh sebelum sawit masuk, masyarakat melakukan budi daya 
tanaman bahan makanan. Namun, fase ini kemudian bergeser menjadi 
pembudidayaan padi ladang, karet rakyat yang dikombinasikan dengan 
tanaman buah-buah atau tanaman untuk kerajinan seperti rotan dan 
bambu, dan selanjutnya fase inipun akhirnya tergusur oleh penanaman 
karet monokultur dan sekarang berubah menjadi sawit. Sektor tanaman 
bahan makanan yag merupakan penunjag utama dalam mencukupi 
kebutuhan pangan secara kualitas dan kuantitas, telah tergeser oleh sub 
sektor tanaman perkebunan terutama karena adanya komoditi yang 
diunggulkan yaitu tanaman kelapa sawit dan karet, sebagai komoditas 
internasional dari Sarolangun.  Masyarakat menjadi bergantung terhadap 
komoditas internasional, yang selanjutnya membentuk pemahaman 
bahwa jika mereka ingin lebih baik kondisi kehidupannya maka harus 
ikut ke dalam arus perubahan besar agraria tersebut. Baik perusahaan yang 
dapat menguasai lahan dalam jumlah besar melalui HGU dan masyarakat 
dengan mencari celah untuk menjadi bagian dari upaya menyuplai 
permintaan komoditas global. Cerita tentang events pembakaran yang 
terjadi pada Mei 2012 di Sarolangun dan upaya beramai-ramai untuk 
membuka lahan di kawasan Hutan Sialok menunjukkan bagaimana 
keinginan untuk menjadi bagian dari rantai komoditas global yang 
menguntungkan itu bekerja. 
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Dari Aksi Pembakaran Hingga Membabati  Hutan Sialok

Membaca sebuah events yang terbatas tidak cukup memadai untuk 
menemukan konteks mengapa dan dalam kondisi apa sebuah events 
muncul. Seperti Moore (1987) kemukakan di atas, membaca sebuah 
events berarti juga harus mengaitkannya dengan peristiwa-peristiwa 
lainnya yang sekilas tidak terkait, mencatat juga apa yang dikatakan oleh 
orang-orang lain tentang events tersebut. Di tengah konflik yang memanas 
tidak mudah bagi tim untuk menggali informasi yang mendalam. 
Untuk menunjukkan bagaimana perjuangan untuk menjadi bagian dari 
perubahan agraria yang menguntungkan itu dilakukan, dua uraian berikut 
ini menggambarkan konflik yang manifes dan upaya-upaya warga untuk 
mendapat lahan tanam baru yang lebih luas meskipun tidak dilindungi 
oleh kepastian tenurial.

(1) Pembakaran Perkebunan PT. JAW   

 Profil Perusahaan

PT. JAW merupakan satu perusahaan bagian dari Bakrie Sumatra 
Plantations (BSP) selain PT. EMAL. Perusahaan ini, berada di wilayah 
Kec. Air Hitam, Sarolangun. Kecamatan Air Hitam terdiri dari 9 desa, 
5 desa asli  yaitu Lubuk Kepayang, Desa Baru, Semurung, Jernih dan 
Pematang Kabau, dan 4 desa transmigran yaitu Bukit Suban, Lubuk 
Jernih, Mentawak Baru dan Mentawak Ulu. Areal perusahaan ini, terbagi 
kedalam dua bagian utama yaitu areal produksi dan areal pengembangan. 
Kawasan PT. JAW yang berada di Mentawak Baru adalah areal lahan 
produksi, sedang areal dimana pembakaran terjadi, adalah areal 
perkebunan untuk pengembangan, yang lokasi tepatnya terletak di 
daerah Mentawak Ulu. 
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Kantor PT. JAW yang merupakan bagian dari Bakrie Sumatra Plantations

Sumber : dokumen penelitian, 2012

Peta Areal Perkebunan Kelapa Sawit Bakrie Sumatra Plantations dalam Peta 
Luasan Desa

Sumber : dokumen penelitian, 2012



58 Kebijakan, Konflik, dan Perjuangan Agraria Indonesia Awal Abad 21

Perusahaan ini, dalam managemen internalnya menggunakan nama 
Departemen JAW atau JAW Estate. Di dalam lokasi areal perusahaan yang 
luasnya ribuan hektar ini, terdapat fasilitas internal yang cukup representif 
untuk disebut sebagai satu wilayah komunitas hidup mandiri seperti 
tempat beribadah (Masjid), lapangan, klinik berobat dan juga beberapa 
SPD (Satuan Pemukiman Delta). Istilah SPD ini merupakan suatu 
areal tempat bermukimnya beberapa anggota keluarga karyawan dalam 
bangunan-bangunan perumahan panggung dari kayu yang didirikan oleh 
perusahaan. SPD ini terdiri dari beberapa unit, dimana satu unit terdiri 
dari beberapa divisi. Sebagai contoh, bangunan rumah-rumah panggun 
di dekat areal kantor Departemen JAW, adalah divisi 3, yang terdiri dari 8 
bangunan rumah. Masing-masing rumah dihuni oleh satu atau beberapa 
anggota keluarga lengkap yang merupakan tenaga kerja dari PT. JAW. 

Parit Gajah (Pembatas) di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. JAW

Sumber : dokumen penelitian, 2012

Tenaga kerja pada perusahaan ini melibatkan orang-orang sekitar 
namun lebih banyak berasal dari luar daerah/luar provinsi. Mengingat 
pendidikan penduduk lokal yang relatif rendah, meraka pada umumnya 
dipekerjakan menjadi tenaga harian. Konsentrasi PT. JAW adalah pada 
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produksi bahan mentah minyak kelapa sawit dengan hasil produksi 
sejumlah 3-4 ribu ton/bulan. Hasil produksi yang berupa bahan mentah, 
dibawa ke Pematang Kulim (PT. EMAL) untuk diolah menjadi CPO dan 
selanjutnya dipasarkan.

Kronologi Pembakaran Perkebunan PT. JAW

Sejak 29 Oktober 2007, masyarakat mengklaim memiliki lahan di 
lokasi HGU PT. JAW (lokasi di daerah Desa Mentawak Baru dan Desa 
Mentawak Ulu) seluas  3.000 ha untuk 462 kepala keluarga. Pihak 
masyarakat terwakili oleh Gapoktan Desa Baru, Desa Lubuk Kepayang 
Kec. Air Hitam Sarolangun, dan Desa Pangkal Bulian, Desa Kasang 
Melintang Ke. Pauh, Sarolangun; dan Kelompok Tani Mekar Jaya 
(KTMJ) mayoritas warga Desa Pamenang Kab. Merangin. Masyarakat 
mengklaim kebun milik masyarakat dirusak dan digusur PT. JAW, 
sedangkan PT. JAW mengklim bahwa Gapoktan dan KTMJ hanya 
merupakan penggarap liar di HGU. Atas konflik ini, pemerintah Kab. 
Sarolangun memanggil PT. JAW dan KTMJ. 

Upaya masyarakat dengan penyerahan surat kepada pemerintah 
setempat yang tidak menghasilkan solusi pemulihan atas hak-hak dasar 
mereka atas tanah haknya, menjadikan mereka melakukan demontrasi 
ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Sarolangun pada 
15 Desember 2010, menghasilkan dilakukannya pengecekan oleh tim 
sengketa pertanahan/ lahan Kab. Sarolangun yang terdiri dari pihak 
legislatif daerah, kepolisian dan TNI setempat pada 28 Januari 2011 
dengan hasil sebagai berikut : 1) Lokasi yang diklaim masyarakat berada 
di wilayah Desa Mentawak Baru dan Mentawak Ulu seluas ± 2000 
ha dengan anggota kelompok tani ± 462 KK; 2) Lokasi yang diklaim 
berada dalam HGU perusahaan (PT. JAW); 3) Di lokasi yang dicek 
terdapat tanaman karet dan kelapa sawit milik masyarakat, sebagian telah 
produksi. Terdapat tanaman sawit yang mati dan menurut masyarakat 
ada indikasi diracun PT. JAW; 4) Lokasi yang dicek sebagian besar 
gambut; 5) Masyarakat yang hadir sebagian besar warga Desa Pamenang 
Kab. Merangin. Jarak tempat tinggal warga yang mengklaim relatif jauh 
dari lokasi yang diklaim (melewati beberapa desa). 

Hasil pengecekan tersebut di atas, berlanjut pada dibuatnya draf 
hasil pertemuan di rumah dinas Bupati Sarolangun yang melibatkan 
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DPD RI yang berisi sebagai berikut: 1) HGU perusahaan (PT. JAW / 
PT. EMAL) akan diukur ulang, biaya ukur ulang akan diupayakan dari 
Pemerintah oleh DPD RI; 2) Apabila lahan tersebut melebihi dari luasan 
HGU perusahaan, lahan yang lebih tersebut akan dikembalikan kepada 
masyarakat; 3) Lahan yang telah digarap oleh masyarakat di lahan HGU 
perusahaan ditawarkan 2 (dua) opsi yaitu di inclave dari HGU atau 
dimitrakan kepada masayarakat; dan 4) Apabila di dalam HGU terdapat 
perkampungan yang dihuni masyarakat akan dikeluarkan dari HGU. 
Namun sayang sekali, draf tersebut sebatas draf hasil pertemuan tanpa 
ditandatangani dan realisasi. Maka dari hal ini, jelas perjuangan rakyat 
selama beberapa tahun belum menuai hasil.

Hal tersebut serupa dengan hasil upaya yang dilakukan oleh pihak 
Kantor Pertanahan Sarolangun dalam menanggapi dan mengatasi 
konflik tersebut. Pada 9 Agustus 2011, mediasi yang dilakukan pihak 
Kantor Pertanahan Sarolangun dengan menghadirkan Humas PT. JAW, 
membuahkan keterangan dan pernyataan sebagai berikut : a) Bidang tanah 
yang di inclave adalah milik masyarakat; 2) Ada bidang tanah masyarakat 
yang ditanam masyarakat tahun tanam 1998 seluas 3 ha; 3) Tanaman 
karet masyarakat seluas ± 20 ha di dalam areal HGU; 4) telah terjadi jual 
beli di dalam areal HGU seluas ± 16 ha oleh oknum masyarakat; 5) PT. 
JAW pada tahun 2005 memberikan ganti rugi keterlanjuran masyarakat 
menebang di areal HGU dengan pembayaran imas tumbang kepada 
20 KK. Upaya mediasi tersebut berlanjut dengan menghadirkan unsur 
masyarakat untuk memberikan keterangan/penjelasan pada 13 Desember 
2011, dengan inti isi antara lain bahwa tidak pernah ada sosialisasi 
HGU PT. JAW pada masyarakat, dan masyarakat telah menanam karet 
sejak tahun 1986; dan berlanjut kembali dengan pengadaan pertemuan 
penyelesaian permasalahan tersebut pada tanggal 9 Februari 2012 
oleh pemerintah Kab. Sarolangun yang dihadiri oleh unsur dari pihak 
masyarakat (Gapoktan) dan pemerintahan Sarolangun (Setda Kab. 
Sarolangun, Dinas Bunhut, dan Kantor Pertanahan Sarolangun), namun 
tidak dihadiri pihak dari PT. JAW (hanya konfirmasi melalui surat tanpa 
nomor dan tanggal). 

Berbagai upaya penyelesaian dengan pengadaan pertemuan-
pertemuan tersebut di atas, maupun upaya mediasi dengan mediator 
dari pihak Bupati Sarolangun maupun Kantor Pertanahan Sarolangun 
sebagaimana yang telah tersebut di atas, tidak membuahkan solusi real 
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yang menyelesaikan permasalahan. Maka menjadi sangat lazim, jika 
dialog telah mengalami kemancetan, aksi pembakaran areal perkebunan 
perusahaan  menjadi pilihan masyarakat untuk segera merealisasikan 
keinginannya untuk berkuasa atas tanah perkebunan kelapa sawit mereka, 
sehingga menjadi nyata keinginan untuk terlibat dalam aktifitas ekonomi 
sawit.

Pembakaran areal perusahaan PT. JAW yang terjadi pada 20 Mei 
2012 berada di areal perkebunan pengembangan. Puluhan masa dengan 
amarah meluap-luap membakar pemukiman karyawan PT. JAW.  Tidak 
seorang karyawanpun yang bisa menyelamatkan barang-barang mereka 
dari dalam rumah. Mereka semua lari tunggang langgang menyelamatkan 
diri masing-masing. Satpam PT. JAW yang saat itu sedang berjaga di lokasi 
kejadian tidak berhasil membendung kemarahan warga. Dalam jumlah 
yang lebih sedikit mereka berhitung tidak akan mampu mencegah aksi 
massa tersebut. Tidak ada korban jiwa. Namun ketakutan membayangi 
para karyawan PT. JAW secara keseluruhan. 

Lokasi Pembakaran Kamp PT. Jambi Agro Wijaya

Sumber : Sarolangun Ekspress, 22 Mei 2012
Bagi pihak perusahaan dan aparat pemerintah setempat kejadian 

tersebut dianggap murni aksi kriminal dan harus ditindaklanjuti 
dengan penegakan hukum. Mereka menilai kelompok yang melakukan 
penyerangan dan aksi anarkis tersebut bukan warga Sarolangun melainkan 
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orang-orang dari kabupaten lainnya (Merangin). Aksi destruktif tersebut 
telah merusak 15 hektar areal tanaman kelapa sawit. Enam anggota 
Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) yang diduga terlibat pembakaran 
itu kemudian ditahan pihak Polda Jambi (5 warga Pamenang, Kab. 
Merangin, 1 warga Desa Sungai Baung, Kec. Sarolangun, Kab. 
Sarolangun). Mereka ditangkap Buser Polda Jambi dan langsung dibawa 
ke Polda Jambi.  Penangkapan 6 pelaku pembakaran dilakukan oleh 
sejumlah orang berpakaian preman dengan menggunakan mobil pribadi, 
membawa senjata laras panjang, dan mengaku dari Polda Jambi.

Kepemilikan perusahaan adalah berdasarkan peta perusahaan dimana 
batas areal perusahaan pada umumnya adalah berupa parit-parit gajah. 
PT. JAW bagian pengembangan mulai beroperasi tahun 2008 dengan 
pembukaan lahan secara pelan-pelan. Salah satu sumber menyebutkan 
bahwa tidak seluruh areal tanah HGU ditanami serentak pada tahap awal 
pembangunan perkebunan melainkan ditanami secara bertahap. Bagian 
areal yang belum ditanami dibiarkan begitusa saja sehingga nampak 
seperti tanah yang “terlantar”. Ada kemungkinan areal lahan yang 
belum tertanami itu kemudian dimanfaatkan oleh warga dengan cara 
dibersihkan dan ditanami sawit. Ketika tahap penanaman perkebunan 
mulai berkembang ke bagian areal yang belum tertanami tersebut ternyata 
di areal itu sudah ada tanaman yang ditanam oleh warga. Sementara di 
sisi lain warga menganggap bahwa tanah yang ditanaminya itu adalah 
tanah bebas yang kemudian mereka manfaatkan. Dari sinilah konflik 
antara warga dengan perusahaan mulai muncul. 

Karena perusahaan merasa bahwa areal yang ditanami sawit oleh 
warga itu masih dalam peta HGU-nya, maka secara sepihak alat-alat berat 
perusahaan merusaki sawit yang ditanam warga. Atas peristiwa ini warga 
mengadukannya kepada pihak berwajib namun tidak ada tanggapan yang 
memuaskan. Kemudian peristiwanya berulang-ulang di mana tanaman 
sawit warga itu terus dibuldoser oleh perusahaan atau dimatikan dengan 
cara disemprot cairan beracun untuk mematikan tanaman. Sementara itu 
aduan warga kepada pihak berwajib atas tindakan perusahaan tersebut 
tidak mendapat respon apapun dari perusahaan. 

Memang terdapat informasi dari perusahaan bahwa perusahaan telah 
memberikan ganti rugi kepada warga atas tanaman sawit warga yang 
dimatikan itu dan perusahaan tetap bersikukuh atas kepemilikan tanah 
yang ditanami sawit itu sebagai bagian dari peta HGU-nya. Tetapi bagi 
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warga cara perusahaan ini tetap dianggap meremehkan karena persoalanya 
bukan hanya terletak pada ganti rugi semata tetapi hak atas tanah yang 
ditanami sawit oleh warga itu. Mereka terus bersikukuh bahwa tanah itu 
adalah tanah mereka dengan bukti-bukti kuitansi pembayaran pembelian 
satu bidang tanah. Meskipun perusahaan mengklaim haknya tetapi dalam 
beberapa kasus ternyata perusahaan enggan untuk melakukan ukur ulang 
atas luasan HGU-nya ketika diminta untuk itu.     

(2) Ramai-ramai Membuka Hutan Sialok1*

Peristiwa kedua ini lokasinya berbeda dengan peristiwa pertama. 
Peristiwa kedua ini adalah contoh yang diberikan oleh orang-orang yang 
ditemui tim ketika menjelaskan mengapa banyak konflik terjadi termasuk 
peristiwa pembakaran pada events yang pertama. 

Seseorang warga pendatang bernama Nyamin yang berhasil kami 
wawancarai menceritakan proses pembukaan hutan Sialok. Ia membuka 
kawasan hutan Sialok yang berlokasi di Mandiangin, Jambi, ini sudah 
cukup lama, seingatnya sejak sekitar tahun 1992. Tetapi kawasan yang 
dibukanya sekitar 8 hektar itu sudah dijual dengan harga 10 juta padahal 
sudah ada tanaman di atasnya. Sekarang ia membuka lagi lahan di hutan 
Sialok itu dan sudah ditanami karet sekitar berumur 3 tahun.  Akan 
tetapi usahanya kandas sebab tanamannya dibuldoser perusahaan, PT. 
Wanakasia yang akan menggantinya dengan tanaman Akasia. Ada beberapa 

* Pasca penelitian lapang, konflik yang terjadi di Sialok ini semakin berekskalasi 
hingga terjadi pembakaran. Tim tidak mengikuti lagi perkembangan lapangan. 
Diberitakan pada pagi hari, 29 Agustis 2012, terjadi pembakaran terhadap aset 
PT Anugerah Alam Sejahtera (AAS), Desa Jati Baru, Kecamatan Mandiangin, 
Kabupaten Sarolangun yang menjadi amukan warga dari tujuh desa. Kamp 
perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan Akasia ini dibumihanguskan 
300-an warga. Perusahaan mengaku mengalami kerugian lebih dari Rp 5 miliar, 
meliputi terbakarnya empat blok basecamp 24 pintu, satu unit kantor, empat 
unit alat berat, satu unit trailer, dua unit truck, dua unit mobil, dua unit sepeda 
motor, gudang pupuk, tangki BBM berisi solar, dan fasilitas pembibitan. Dari 
informasi yang berkembang, motif utamanya adalah sengketa lahan. Warga 
mengaku telah menggarap 3.000-an hektare lahan yang kemudian diklaim sebagai 
HGU perusahaan yang mencapai 3.480 hektare. Perusahaan berseikukuh bahwa 
keberadaan mereka berdasarkan SK Menteri Kehutanan yang member penguasaan 
mereka selama 60 tahun. (Jambi Independent, Kamis, 30 Agustus 2012; Metro 
Jambi, 30 Agustus 2012). 
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perusahaan dengan penguasaan HGU-nya melakukan penanaman akasia. 
Salah satunya lagi adalah PT Anugerah Alam Sejahtera (AAS). Menurut 
Nyamin, petani karet ini, perusahaan tersebut adalah perusahaan kedua 
setelah sebelumnya ada perusahaan yang mengambil kayu. Perusahaan 
pengambil kayu yang pertama juga pernah mengalami konflik dengan 
warga yang juga mengambil kayu di situ.

Pembuldoseran tanaman orang-orang pembuka kawasan Sialok 
menurutnya tidak hanya terjadi kali ini saja. Peristiwa ini adalah kejadian 
kedua. Setelah kejadian yang pertama, sebenarnya sudah diadakan 
pertemuan dengan Kapolsek, pihak perusahaan, dan warga. Di dalam 
pertemuan itu Kapolsek mengatakan pada pihak perusahaan bahwa 
perusahaan seharusnya menggarap lahan yang menjadi haknya dan tidak 
merusak tanaman masyarakat pembuka kawasan hutan Sialok. Perusahaan 
sudah mendapat hak penggarapan ribuan hektar sedangkan yang digarap 
warga pembuka kawasan Sialok paling-paling maksimal 10 hektar. Tetapi 
pihak perusahaan berpegangan pada konsesi izin penanaman akasia 
yang, katanya, mencapai 25 ribu hektar. Setelah pertemuan itu pihak 
perusahaan bersedia menandatangani kesepakatan untuk tidak merusak 
tanaman warga pembuka kawasan Sialok. 

Dulu, ketika perusahaan ini belum hadir, dan kawasan itu masih 
di bawah penguasaan perusahaan penebang kayu, ia pernah mendengar 
bahwa membuka kebun di lokasi tersebut boleh-boleh saja asalkan tidak 
mengambil kayunya karena kepentingan perusahaan hanya mengambil 
kayu. Inilah, salah satu alasan, yang meyakinkan baginya dan orang-
orang lainya untuk membuka kebun di lokasi itu. Kini banyak sekali 
orang yang membuka kebun di lokasi itu yang menurut perhitungan 
mencapai sekitar 300-an orang. Tetapi kini beberapa tanaman kebun 
orang-orang pembuka kawasan Hutan Sialok dibuldoser perusahaan. 
Menurut Nyamin, sebenarnya pembuldoseran itu, bukan murni perintah 
dari manajer perusahaan melainkan dilakukan oleh preman-preman 
perkebunan sewaan perusahaan. 

Sampai sejauh ini belum ada tindakan apapun dari warga pembuka 
kawasan hutan Sialok itu terhadap pembuldoseran tanaman mereka. 
Mereka saat ini sudah sangat geram dengan ulah perusahaan tersebut. 
Salah seorang yang tanamanya terkena pembuldoseran mengatakan 
bahwa ia sudah sangat siap untuk melakukan pembakaran alat-alat 
berat perusahaan asalkan rekan-rekanya yang lain kompak. Ia menilai 
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bahwa tindakan perusahaan itu sudah sangat keterlaluan. Keberatan atas 
tindakan perusahaan tersebut bukan karena perusahaan telah melanggar 
klaim atau kesepakatan tetapi lebih karena warga tidak mau jika mereka 
dipindahkan ke lokasi hutan yang lebih jauh. Sementara modal mereka 
untuk membuka kawasan hutan sudah menipis. Pada dasarnya, warga 
pembuka kawasan Sialok itu sadar bahwa klaim mereka atas tanah yang 
sekarang mereka buka sangat lemah dan sewaktu-waktu dapat tergusur 
tetapi tetap saja mereka memperluas pembukaanya. 

Tetapi Nyamin sendiri, salah satu korban pembuldoseran, tidak 
seperti rekanya itu, ia tidak serta merta akan membalas tindakan 
perusahaan dengan pembakaran. Ia mengatakan bahwa biasanya yang 
paling berani melakukanya adalah orang asli, yaitu warga Mandiangin. 
“kalau kita kan hanya menumpang pada mereka”, ujarnya. Orang-orang 
yang ikut serta membuka kawasan hutan Sialok ini bermacam-macam. 
Perangkat desa juga ikut serta di dalamnya, bahkan menurut Nyamin 
seorang anggota Babinsa juga membeli beberapa bidang tanah di sana. 
Selain itu, bahkan orang-orang yang pada dasarnya sudah memiliki tanah 
luas di desanya sendiri pun ikut ambil bagian di kawasan hutan itu. Tanah 
memang barang yang menggiurkan bagi siapapun juga. 

Yakub, yang disebut ‘datuk’, sebenarnya adalah orang yang 
memegang informasi kunci atas status kawasan hutan itu. Ia bahkan 
mendapat salinan keputusan menteri kehutanan tentang penetapan 
cadangan hutan tanaman rakyat yang lampiran petanya tidak ada. 
Sehingga tidak dapat dipastikan kawasan mana yang ditetapkan sebagai 
hutan rakyat itu.  Salinan keputusan itulah yang saat ini dijadikan dasar 
oleh warga untuk memperkuat legitimasi mereka atas tanah Sialok yang 
sudah mereka buka. Mereka telah membayar 500 ribu kepada Yakub 
sebagai uang pembayaran pembukaan akses jalan ke hutan tersebut yang, 
katanya, awalnya dilakukan oleh Yakub. Beberapa orang menilai bahwa 
ia memanfaatkan situasi ketidakpastian ini dan memanfaatkan pula 
ketidaktahuan warga. Kini, kasus pembuldoseran tanaman warga itu 
tengah diajukan ke kabupaten dan menunggu bupati menyelesaikanya. 
Tetapi penyelesaian itu, katanya, masih menunggu bupati menyelesaikan 
tanah di KM 15 yang terjadi sengketa antara perusahaan dengan warga 
sekitar. 

Surat keputusan menteri kehutanan MS. Kaban yang diedarkan 
kepada warga sekitar hutan adalah SK yang ditandatangani pada tahun 



66 Kebijakan, Konflik, dan Perjuangan Agraria Indonesia Awal Abad 21

2008 tentang Pencadangan Areal Untuk Pembangunan Hutan Tanaman 
Rakyat Seluas ±  18.840 Hektar di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi. 
Tetapi surat yang seharusnya dilampiri peta itu tidak ada lagi petanya. 
Awalnya bupati Sarolangun, yang kini menjadi gubernur Jambi, pada 
2008 mengusulkan tanah seluas ± 27.700 Ha untuk Hutan Tanaman 
Rakyat, tetapi melalui telaah badan planologi diturunkan jumlahnya 
menjadi ± 18.840 Ha. Namun, SK tersebut tidak menyebutkan dengan 
jelas di mana lokasi yang sebenarnya. Tampaknya lokasi yang sebenarnya 
diserahkan penetapanya kepada bupati tetapi tidak ada surat keputusan 
bupati yang menetapkan kawasan Sialok sebagai lokasi HTR. Kawasan 
hutan Sialok yang sekarang banyak dibuka oleh warga, jika tidak ditangani 
sejak awal, akan menjadi titik konflik di masa depan seperti konflik warga 
dengan PT. JAW di atas. Sawit sedang booming, semua orang ingin punya 
lahan luas, dan semua orang ingin tanam sawit dan karet, dan semua ingin  
masuk dan menjadi bagian yang menguntungkan dari rantai ekonomi 
komoditas global tersebut.   

Penutup

Pemandangan perubahan penanaman dari semula karet menjadi 
sawit di sepanjang jalan di Sarolangun pada mulanya mengherankan tim 
peneliti. Rakyat tidak memusuhi sawit dan mempertahankan karet yang 
kami anggap telah terintegrasi menjadi bagian dari budaya dan ekonomi 
rumah tangga mereka. Pengelolaan sawit yang tidak seintensif karet—
terlebih tenaga kerja muda lebih memilih ke luar kota—dan  sawit bisa 
menjadi andalan sewaktu-waktu rumah tangga membutuhkan uang 
disertai harganya yang tinggi, menjadi pertimbangan utama mereka.

Aksi pembakaran yang dilakukan oleh warga baik yang dari 
Sarolangun maupun Merangin yang dinamai sebagai sekelompok 
massa Gapoktan itu mencerminkan tuntutan warga atas klaim 3000-
an hektar tanah yang masuk dalam kawasan HGU perusahaan. Mereka 
merasa bahwa tanah tersebut adalah tanah mereka. Pembakaran bukan 
mencerminkan sikap anti sawit, namun yang terjadi adalah sebaliknya, 
keinginan untuk terlibat dalam aktifitas ekonomi sawit. Kenyataan bahwa 
rakyat menanami 3000-an hektar tanah dengan sawit yang berujung 
pembuldoseran dan diracunnya tanaman oleh perusahaan itu, cukup 
menjadi bukti bahwa sawit bagi mereka adalah pencipta kesejahteraan 
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(for better incorporation), bukan pencipta kemiskinan. Namun demikian, 
yang mereka tuntut lebih lanjut adalah skala pengelolaan sawit yang ada 
di kendali mereka, dan bukan penanaman sawit dalam skala perusahaan 
yang hanya akan menempatkan mereka sebagai pihak luar dengan celah 
kecil pelibatan sebagai tenaga kerja/buruh upahan. Bagi mereka, kondisi 
terakhir ini hanya akan menjadikan perusahaan perkebunan sawit sebagai 
pencipta kemiskinan (adverse incorporation). 
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DINAMIKA PERJUANGAN AGRARIA KONTEMPORER 

DI INDONESIA

Dian Aries Mujiburohman, Dianah Karmilah, M. Nazir Salim, Taufik

A. Pendahuluan

Perjuangan Agraria dalam dimensi sejarah dimulai sejak masa 
kolonial belanda yang menciptakan ketidakadilan dan penindasan pada 
masayarakat Indonesia, eksploitasi yang mengakibatkan terkurasnya 
sumber daya alam serta ketimpangan sturktur penguasaan dan pemilikan 
sumber daya agraria, sampai masa penjajahan berakhir persoalan agraria 
masih belum dapat diselesaikan karena sistim hukum, sosial, ekonominya 
diterapkan berbeda-beda tergantung sistim golongan, rakyat Indonesia 
sebagai golongan pribumi dibawah golongan eropa, dan timur asing 
hanya sebagai bahan eksploitasi dari sumber-sumber agrarianya serta 
sengketa agraria sekarang yang terjadi sebagai mewarisi penjajahan pada 
masa kolonial.1 

Ketimpangan penguasaan dan pemilikan sumber-sumber agraria 
dengan terakumulasinya modal pada sedikit orang sebagai bagian 
dari kuatnya korporasi antar relasi yang menghasilkan penumpukan 
sumber-sumber agraria pada kelompok tertentu yang dominan2. Fakta 
menunjukkan, 70 persen petani di negeri ini hanya menguasai 13 persen 
dari total lahan pertanian, sementara 30 persen sisanya justru menguasai 

1 Sebab-sebab sengketa agraria menurut Achmad Sodiki, Pertama, karena kebijaksanaan 
negara masa lalu; Kedua, masalah kesenjangan social; Ketiga, lemahnya penegakan hokum; 
Keempat, karena tanah terlantar; Kelima, reclaiming sebagai tanah adat. Achmad Sodiki, 
Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional dengan tema “ Penanganan dan Penyelesaian 
Konflik Agraria sebagai Kewajiban Konstitusi”, yang diselenggarakan oleh Konsorsium 
Pembaruan Agraria (KPA), Jakarta, tanggal 13 Maret 2012. 

2 Dianto Bachriadi dan Gunawan Wiradi, Enam Dekade Ketimpangan. (Jakarta: Bina Desa, 
ARC, KPA, 2011). Noer Fauzi Rahman, “Karakterisasi Konflik Agraria”. Paper disampaikan 
pada Kursus Agraria di STPN, Juni 2012.
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87 persen lahan yang ada3. Ketimpangan-ketimpangan ini yang disinyalir 
banyak pihak sebagai sumber persoalan, sehingga tuntutan yang selalu 
didengungkan adalah reforma agraria, perubahan pola dan struktur 
penguasaan sumber-sumber agraria.

Setelah Indonesia merdeka, usaha-usaha yang dilakukan adalah 
pengawasan dan nasionalisasi, pengawasan karena banyak perusahaan 
peninggalan penjajah yang ditinggal pergi oleh pemiliknya4, kemudian 
setelah melakukan pengawasan, dilakukan usaha-usaha penguasaan 
oleh pemerintah terhadap perusahaan industri, perkebunan dan 
pertambangan dengan pertimbangan bahwa perusahaan-perusahaan 
tersebut menyangkut cabang-cabang produksi yang penting bagi negara 
harus dikuasai oleh negara sesuai dengan ketentuan pasal 33 UUD 1945.5     

Setelah melakukan pengawasan dan nasionalisasi, kemudian menata 
struktur keagrariaan Indonesia, dibuktikan dengan berbagai usaha 
kepanitiaan UUPA (Jogja–Jakarta), akhirnya lahirlah UUPA 1960 yang 
bercita-cita sosialis, lebih tepat mungkin UU yang sangat pancasilais.  
UUPA ini dapat menjadikan sebuah negara yang adil sebagaimana 
dicita-citakan bersama. Niat ini sekaligus mengoreksi secara tegas politik 
kebijakan kolonial dalam persoalan agraria, mengawali hadirnya UUPA 
negara menegaskan terlebih dahulu dengan semangat mencabut UU 
kolonial yang mengatur persoalan agraria,6 baru kemudian diberlakukan 

3 Elisa Kartini E. Samon dan Syahroni, Tanah untuk Kehidupan: Perjuangan Reforma 
Agraria di Suka Maju, Tanjung Jabung Timur, Jambi. (Jakarta: Petani Press & FSPI, 
2007).

4 Mahklumat Kementrian Kemakmuran No.4 tanggal 5 Oktober 1945 tentang “Hal perlunja 
diadakan pengawasan atas Perusahaan: (Berita RI tahun I N0.1 hal.6 kolom 3).

5 Perusahaan-perusahaan yang dinasionalisasi seperti: (1) 38 perusahaan perkebunan 
tembakau (PP No.4 Tahun 1959, LN 1959 No.7); (2)11 Perusahaan Peternakan (PP 
No.12/1959,LN1959 No.22); (3) 9 Perusahaan Listrik dan Gas (PP No.18/1959,LN 1959 
No.30) (4).205 Perusahaan Pertanian/Perkebunan (PP No.19/1959, LN 1959 No.31.

6 Dalam konsideran UUPA 1960 ditegaskan dalam putusannya untuk 
memberlakukan UU tersebut dengan mencabut: 1. “Agrarische Wet” (Staatsblad 
1870 No. 55) sebagai yang termuat dalam pasal 51 “Wet op de Staatsinrichting 
van Nederlands Indie” (Staatsblad 1925 No. 447) dan ketentuan dalam ayat-ayat 
lainnya dari pasal itu; 2. a. “Domeinverklaring” tersebut dalam pasal 1 “Agrarisch 
Besluit” (Staatsblad 1870 No. 118); b. “Algemene Domeinverklaring” tersebut 
dalam Staatsblad 1875 No. 119A; c. “Domeinverklaring untuk Sumatera” 
tersebut dalam pasal 1 dari Staatsblad 1874 No. 94f; d. “Domeinverklaring 
untuk keresidenan Menado” tersebut dalam pasal 1 dari Staatsblad 1877 No. 55; 
e. “Domeinverklaring untuk residentie Zuider en Oosterafdeling van Borneo” 
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UUPA secara penuh. Implementasi dan kebijakan UUPA jelas berbasis 
pada kepentingan masyarakat petani, karena ia menjadi sebuah UU 
yang sangat sosialis-populis. Namun sayang, UU ini tidak berlaku lama, 
pasca 1965 ia dikubur oleh Soeharto dan “menggantinya” dengan UU 
Kehutanan 1967 sebagai pintu “penguasaan baru” sumber agraria. UU 
Kehutanan secara khusus mengatur dan menguasai lebih dari 70% 
wilayah hutan Indonesia sebagai hutan negara atau tanah negara.7 
Penetapan itu menimbulkan masalah baru bagi Indonesia pasca kolonial, 
yakni tumpang tindih penguasaan (masing-masing sektor), perebutan 
dan perampasan, dan ketimpangan struktur agraria yang semakin meluas.

Sampai dengan berakhirnya pemerintahan Soeharto, masih banyak 
sisa persoalan-persoalan agraria  yang belum terselesaikan, masa reformasi 
bahkan semakin maraknya aksi-aksi protes untuk memperjuangkan hak-
hak agrarianya, aksi protes dengan cara demo/turun jalan, dialog, okupasi, 
reklaming,  dengan berbagai alasan, misalnya karena tanah tersebut dulu 
milik nenek moyang mereka, atau tanah perkebunan tersebut milik 
mereka yang secara paksa diambil oleh pihak perkebunan, atau batas 
perkebunan yang dianggap tidak benar, atau kebun tidak memberi 
kontribusi kemakmuran pada rakyat sekitarnya, dan sebagainya. 

Beberapa contoh konflik agraria yang terjadi diberbagai daerah dan 
menjadi isu nasional dengan berbagai dinamika perjuanganya, antara lain 
konflik ganti rugi tanah pembangunan Waduk Gedung Ombo di Jawa 
Tangah, Konflik Badega di Garut Jawa Barat, konflik Pulo Panggung di 
Lampung, konflik Cimacan, Konflik Jenggawa di Jawa Timur dan Tanah 
Jaluran di Deli Sumatera Utara, konflik Tanah Adat Suku Anungme 
di Irian Jaya (Papua), konflik terminal Daya dan Perluasan Bandara 
Hasanudin di Makasar Sulawesi Selatan serta konflik Tanah Paguyaman 
di Gorontalo (Fauzi,1997:116-117, Bachriadi, 1997:130-135).8 Konflik 

tersebut dalam pasal 1 dari Staatsblad 1888 No. 58; 3. Koninklijk Besluit tanggal 
16 April 1872 No. 29 (Staatsblad 1872 No. 117) dan peraturan pelaksanaannya; 
4. Buku ke-II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang yang 
mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, kecuali 
ketentuan-ketentuan mengenai hypotheek yang masih berlaku pada mulai 
berlakunya Undang-undang ini.

7 Suraya Afiff, dkk, “Redefining Agrarian Power: Resurgent Agrarian Movements 
in West Java, Indonesia”. Center for Southeast Asia Studies, UC Berkeley. Anton 
Lucas dan Carol Warren, op.cit.

8 Dalam H. Hambali Thalib, Sanksi Pemidanaan dalam Konflik Pertanahan; Kebijakan 
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mesuji, dan masih banyak konflik-konflik agraria yang tidak terangkat 
menjadi isu nasional. 

Dengan melihat beberapa permasalahan diatas, penelitian ini ingin 
mengetahui dan menganilisi: (1) konflik agraria di Polongbangkeng 
Takalar; (2) Potret Perempuan dalam Perjuangan Agraria; (3) Perjuangan 
Agraria di Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini dengan melihat siapa 
aktor perjuangan agraria, bagaimana pola atau strategi perjuanganya, apa 
hasil dari perjuangan para aktor agraria. 

B. KETIKA TEBU TAK MANIS LAGI: Konflik Agraria di 
Polongbangkeng Takalar

Penelitian ini merupakan monografi yang dimaksudkan untuk 
mencari kerangka dinamika perjuangan agraria di Polongbangkeng 
Kabupaten Takalar yang menjurus kepada konflik agraria antara petani 
Polongbangkeng dengan Pabrik Gula Takalar. Untuk sekedar memperoleh 
persepktif sejarah, bagian pertama dari tulisan ini menyangkut akar 
konflik di mana ruang pembahasan dimulai dari kontrol atas tanah 
di Polongbangkeng sampai pembukaan lahan perkebunan tebu yang 
telah banyak menuai masalah sejak awal sebagai sumber utama konflik. 
Kedua,diuraikan  sengketa lahan antara petani dengan Pabrik Gula 
Takalar yang berlanjut sampai di era reformasi. bagian ini akan diuraikan 
aktor dan strategi perjuangan petani dan negosiasi yang dianggap sebagai 
alternatif penyelesian konflik

1. Kontrol Terhadap Tanah

Struktur pemilikan tanah secara tradisional di Polongbangkeng 
menempatkan penguasa atau karaeng merupakan pemilik atas tanah. 
Seseorang dapat menggarap tanah menjadi lahan pertanian apabila 
mendapat izin dari karaeng atau memperoleh lahan sebagai warisan 
untuk digarap. Namun penguasa dapat menarik hak penggarapan 
tanah jika petani tidak menjalankan kewajiban kepada raja, baik 
karena melanggar aturan kerajaan, menelantarkan tanah atau karena 
meninggalkan negerinya bertahun-tahun. Setelah Indonesia merdeka, 

Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan di Luar Kondifikasi Hukum Pidana, cet 
kedua (kencana:Jakarta,1999) hal 3-4
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muncul hubungan-hubungan baru karena adanya perubahan hubungan 
luar atau supra desa berubah pula. Pelaksanaan politik nasional disaluran 
lewat hubungan petani dengan pejabat sebagai pemegang kekuasaan 
dalam berbagai bentuknya dan bertindak selaku perantara pemerintahan 
dengan supra desa. Mereka memiliki hubungan patronase baik kepada 
rakyat, petani maupun sponsornya yang biasa disebut tokoh tradisional. 

Hubungan patron-klien di Polongbangkeng mulai mendapat 
ancaman pada saat pembebasan lahan untuk pengembangan perkebunan 
tebu di Polongbangkeng. Petani secara terang-terangan menyampaikan 
keluhan-keluhan mereka karena diperdaya oleh pejabat desa. Beberapa 
data arsip memperlihatkan bahwa petani Polongbangkeng merasa dirinya 
dirugikan karena ganti rugi yang diterima tidak sesuai dengan luas 
tanahnya dan merasa ditipu oleh kepala desa karena memungut bayaran 
uang tunai kepada petani pada saat tanah mereka diokkupasi. Nampaknya, 
petani mulai menyadari bahwa patron  yang selama ini mereka hormati 
telah memanipulasi hak-hak mereka. Sebuah kondisi yang belum pernah 
terlihat sebelum kemerdekaan.Petani Polongbangkeng adalah pemilik sah 
atas lahan yang digarapnya, tetapi kontrol terhadap lahan tersebut masih 
dibawah bayang-bayang karaeng, yang biasanya menjabat sebagai kepala 
desa. Kepala desa juga keturunan karaeng memiliki pengaruh sangat 
besar terhadap warganya. Sebagian besar kepala desa di Polongbangkeng 
termasuk dalam satu kelompok kerabat, dan mereka cenderung 
mewariskan kepemimpinan kepada sanak keluarganya. Biasanya kepala 
desa juga masih memiliki hubungan kekerabatan dengan beberapa 
kepala desa lain. Sehingga dapat dikatakan bahwa “kontrol atas tanah 
di Polongbangkeng bertumpuh pada satu kekerabatan besar dalam satu 
jaringan keluarga karaeng”.

2. Kisruh Pembebasan Lahan 

Pembebasan lahan petani Polongbangkeng melibatkan berbagai 
pihak, antara lain, elit lokal (karaeng), kepala desa setempat, pemerintah 
daerah, dan PT. Madu Baru. PT. Madu Baru yang memiliki hak melakukan 
eksploitasi industri gula di Takalar. PT. Madu Baru melibatkan pemimpin-
pemimpin lokal dalam rangka pembebasan lahan milik petani. Para aktor 
lokal ini memungut biaya bayaran uang tunai dari petani sebesar Rp. 
5.000,- per Ha tanah negara yang telah diokkupasinya. Keterlibatan 
aktor lokal dalam pembebasan lahan memberi ruang eksploitasi bagi 
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petani itu sendiri. Aktor-aktor lokal yang bermain memanipulasi laporan 
penyelidikan atas tanah petani, seperti menambah jumlah material yang 
akan dibayarkan, meliputi jenis tanaman dan fungsi lahan. Modus kerjanya 
adalah merekayasa jenis-jenis tanaman yang ada dalam lokasi pembebasan 
lahan agar mendapatkan ganti rugi lebih banyak dan mendaftarkan tanah 
yang tidak produktif sebagai tanah produktif sehingga nilai ganti ruginya 
lebih tinggi. Keuntungan dari manipulasi ini jatuh ke tangan para aktor 
tersebut.

Pada tanggal 3 Oktober 1978, para petani melakukan protes 
dan menyampaikan langsung keluhan kepada Bupati Takalar. Pada 
tanggal 9 Oktober 1978, sekitar 83 petani dari desa Parappunganta 
Polongbangkeng Utara mengajukan protes karena belum mendapatkan 
hak ganti rugi, sementara lahan mereka telah digarap oleh PT. Madu.9 
Mereka juga mempertanyakan pembayaran mereka sebesar Rp. 5.000,- 
perhektar kepada kepala desa pada saat pengukuran tanah. Sementara 
itu, para pejabat pemerintah sehubungan dengan kasus ini menyatakan 
bahwa uang yang telah diterima dari PPIG sebagai uang pembayar pajak. 
Sebuah pandangan yang sama sekali berbeda dari janji kepada petani 
sebelumnya ketika pengukuran tanah mereka. 

Persoalan petani akhirnya ditangani oleh Koordinator Operasi Tertip 
Pusat (OPSTIPSUS) Jakarta. Seminggu berikutnya petugas Opstippus 
dari Jakartamelakukan penyelidikan di Polongbangkeng. Hasil 
penyelidikan menyimpulkan bahwa terjadi manipulasi dan korupsi yang 
dilakukan beberapa pejabat. Akhirnya beberapa elit desa ditangkap, antar 
lain Nanrang Daeng Nai, Kepala desa Parapunganta,Kalle Daeng Gassing, 
Kepala desa Longko, Rajab Daeng Sikki Kepala Desa Bontomarannu dan 
Rahmad Daeng Ropu pembantu kepala desa Parapunganta. Penyelidikan 
Opstippus berlanjut kepada pejabat pemerintah daerah, namun persoalan 
kasus ini kemudian menjadi samar atau tidak tertuntaskan.

Penangkapan sejumlah karaeng (elit desa) tersebut semakin 
menimbulkan ketidakpercayaan petani terhadap proses pembebasan 
lahan mereka. Petani Polobangkeng kemudian mengajukan tuntutan 
kepada pemerintaha dan PT. Madu Baru, meliputi; pertama, melakukan 

9 Surat Anggota Panitia Pembebasan Lahan, Djuma Sarro BBA tanggal 9 Oktober 1978 
kepada Ketua Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Daerah Tingkat II Takalar tentang 
pengiriman daftar nama-nama pemilik tanah yang belum terbayar lunas, Reg. 402, Arsip 
Kabupaten Takalar
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pengukuran kembali tanah yang telah dibebaskan sesuai  persil; kedua, 
menentukan kembali jumlah ganti rugi ditentukan berdasarkan kelas 
tanah dan luasnya, ketigapengukuran mengikuti prosedur yang dapat 
diketahui pemilik tanah, dan keempat,menangkap dan mengadili aparat 
pemerintah yang korup dan memanipulasi data.10

Hubungan antara masyarakat Polongbangkeng dengan PT. Madu 
Baru semakin tidak harmonis ketika petani Polongbangkeng tidak 
memiliki akses terhadap eksloitasi perkebunan dibanding dengan para 
pendatang yang datangkan dari Jawa sebagai tenaga kerja di perkebunan. 

Pada tanggal 11 Agustus 1981 Menteri Pertanian mengalihkan 
kegiatan eksploitasi dari PT. Madu Baru kepada PTPN XIV 
Takalar.11Gubernur mendukung kebijakan Menteri dengan memberi 
wewenang  pengolahan lahan seluas 11.500 hektar  yang tersebar  di 
Kabupaten Takalar ( 6.000 Ha), Gowa (3.500 Ha),  Jeneponto (2.000 
Ha). Peletakan batu pertama pada pembangunan pabrik pada tanggal 19 
November 1982 di lakukan oleh Gubernur Sulawesi Selatan dan selesai 
pada bulan Agustus 1984 dengan menghabiskan dana sebesar Rp. 63.5 
milyar. Pada tahun 1985 pabrik gula Takalar telah mampu menghasilkan 
gula kualitas superior high super (SHS 1). Pelimpahan ekspoloitasi 
ini bukannya menyentuh perubahan-perubahan mendasar terhadap 
persoalan petani Polongbangkeng malah semakin mempertajam sosial 

3. PTPN XXIV Takalar dan Warisan Konflik

Setelah mengambil alih eksploitasi perkebunan tebuh dari PPIG dan 
PT. Madu Baru, maka pihak PT. PN XXIV-XXV harus mewarisi sejumlah 
persoalan yang berhubungan dengan petani di Polongbangkeng. Oleh 
karena itu, perhatian pertama  PT. PN XXIV-XXV adalah menyelesaikan 
masalah ganti rugi di tingkat kabupaten, kecamatan, maupun desa. 
Bupati Takalar, sebagai ketua Panitia Pebebasan Tanah untuk Pabrik Gula 
dan PTP XXIV-XXV, bertanggungjawab atas korupsi dan manipulasi 

10 Penangkapan kepala desa disebabkan karena ditemukan petani yang tidak menerima 
ganti rugi sementara dalam daftar penerimaan PT. Madu Baru petani bersangkutan telah 
menerima gantir rugi. Lihat Surat – Kawat Bupati Kepala Daerah TK I Takalar tanggal 9 
September 1980 kepada Menteri Dalam Negeri, Reg 402, Arsip Kabupaten Takalar

11 Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 689/Kpts/81 tanggal 11 Agustus 
1981 tentang pembentukan proyek pabrik gula takalar PT. Perkebunan 
XXIV-XXV (Persero). Reg. 402, Arsip Kabupaten Takalar.
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yang dilakukan para aparatnya sehingga meminta pinjaman uang tunai 
Rp.52.000.000,- kepada  PTP XXIV-XXV.12 Pada tahun berikutnya 
ternyata jumlah itu belum mencukup, maka PT Perkebunanan XXV-XXV 
atas izin Menteri Pertanian menambah pinjaman kepada  Pemda Takalar 
sehingga seluruhnya pinjamannya berjumlah Rp.75.000.000,-, dan 
pada tahun 1983 pinjaman Pemda Takalar mencapai Rp. 200.000.000,- 
Hutang ini akan dibayarkan dari pajak iuran Pembanguan Daerah.

Persoalan yang muncul seperti adanya pemilikan tanah yang berlapis, 
yakni tuan tanah dan penggarap tanah. Kareang secara tradisional adalah 
pemimpin dan tuan tanah sekaligus memiliki akses untuk mendapatkan 
sertifikat tanah, sedangkan petani adalah penggarap tanah, yang 
menguasai tanah secara turun temurun. Pada tahun 1983, terdapat 1.011 
petani menuntut Pemerintah Daerah Tingkat II dan PT P XXIV-XXV 
agar menaikkan jumlah ganti rugi yang telah diterima petani. (Tuntutan 
meliputi juga tanah yang diserahkan pada PPIG sebelum tahun 1981). 
Di antara mereka terdapat 418 orang, yang tuntutannya berjumlah 
Rp.1.128.067.000,- untuk areal perkebunan seluas 191,32 hektar. Jumlah 
yang sangat besar sehingga sukar dipenuhi oleh pihak perusahaan. 

Untuk mengatasi persoalan tersebut maka perusahaan memenuhi 
permintaan petani secara selektif. Selain itu pihak perusahaan memberi 
bantuan kepada pemerintah daerah sebesar Rp.171.000.000,- untuk 
pembangunan rumah petani. Pihak perusahaan juga mengangkat Daeng 
Sibali dan Kareang Temba sebagai penasehat dan penanggung jawab 
keamanan perusahaan. Pihak perusahaan menggunakan pengaruh tokoh 
lokal sebagai patron dalam masyarakat selama ini untuk mengatasi gejolak 
petani. Akhitnya permusuhan petani berangsur surut. Petani bersedia 
bergabung dengan pada Pabrik Gula. Hasilnya Sekretaris Dewan Gula 
Indonesia-Jakarta dalam Temu Lapang Proyek Pabrik Gula Takalar 1984, 
telah melaporkan bahwa di Takalar terdapat 5.090  keluarga atau 18,05  
persen dari  penduduknya  yang menggantungkan kehidupannya pada 
Pabrik Gula Takalar sebagai buruh tani.13

Konflik antara petani dengan pihak Pabrik Gula Takalar mengalami 
pengendapan sampai era reformasi. Tahun-tahun yang sepi dari konflik 
tidak berarti persoalan petani telah selesai. Hubungan-hubungan yang 

12  Bambang Sulistiyo, Konflik-konflik Tanah di Perkebunan Tebu Pabrik Gula Takalar, 
2011

13  Ibid 
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tidak harmonis hanya tersembunyi dari aktivitas perkebunan. Apabila 
ditelaah lebih jauh dan dilihat dari perspektif Scottian, resistensi petani 
dalam dilihat dari kehidupan sehari-hari mereka secara tersamar. Mencuri 
tebu dari perkebunan untuk konsumsi sehari-hari, melepaskan ternak 
di areal perkebunan dan memperlambat proses pemupukan adalah 
politik sehari-hari petani Polongbangkeng yang tersamar yang dapat 
dikategorikan sebagai resisntensi petani. Keadaan ini merupakan endapan-
endapan emosional yang kelak dapat meledak setiap saat. Setelah Orde 
Baru berakhir dan bermulanya era reformasi, seiring dengan perubahan 
iklim demokrasi dan semakin longgarnya hubungan patronase petani 
membuka ruang perlawanan ke arah yang lebih praktis dan frontal. 

4. Perjuangan Agraria Era Reformasi

Pada dasarnya keresahan petani juga bermula tahun 1999 ketika 
manajamen Pabrik Gula Takalar menghadapi persoalan internal yang 
berhubungan dengan desakan peningkatan kesejahteraan pegawai, 
sementara PTPN XIV mengalami kegagalan dan income menurun akibat 
tekanan krisis. Masyarakat mulai resah akan pendapatannya, disamping 
itu pula manajemen yang buruk sehingga pembayaran upah kepada 
warga yang bekerja sebagau buruh tersendat-sendat, mengindikasikan 
adanya ketidakberesan di dalam perusahaan. Karenanya, PTPN XIV 
mulai membuka jalur pada perusahaan swasta lain untuk menanamkan 
sahamnya. PT. Rajawali mulai mengambil alih dengan kontrak 5 tahun 
dimulai dari tahun 2009. Disinilah pintu sengketa tanah jilid II di mulai.

Di tengah usaha PT. Rajawali meningkatkan produksi Pabrik Gula 
Takalar, para petani di Moncongkomba justru telah memperlihatkan 
gejala resistensi. Petani yang mendapat dukungan dari H. Ranggong 
Daeng Nai, seorang tokoh masyarakat di Moncongkomba, petani mulai 
mengumpulkan bukti-bukti kepemilikan lahan mereka. Sepanjang 
Januari sampai Maret 2008 terdapat pertemuan-pertemuan secara 
berkala yang dipelopori oleh Daeng Bani, Kepala Desa Moncongkomba, 
Polongbangkeng Selatan. Berawal dari sinilah gerakan petani 
Polongbangkeng menyebar ke berbagai desa sehingga terbentuk simpul-
simpul gerakan.  

Pada tanggal 25 Maret 2008,aksi petani Polongbangkeng berhasil 
memobilisasi sekitara seribu petani, bergerak ke kantor DPRD Takalar. 
Terdapat dua tuntutan petani, pertama, meminta PTPN XIV Takalar 
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mengembalikan lahan petani yang telah dikontrak 25 tahun. Kedua, 
kalaupun PTPN XIV Takalar masih ingin menggunakan lahan petani 
supaya melakukan kontrak ulang.14 Gerakan massa petani menghasilkan 
negosiasi dengan pihak DPRD Takalar untuk melakukan pertemuan 
antara perwakilan petani, pemerintah daerah Takalar, Dinas Pertanahan 
Takalar dan perwakilan PTPN XIV Takalar. Akan tetapi perwakilan 
dari PTPN XIV Takalar tidak menghadiri pertemuan tersebut. Dalam 
pertemuan tersebut Dinas Pertanahan Kabuapten Takalar tidak dapat 
membuktikan bahwa tanah perkebunan seluas 6000 hektar yang berada 
di Polobangkeng Utara dan Polongbangkeng Selatan adalah milik 
PTPN XIV Takalar. Dinas Pertanahan menganggap gerakan petani yang 
mengancam melakukan boikot lahan tidak dapat diterima. Sementara 
Pemerintah Daerah Takalar mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan 
milik pemerintah karena telah dibebaskan sejak tahun 1980.

Aksi petani berlanjut dengan menduduki lahan perkebunan PTPN 
XIV Takalar yang terdapat di daerah Polongbangkeng. Selama aksi boikot 
aktivitas perkebunan petani mendapatkan intimidasi dari aparat (TNI-
Polri) dalam hal ini Batalin 726 dan Brimob makassar. Apri 2008, aksi 
petani berlanjut dilakukan secara serentak memboikot lokasi pabrik dan 
melakukan pengepungan selama sehari penuh sehingga menimbulkan 
kegangan antara aparat keamanan dengan petani. Perjuangan petani 
Polobangkeng pada akhirnya harus berhadapan dengan aparat keamanan.

Bulan Juni 2009, petani Polongbangkenamg kembali melakukan 
unjuk rasa ke Pemerintah daerah untuk mempertanyakan status lahan 
dan menuntut ketegasan pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi 
ulang terhadap keberadaan pabrik gula takalar. Menanggapi aksi petani 
Polongbangkeng yang menuntut hak atas tanah mereka, pihak perusahaan 
perkebunan menggunakan jasa aparat keamanan untuk menjamin 
keberlangsungan aktivitas perkebunan. Aparat keamanan ditempatkan 
di perkebunan untuk menjagai proses penanaman dan pemupukan 
tanaman tebu. Petani Polongbangkeng yang telah melakukan reklaiming 
atas tanah mereka mendapat dukungan dari warga lain dari desa masing-
masing. Mereka kemudian bergerak menuju lokasi perkebunan sehingga 
menambah jumlah petani yang menduduki perkebunan. 

14 Catatan pribadi Safaruddin
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5. Negosiasi: Siapa yang Diuntungkan?

Persoalan petani Polongbangkeng melahirkan sejumlah pertanyaan 
besar ketika dikaitkan dengan aktor dibalik konflik, upaya dan hasil 
negaosiasi yang tidak menyelesaikan persoalan petani, dan momentum 
gerakan petani itu sendiri yang memiliki keterkaitan kuat dengan 
kepentingan politik lain. Mengapa gerakan petani Polongbangkeng 
justru mereduk ketika negosiasi tidak menjawab persoalan hukum 
menyangkut hak petani atas lahan mereka? Saya cenderung memandang 
bahwa perjuangan petani Polongbangkeng telah berkontradiksi dengan 
kepentingan lain yang tidak tampak dalam segala aksi petani. Ketika 
perjuangan agraria Polongbangkeng menjadi bagian agenda terselubung 
oleh aktor lain maka akan melahirkan gerakan-gerakan baru yang 
saling berseberangan. Hal ini terlihat ketika perjuangan agraria petani 
Polobangkeng terpecah dalam dua aliansi, yaitu petani Polobangkeng 
Selatan dan Polongbangkeng Utara. 

Konflik agraria antara petani dengan Pabrik Gula Takalar terus 
berlanjut sehingga penyelesaiannya diserahkan kepada pemerintah 
Provinsi Sulawesi Selatan. Syahrul Yasin Limpo, Gubernur Sulawesi 
Selatan, mengundang sejumlah tokoh masyarakat Polobangkeng 
dalam pertemuan segitiga antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, 
Pabrik Gula Takalar dan perwakilan petani Polongbangkeng.15 Hasil 
pertemuan tersebut menghasilkan sebuah solusi yang dapat diterima 
antara perwakilan petani dengan pihak Pabrik Gula Takalar, antara lain; 
pertama pihak petani akan membentuk kelompok-kelompok tani untuk 
mempersiapkan program tebu rakyat, kedua, pihak Pabrik Gula Takalar 
menyerahkan kepada petani 10 persen dari luas lahan perkebunan yang 
ada di Polongbangkeng. 

Berdasarkan hasil pertemuan tersebut, terdapat sekitar 356 hektar 
lahan perkebunan diserahkan kepada petani untuk dikelolah sebagai tebu 
rakyat. Daeng Bani mempelopori terbentuknya kelompok-kelompok 
tani dan mulai melaksanakan program tebu rakyat. Sistem kerja dari 
program ini adalah petani mengelolah secara mandari lahan perkebunan 
yang telah diberikan, kemudian pihak Pabrik Gula Takalar membeli tebu 
dari petani.

15 Pada dasarnya beberapa kelompok petani yang lain tidak merasa terwakili dalam pertemuan 
tersebut, terutama mereka yang berasal dari Polongbangkeng Utara.
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Pelaksanaan program tebu rakyat di Polongbangkeng Selatan 
ditanggapi berbeda oleh petani Polongbangkeng Utara. Sebagian besar 
petani dari Polobangkeng Utara menolak hasil negosiasi antara Pabrik 
Gula dengan petani yang difasilitasi oleh Gubernur Sulawesi Selatan. 
Dalam pandang petani Polongbangkeng Utara bahwa negosiasi tersebut 
hanya menguntungkan sepihak dan tidak mengembalikan hak tanah 
petani. Perjuangan petani untuk mendapatkan hak atas tanahnya justru 
tersesatkan oleh program tebu rakyat karena hak milik atas tanah petani 
menjadi semakin kabur. Negosiasi antara aktor (yang mewakili petani) 
dengan pihak perusahaan dalam pandangan sebagian petani hanya 
menguntungkan golongan tertentu dan tidak menyentuh persoalan 
petani. Gerakan petani Polongbangkeng seakan senyap sesaat dan 
sewaktu-waktu akan meledak kembali. Karenanya, dalam pandangan 
analisis aktor memperlihatkan gejala “siapa mendapatkan apa, dan 
bagaimana mendapatkan?” keadaan ini melumpuhkan gerakan petani 
dan malahirkan dualisme gerakan petani, antara petani yang mendukung 
program tebu rakyat hasil negosiasi dan petani yang masih menuntut hak 
atas tanah mereka.

C. POTRET PEREMPUAN DALAM PERJUANGAN AGRARIA

Menelusuri jejak perempuan dalam gerakan agraria, ada baiknya 
menerapkan teori Scoutt16 perlawanan sehari-hari (everyday form of 
resistence) sebagai reaksi terhadap tekanan sehari-hari (everyday forms of 
repression) dalam membaca narasi perjuangan perempuan. Kehidupan 
petani menurut Scout, ditandai dengan hubungan moral. Sehingga 
melahirkan moral ekonomi yang lebih menutamakan “dahulukan selamat” 
dan menjauhkan garis bahaya. Moralitas mendahulukan keselamatan 
inilah yang dijadikan faktor kunci oleh pendekatan moral ekonomi  dalam 
menjelaskan gerakan perlawanan petani.17  Scout menunjukkan bahwa 
everyday form of resitence merupakan bentuk perlawanan terselubung bagi 
petani sebagai reaksi terhadap everyday form of repression yang dilakukan 
para tuan tanah, sebagai musuh bersama mereka.  Apa yang digambarkan 
Scoutt, tentang petani  Sedaka di Malaysia, tidak jauh berbeda dengan 
kondisi perempuan yang juga akan mengedepankan penyelamatan 

16  James C. Soutt, 2000, Senjatanya orang-orang yang kalah, Yayasan obor Indonesia, jakarta 
17 Mustain, petani v.s. Negara hal: 26
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keberlangsungan kehidupan keluarga. Sebagai pengelola rumah tangga  
yang tinggal di dalam rumah. Perempuan akan menerima dampak paling 
berat dari tekanan hidup akibat sengketa tanah. Ketiadaan penghasilan 
utama akibat hilangnya lahan mengharuskan perempuan mencari siasat 
menyediakan kebutuhan pangan sehari-hari. Menghadapi kekerasan dari 
aparat yang mencari anggota keluarga laki-laki yang dikriminalkan, entah 
itu anak atau suami. Perempuan lah yang pertama menghadapi kekerasan 
karena tujuan pertama yang akan dicari adalah rumah.   

Siang, 29 Oktober 2009, di Desa Meranti Labuhan Batu Sumatera 
Utara, para ibu menghadang petugas dan berteriak memprotes 
penggusuran lahan garapan mereka. Ada yang sambil menggendong 
anaknya, ada juga seorang ibu yang baru melahirkan dua bulan mengalami 
perdarahan. Aksi itu juga diwarnai kenekatan para ibu membuka pakaian.  
Sejumlah petugas yang semuanya laki-laki berbalik badan melihat para 
ibu hanya mengenakan pakaian dalam. Para perempuan itu berhasil 
mengusir petugas.18 

Peristiwa di atas dapat dibaca sebagai berikut: Pertama, partisipasi 
perempuan menuntut hak dalam konflik agraria sebagai warga negara 
yang merasa dibaikan negara. Kedua, menempatkan perempuan di 
garda depan sebagai strategi mengusir petugas. Dengan asumsi para 
petugas yang mayoritas laki-laki merasa terganggu dengan “kelelakian” 
mereka  harus menghadapi perempuan.  ketiga, tindakan menelanjangi 
diri  adalah tindakan yang dianggap luar biasa dan gila bagi orang 
awam, karena bertentangan dengan akal sehat, adat dan agama.  Dan 
keempat, perempuan mengolah tabu menjadi senjata, tabu karena baik 
bagi perempuan yang menanggalkan baju, maupun laki-laki (petugas: 
pen) yang malu menyaksikan perempuan telanjang, entah itu karena 
mereka punya ibu yang juga perempuan atau karena pengalaman mereka 
bahwa tidak berbaju adalah saru (memalukan: pen), hingga para petugas 
membalikkan badan melihat para ibu hanya mengenakan pakaian dalam. 

1. Strategi perjuangan 

Cara konfrontatif adalah pendekatan dimana pihak-pihak saling 
berhadapan. Saling menuntut, mempertahankan posisi dan berusaha 
meyakinkan lawannya akan “kebenaran” posisinya atau bahakan 

18 Laporan Headline News, Metro TV, 29 Oktober 2009
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“memaksakan” posisi itu pada “lawannya.” Pendekatan ini mencakup 
pendekatan seperti aksi politik, demontrasi, sabotase, kekerasan atau 
ancaman kekerasan, penggunaan media massa, litigasi dan aksi legislative. 
Sedangkan Kooperasi adalah usaha kerjasama dalam menyelesaikan 
konflik. Cara-cara ini meliputi tawar-menawar (bargaining),perwasitan 
(arbitase), dann berunding (negosiasi) dengan atau tanpa mediasi.19 

 Petani perempuan dan kelompok perempuan dalam memperjuangkan 
haknya  menggabungkan strategi  konfrontatif dan kooperatif tergantung 
situasi dan wilayah kerja. Yaitu aksi politik, demontrasi, menggunakan 
media massa, litigasi dan aksi legislatif, bargaining dan negosiasi.  
Kelompok perempuan20  yang berada di tingkatan kelas menengah 
biasanya mereka yang mengambil peran aksi politik dengan menyuarakan 
kepentingan perempuan di ranah politik, yang dalam prosenya juga 
melakukan bargaining dengan pemangku kepentingan, melakukan litigasi  
dan menggunakan media massa. Adapun  petani perempuan yang berada 
di pedesaan memperjuangkan dengan cara menggalang kekuatan dengan 
berserikat, demontrasi, menguasai lahan, bargaining dengan pihak lawan 
maupun petani laki-laki untuk menyuarakan kepentingannya.  

2. Tonggak perjuangan

Inisiatif perempuan terlibat dalam perjuangan pembaruan agraria 
beberapa telah didokumentasikan, namun demikian, belum banyak 
yang mengupas sejauhmana keterlibatan tersebut. Siapa aktornya, apa 
yang dilakukan bagaimana strategi perempuan dalam mempertahankan 
haknya. Jika di masa lalu pasca kemerdekaan gerakan pembaruan agraria 
oleh perempuan tercatat pernah dilakukan Gerwani, seperti laporan 
Komnas Perempuan;  

Kampanye Gerwani agar perempuan terlibat dalam kegiatan politik 
nasional mengusik organisasi-organisasi yang ingin berkonsentrasi pada 
kegiatan social kemasyarakatan. Secara khusus, kedekatan Gerwani dengan 
PKI menimbulkan kecurigaan bahwa Gerwani lebih mementingkan 
politik partai daripada program-program yang berkaitan langsung dengan 

19 ibid
20 Kelompok yang mendukung kesetaraan dan keadilan jender, tidak terbatas hanya perempuan 

namun kelompok yang peduli untuk mewujudkan keadilan jender baik dari individu, 
ormas, LSM, lembaga kajian, komisi naisonal yang terkait dengan kerja-kerja mewujudkan 
keadilan jender.
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kemandirian dan kesejahteraan perempuan pada umumnya.  Salah satu 
tindakan Gerwani yang dianggap merupakan dukungan bagi politik PKI, 
adalah pada saat PKI menerapkan Undang-undang pokok agraria dan 
undang-undang bagi hasil dalam bentuk “aksi sepihak,” yaitu tindakan 
pematokan tanah perorangan oleh petani-petani tak bertanah.  Bagi 
organisasi-organisasi perempuan yang berazaskan agama, seperti Aisyah 
dan Wanita Katolik, gerwani membawa prinsip-prinsip atheisme dan 
komunisme yang sangat bertentangan dengan ajaran agama sehingga sulit 
bagi organisasi-organisasi ini untuk bekerja sama21.

Salah satu yang terdokumentasi justru terjadi pada peristiwa 
perebutan lahan di Indonesia pasca `65 yang dianggap sebagai tonggak 
perlawanan  pada masa orde baru. Adalah peristiwa Jenggawah di Jember  
dan Siria ria di Tapanuli Utara pada  tahun 197722 Penangkapan dan 
kekerasan terhadap petani yang dilakukan oleh Negara dilakukan secara 
sewenang-wenang dan tidak memandang jenis kelamin, usia dan kondisi. 
Dalam kasus Siria-ria; 

“Naiturpia boru Togatorop (50 tahun) turut berdemonstrasi kekantor 
camat Dolok Sanggul menuntut pembebasan Jamedan dan Boni Siregar 
yang ditangkap Kodim Tapanuli Utara dengan tuduhan melakukan pungli. 
Wanita setengah baya ini dua hari mendekam dalam tahanan. Mereka 
demonstrasi karena Jamedan dan Boni Siregar ditahan, dituduh melakukan 
pungli. “Padahal kami ikhlas mengumpulkan uang bergotong-royong 
membayar pengacara untuk memperjuangkan tanah kami,” ujar Naensas 
boru Lumbangaol (40 tahun). Wanita beranak sembilan inilah yang sempat 
merampas senapan seorang anggota  Polri dan kandungannya keguguran 
dalam tahanan23”.

Di alinea berikutnya, digambarkan perempuan yang berperan dalam 
perjuangan agraria dan paling berkepentingan terhadap tanahnya; 

“Di sebagian daerah Tapanuli Utara ini kaum wanita memang lebih 
berperanan menggarap sawah ladang ketimbang pria yang lebih banyak 
melewatkan waktu di kedai, main gitar atau catur sambil menikmati parmitu 
(tuak). Jangan mengharap bisa bertemu para ibu di rumah jika mengunjungi 

21 Mendengarkan Suara Perempuan Korban Peristiwa 1965,  Laporan Pemantauan HAM 
Perempuan, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Berbasis Jender, Komnas Perempuan, tanpa 
tahun, hal: 48

22 Tempo Online, 25 Agustus 1979
23 ibid
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Siria-ria di siang hari. “Kami yang lebih merasa perlu dengan kebun kopi itu 
daripada suami kami,” tukas Naensar boru Lumbangaol. Itulah sebabnya 
mengapa para wanita yang bergerak berjuang mempertahankan tanah 
mereka tatkala merasa hak mereka terancam.”24

3. Dari “Tubuh” Menuju Perubahan

Teknik-teknik yang digunakan petani untuk menghadapi penggusuran 
lahan yang melibatkan perempuan diantaranya: menempatkan ibu-ibu 
di garis depan bahkan di depan buldozer untuk menunjukkan petugas 
yang biasanya laki-laki mengingat ibunya, neneknya, atau saudara 
peremuannya, seandainya mereka berada dalam posisi siap mati demi 
mempertahankan tanahnya, karena eksekutor adalah manusia bukan 
robot yang tidak punya hati. 

Jika tekhnik ini tidak berhasil, selanjutnya para ibu membuka 
pakaian didepan para petugas. Teknik membuka pakaian yang dilakukan 
petani perempuan dalam aksi demontrasi mampu membuat petugas 
eksekusi menunda penggusuran. Penundaan juga berarti keputusan 
politik. Tekhnik ini mampu mngubah keputusan politik, meskipun 
hanya sementara. Teknik tersebut adalah contoh skala ruang privat yang 
mempengaruhi ruang publik.  Dengan tubuhnya  para petani perempuan 
ingin mengingatkan dan menunjukkan kepada para petugas bahwa 
dari tubuh perempuanlah manusia lahir. Dan menyusu pada payudara 
perempuanlah manusia bergantung. Apakah ketika manusia dewasa 
mengenakan  seragam lalu mengubah asal usulnya sebagai bayi yang 
lemah  dan memperbolehkan petugas berbuat sewenang-wenang kepada 
petani khususnya perempuan. 

Teknik membuka pakaian tidak selalu berhasil mengusir petugas. 
Hanya manusia yang tidak memiliki nurani yang tidak tergugah melihat 
situasi perempuan tanpa pakaian, seperti yang dialami petani perempuan 
di Pasir mandoge Sumatera Utara saat menghadang penggusuran yang 
dilakukan oleh PT Bakrie Sumatera Plantations (PT BSP). Sebagaimana 
disebutkan dalam  kronologis penganiayaan petani di pasir mandoge 
Sumatera Utara yang dimuat  Pembaruan Tani (2006):25

24  ibid
25  Kronologis penganiayaan petani Pasir Mandoge sumatera Utara;  (Pukul 08.30 

WIB) Berdasarkan surat dari Fraksi Keadilan Sejahtera DPRD Asahan No. 
87/F-PKS/DPRD-AS/2006 tentang himbauan agar PT BSP tidak melakukan 
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4. Dari Pribadi menuju Perjuangan Bersama

Adalah Juniar Br. Tampubolon26, penerima penghargaan Pejuang 
Petani Perempuan yang diberikan SPI dia adalah seorang ibu berusia 47 
tahun memiliki 12 anak yang salah satunya diberi nama Campesina yang 
berarti petani perempuan. Juniar sudah bergabung sejak Serikat Petani 
Sumatera Utara (SPSU) yang kini masuk dalam ormas Serikat Petani 
Inonesia (SPI). Juniar Br. Tampubolon selalu aktif dalam perjuangan 
untuk merebut kembali hak atas tanah yang dikuasai oleh PT Bakrie 
Sumatera Plantation (PT BSP). Seperti tercatat dalam kronologis 

pengerjaan lahan dilahan yang diklaim oleh masyarakat Sei Kopas sampai ada 
pembicaraan lebih lanjut di DPRD Asahan, maka sekelompok ibu-ibu dari Sei 
Kopas, yaitu: Juniar Tampubolon, Tetti Tampubolon, Herlina Marbun, Nannaria 
Manurung, Lina Manurung, Nursinah Manurung, Duna Samosir dan Br. Manalu, 
melakukan diskusi ringan sekaligus memantau kondisi lahan di posko yang mereka 
bangun di lahan konflik tersebut; (Pukul 14.00 WIB) Masuk dua buldoser ke 
lokasi lahan dikawal ± 50 orang berpakaian petugas keamanan (seragam lengkap 
berwarna biru-biru); (Pukul 14.30 WIB) Tujuh orang ibu-ibu menerobos ke 
depan untuk menghadang buldoser, tapi mereka dipukul, ditendang, dan diseret 
oleh petugas keamanan tersebut. Melihat strategi yang mereka lakukan tidak 
berhasil, mereka memakai strategi aksi buka baju yaitu: Juniar Tampubolon, Tetti 
Tampubolon,Duma Samosir, Rukiah, Lina Manurung dan Herliana Marbun. 
Aksi ini tetap tidak berhasil menghadapi orang-orang dari PT BSP mereka 
adalah: Satpam (± 50 orang), Brimob Polisi (5 orang) dan TNI (1 orang); (Pukul 
15.45 WIB) Dua belas orang ibu-ibu masuk dari Sei Kopas karena mendengar 
kawan-kawan mereka dianiaya. Mereka datang secara bertahap sampai pukul 
16.00 WIB. Kedua belas ibu-ibu tersebut adalah: Priska Sihombing, Romenna 
Manurung, Kamariah Manurung, Eilin Saragih, Minta Uli Sinaga, Rasmi Sirait, 
Rospita Hutauruk, Mariana Marbun, Risma Uli, Neli Silalahi, Rusti dan Rukiah. 
Perlawanan tetap tidak seimbang, karena pihak PT BSP mengejar ke segala arah 
sampai ke atas pohon pun mereka kejar. Selama lebih setengah jam, kelompok 
ibu-ibu ini memutuskan meninggalkan lahan karena kondisi benar-benar tidak 
seimbang dan di tubuh penuh luka dan memar. Sampai mereka meninggalkan 
lahan buldoser terus beraksi mengerjakan lahan; (Pukul 17.00 WIB) Lima belas 
orang ibu-ibu melakukan pengaduan ke Polsek Bandar Pasir Mandoge dengan 
nomor surat: STPL/05/II/2006/SPK atas nama Herliana Marbun. Pasal yang 
mereka adukan adalah 352 KUHP. Sebagian lagi tidak ikut karena mereka masih 
trauma dengan aparat. Kelima belas orang tersebut yaitu: Juniar Tampubolon, 
Tetti Tampubolon, Herliana Marbun, Manaria Manurung, Cendi Maria, Rukiah, 
Rumenna, Rasmi ,Rospita, Bimberi, Tiruma, Nurhini, Rusti, Teruma, Duma. Tiga 
orang juga divisum et repertum yaitu Juniar Tampubolon, Herliana Marbun dan 
Tetti Tampubolon. Sayangnya sampai sekarang belum ada respon yang memuaskan 
oleh pihak kepolisian; (Asahan, 17 Februari 2006) Serikat Petani Sumatera Utara

26  Pembaruan tani, (2006), (2012)
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2006 ibu ini sering mendapat tindak kekerasan dari aparat kepolisian 
ketika terjadi bentrok di lapangan. Namun hal ini tidak menyurutkan 
semangatnya untuk terus berjuang. Bersama dengan petani perempuan 
lainnya dia selalu berada di garis terdepan dalam setiap aksi-aksi baik 
aksi di lahan perjuangan maupun aksi demostrasi menyuarakan hak-hak 
sebagai petani. 

Saat ini, Mak Incet, begitu sapaan akrab perempuan ini, juga 
sedang dikriminalisasi sebagai tahanan luar selama satu bulan dan masa 
percobaan selama tiga bulan atas tuduhan menguasai lahan tanpa ijin 
oleh Pengadilan Negeri Asahan. Tuduhan ini ditujukan kepadanya karena 
mengelola lahan yang selama ini dikuasai oleh PT BSP.27

Kisah Sakiyem dari Blora28 memiliki strategi tersendiri menghadapi 
para pihak Perhutani yang sangat ditakuti oleh masyarakat sekitar tempat 
tinggalnya. Namun dia memberikan contoh perlawanan yang dianggap 
luar biasa bagi penduduk setempat.  menghadapi polisi hutan saat 
suaminya harus lari karena akan ditangkap. Dan dengan caranya mampu 
mengusi petugas yang akan mendatangi rumahnya karena diangga telah 
mencuri kayu hutan untuk membangun rumah. Lalu melarang anak-
anaknya untuk menjadi polisi sebagai simbol perlawanan.   

Perjuangan perempuan dalam menegakkan reforma agraria juga 
ditempuh dengan cara memperkuat ekonomi keluarga. Dengan 
membentuk koperasi di desa-desa. Mengembangkan pengetahuan 
pertanian dengan tidak bergantung pada pupuk dan pestisida buatan 
berbahan kimia.  

Ernatati29 dari dari Sumatera Barat. Ernatati adalah Ketua Dewan 
Pengurus Basis (DPB) SPI Solok Bio-Bio, yang beranggotakan perempuan. 
Ernatati menginisiasi terbentuknya koperasi Bundo Saiyo tahun 2001. 
Koperasi simpan pinjam ibentuk untuk mengurangi kecenderungan 
ketergantungan petani kepada tengkulak. Dan memudahkan petani 
gambir di kampungnya yang membutuhkan modal besar mulai dari 
proses pembukaan lahan sampai pada masa panen. Yasinan menjadi media 
berkumpulnya perempuan yang lalu dilanjutkan kegiatan koperasi yang 
juga menciptakan ruang bagi perempuan mendiskusikan permasalahan 
yang mereka hadapi. 

27  ibid
28  Lihat Rahma Mery (2007)
29  Lihat Pembaruan tani (2012)
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5. Dari Kelompok Sektor Menuju Kepentingan Perempuan

Kamis, 17-18 Desember 1998 sekitar limaratus perempuan dari 
berbagai kalangan30, termasuk kelompok petani, masyarakat miskin 
desa dan wakil masyarakat adat perempuan berkumpul Aula UC UGM 
Yogyakarta mendeklarasikan organisasi  Koalisi perempuan Indonesia31. 
Bercita-cita menghidupkan kembali gerakan perempuan berpolitik yang 
pernah dihancurkan rezim orde Baru32. Dengan harapan bahwa kelompok 
petani perempuan bersama dengan kelompok perempuan lainnya, bisa 
ikut berpartisipasi menyuarakan berbagai permasalahn bangsa termasuk 
konflik-konflik agraria. Saat itu Ning Sutiah seorang aktivis agraria dari 
Malang terpilih sebagai Presidium nasional Kelompok Kepentingan 
petani perempuan yang pertama.  Inilah moment untuk pertama kalinya 
pasca runtuhnya orde baru, perempuan berkumpul menyikapi situasi 
politik saat itu, setelah sebelumnya menjadi bagian integral masyarakat 
pro demokrasi melawan runtuhnya orde baru.33

Pada proses selanjutnya  Koalisi Perempuan Indonesia adalah gerakan 
yang bekerja di wilayah kebijakan. Konsentrasi arah gerakan pada isu 
partisipasi perempuan dalam politik, anggaran berkeadilan jender dan 
trafficking.  Muara tiga isu ini dianggap sebagai celah untuk menyatukan 
berbagai kepentingan kelompok perempuan yang tergabung saat itu. 
Dengan asumsi bahwa  ketimpangan yang terjadi selama ini karena 
ketiadaan perempuan dan perspektif perempuan dalam pengambilan 
kebijakan. Anggaran yang tidak sensitif  jender serta pemiskinan 
perempuan yang kemudian terjebak pada trafficking. 

Perubahan struktur  rupanya mengubah arah kebijakan di tingkatan 
nasional. Peleburan kelompok kepentigan dengan menciutkan jumlah 
wakil dalam presidium nasionl menjadi 5 orang membuat konsentrasi 

30 Selain petani, perempuan yang berkumpul dari Masyarakat Adat, Lansia, Jompo dan 
Cacat ,  Profesional , Pekerja Sektor Informal, Masyarakat Miskin Kota, Masyarakat Miskin 
Desa, Pemuda dan Mahasiswa, Pekerja Seks, Buruh,  Janda, Perempuan Kepala   Rumah 
Tangga dan Tidak Menikah, Anak Marjinal, Nelayan , Ibu Rumah Tangga, Lesbian, 
Biseksual dan Transeksual. Koalisi Perempuan idonesia untuk keadilan dan Demokrasi, 
1999, AD/ART Koalisi Perempuan idonesia untuk keadilan dan Demokrasi, Jakarta

31 Runtut Raut, 2008, film documenter Koalisi Perempuan Indonesia 
32 Saskia Eleonora Wieringa, “Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia”, Garda 

Budaya & Kalyanamitra, Jakarta, 1999.
33 Dian kartika sari dkk, 2010: 12  Balai Perempuan sebagai Organisasi Akar Rumput dalam 

Menghadapi Tantangan Pemberdayaan di Padang Pariaman, 
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untuk isu reforma agraria terabaikan.  Selain ketergantungan pada donor 
yang diakui atau tidak mengarahkan tujuan program. Menyadari hal 
tersbut kini  koalisi perempuan berencana mengembalikan struktur 
berdasarkan kelomok kepentingan. Pemberdayaan kelompok kepentingan 
menjadi prioritas. Dan isu agrarian reform kembali disuarakan dengan 
mengadakan temu  petani perempuan se-NTB, serta advokasi memberi 
masukan untuk RUU Desa, RUU pembangunan Pedesaan dan RUU 
pangan yang tanggal 18 Oktober 2012 kemarin telah disahkan. Perlunya 
memberi masukan terhadap RUU terkait peroalan agraria. RUU desa 
misalnya, bagi koalisi perempuan dianggap belum menyentuh problem 
social secara social, ekonomi, budaya dan politik. Di sisi lain, peran serta 
masyarakat dalam pembahasan RUU Pedesaan, peran serta organisasi 
perempuan / gerakan perempuan dalam pembahasan RUU Desa masih 
sangat rendah, padahal lebih dari setengah penduduk desa adalah 
perempuan, yang hidup dalam berbagai bentuk ketidakadilan.

Aliansi masyarakat Adat (AMAN) dalam kongres terakhir di Tobelo 
juga melahirkan perempuan AMAN untuk menyuarakan kepentingan 
perempuan dalam mayarakat adat.   Wadah  ini dibentuk dengan harapan 
mandiri secara ekonomi, berdaulat secara politik dan bermartabat secara 
budaya. Dalam siaran persnya Para perempuan adat ini juga telah 
menunjuk wakil-wakil mereka, yakni Romba Marannu Sombolinggi’ 
(mewakili region Sulawesi), Aleta Baun (Bali-Nusa Tenggara), Surti 
Handayani (Jawa), Sulasmi (Sumatera), Mardiana (Kalimantan), Yosefina 
Efun (Papua), dan Badriah Fadel (Maluku), untuk duduk di Dewan 
Nasional PEREMPUAN AMAN.34

D. PERJUANGAN AGRARIA DI MAHKAMAH KOSTITUSI

Pengujian UU terkait dengan sumber daya alam di MK adalah salah 
satu strategi perjuangan agraria, perjuangan untuk membatalkan UU 
yang dianggap merugikan hak-hak konstituisonal petani/warga negara, 
strategi perjuangan agraria melalui pengujian UU memliki karakter 
tersendiri dan berbeda dengan peradilan biasa, karena ada kepentingan 
umum dalam putusan Mahkamah Konstitusi, misalnya yang mengajukan 
permohonan adalah satu orang akan membawa akibat hukum pada orang 

34 http://www.kongres4.aman.or.id/2012/04/perempuan-aman-menunjuk-para-wakilnya.asp
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lain, lembaga negara, aparatur pemerintah dan masyarakat pada umum
Mahkamah Konstitusi Sejak menjalankan kewenangannya pada 

tahun 2003 s/d 12 Juli 2012 berjumlah 166 UU yang telah di uji, 
jumlah putusan 406, putusan yang dikabulkan 111, yang ditolak 128, 
yang tidak diterima 126, yang ditarik kembali 41.35 ada cukup banyak 
permohonan yang berkaitan dengan jucial review. Termasuk juga 
pengujian undang-undang dibidang sumber daya alam/agraria, Dilihat 
dari putusannya, tidak semua permohonan pengujian undang-undang 
dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. pengujian undang-undang 
dikabulkan baik dikabulkan seluruhnya maupun dikabulkan sebagian, 
ditolak atau tidak diterima karena tidak memenuhi legal standing 
sebagai pemohon.

35 Rekapitulasi Perkaran Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Republik 
Indonesia Tahun 2003-2012. Lihat www. Mahkamahkonstitusi.go.id 
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Bila di lihat tabel diatas, terlihat siapa saja para aktor perjuangan 
agraria, bagaimana mereka berjuang, strategi apa yang mereka perjuangkan, 
dan apa hasil dari perjuangan itu. Di bawah ini akan diuraikan hanya 
perjuangan para petani untuk membatalkan pasal 21 junto 47 UU No 19 
Tahun 2004 tentang Perkebunan.

1. Perjuangan Petani atas hak-hak konstitusional dibidang 
perkebunan

Sejak disahkan pada 11 Agustus 2004 oleh Presiden Megawati 
Soekarnoputri, UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan selalu saja 
memunculkan kontroversi dalam kehidupan masyarakat. Menurut 
catatan SPI (Serikat Petani Indonesia) sejak diberlakukannya Undang- 
Undang (UU) Perkebunan No 18 Tahun 2004, Eskalasi kekerasan 
terhadap petani di Indonesia berbanding lurus dengan ekspansi lahan 
perkebunan, baik itu milik swasta maupun pemerintah. dalam empat 
tahun terakhir sedikitnya 23 petani tewas dalam 183 kasus bentrok 
bersenjata. Insiden tersebut menyeret 668 petani dikriminalkan dan 
82.726 keluarga tergusur. Konflik agraria di awal 2011 telah menyebabkan 
11 petani meninggal, 44 orang mengalami luka, baik ringan maupun 
berat, tujuh orang ditahan, dan ratusan rumah serta tanaman masyarakat 
dirusak.36 Banyaknya kriminalisasi petani yang diakibatkan ketentuan 
dalam UU Perkebunan pada akhirnya memicu empat petani mengajukan 
Pengujian Pasal 21 jo. Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 18 tahun 
2004 tentang Perkebunan terhadap UUD1945 di Mahkamah Konstitusi. 
Keempat petani ini merupakan korban akibat adanya ketentuan pasal 
21UUPerkebunan.

Adalah Japin dan Vitalis Andi, dua petani dari Kabupaten Ketapang, 
Kalimantan Barat, Japin yang memiliki tanah yang mana tanahnya 
digunakan oleh perusahaan perkebunan swasta sebagai lahan perkebunan. 
Japin bersama-sama dengan masyarakat lainnya telah melakukan berbagai 
upaya untuk mencegah dan menghentikan pengambilalihan tanahnya, 
namun tidak berhasil, dalam rangka menuntut dikembalikannya hak atas 
tanahnya Japin seringkali melakukan upaya-upaya untuk mengembalikan 
hak atas tanahnya yang dipergunakan perkebunan, antara lain dengan 
dialog dan aksi-aksi demonstrasi. Sedangkan Vitalis Andi bersama-

36 Pembaharuan Tani  EDISI 88 JUNI 2011. Hal 2 
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sama giat memimpin dikembalikannya tanah-tanah yang dirampas dan 
digunakan perusahaan perkebunan swasta sebagai lahan perkebunan serta 
bersama-sama dengan masyarakat lainnya telah melakukan berbagai upaya 
untuk mencegah dan menghentikan pengrusakan dan penggusuran tanah 
adat masyarakat Silat Hulu, baik melalui musyawarah, audiensi, tuntutan 
langsung ataupun laporan kepada pemerintah daerah serta Komnas 
HAM, namun tidak pernah dihiraukan, dengan dilakukannya upaya-
upaya untuk mengembalikan hak atas tanah yang digunakan perusahaan 
perkebunan. Bahkan kedua petani tersebut justru dijerat kriminalisasi 
seperti diatur dalam Pasal 21 UU Perkebunan. Keduanya telah diputus 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: 
“Turut serta dengan sengaja melakukan tindakan yang mengakibatkan 
terganggunya usaha perkebunan” dan dipidana penjara masing-masing 
selama 1 (satu) tahun oleh Pengadilan Negeri Ketapang.37 

Sakri, merupakan petani Desa Soso, Kecamatan Gandusari, 
Kabupaten Blitar, Jawa Timur yang menggarap lahan tanah negara bekas 
hak erfpacht yang dikuasai PT. Kismo Handayani—yang berlokasi di 
Desa Soso, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Sakri menggarap 
lahan tersebut atas dasar Surat Keputusan Menteri Agraria tanggal 26 Mei 
1964 Nomor 49/KA/64, yang menyatakan perkebunan Nyunyur harus 
meredistribusikan tanah seluas 100 Ha kepada masyarakat yang pernah 
menduduki dan menggarap dan dalam rangka meminta kejelasan status 
lahan yang digarapnya Sakri seringkali melakukan usaha-usaha dan kegiatan 
untuk mendapatkan hak atas tanah yang digarapnya, antara lain melalui 
dialog, audiensi, mediasi, dan aksi-aksi demonstrasi di wilayah kantor 
perusahaan perkebunan PT. Kismo Handayani dan lahan perkebunannya. 
Aksi ini bertujuan untuk meminta perhatian yang lebih dari PT. Kismo 
Handayani untuk duduk bersama membahas dan mendiskusikan upaya 
penyelesaian atas sengketa yang terjadi. Karena lahan yang menjadi 
sengketa tersebut sudah lama tidak ditanami dan tidak diurus, namun 
dirinya justru dilaporkan oleh PT. Kismo Handayani. Sakri pun telah 
divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Blitar juga dengan Pasal 21 Jo. 
Pasal 47 UU Perkebunan, pada  tahun 2009. Sakri sebenarnya cuma ingin 
menuntut kejelasan status lahan yang digarapnya dengan jalan mediasi, 
dialog, dan demonstrasi. Namun kenyataan berkata lain.

37 Putusan perkara pidana nomor 151/Pid.B/2010/PN.KTP, tertanggal 28 Februari 2011
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 Ngatimin alias Keling merupakan petani yang tinggal di Dusun III 
Suka Rakyat Desa Pergulaan, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang 
Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, serta salah satu pemilik tanah yang 
diklaim dan masuk menjadi bagian HGU perusahaan PT. PP. London 
Sumatera (Lonsum) Tbk.  Ngatimin alias Keling menganggap ada hak 
yang dirampas oleh PT. PP Lonsum Tbk. Sakri sendiri menggarap lahan 
tersebut berdasarkan SK Menteri Agraria tanggal 26 Mei 1964. No. 49/
KA/64, namun dirinya justru dilaporkan oleh PP. London Sumatera 
(Lonsum) Tbk. Ngatimin alias Keling pun telah divonis bersalah oleh 
Pengadilan Negeri Blitar juga dengan Pasal 21 Jo. Pasal 47 UU Perkebunan.

Pada 20 Agustus 2010 keempat petani tersebut mendaftarkan 
permohonan pengujian Pasal 21 jo. Pasal 47 UU No. 18 tahun 2004 
tentang Perkebunan terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi. Para 
Petani melalui kuasa hukumnya, Public Interest Lawyers Network (PIL-
Net) meminta agar Mahkamah Konstitusi membatalkan ketentuan Pasal 
21 dan Pasal 47UUPerkebunan. Karena bertentangan dengan Pasal 1 
Ayat (3), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28C Ayat (1), dan Pasal 28G Ayat (1) 
UUD 1945.

Memang tidak dapat dipungkiri Perkebunan mempunyai peranan 
yang penting dan strategis dalam pembangunan nasional, terutama 
dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, penerimaan 
devisa negara, penyediaan lapangan kerja, perolehan nilai tambah dan 
daya saing, pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri, bahan 
baku industri dalam negeri serta optimalisasi pengelolaan sumber 
daya alam secara berkelanjutan. Untuk mendukung dan mendorong 
sektor perkebunan pemerintah telah melakukan berbagai upaya yang 
mempermudah peningkatan investasi modal dalam bidang perkebunan, 
antara lain dengan dikeluarkannya kebijakan yang pro investasi dan 
penyediaan lahan yang cukup untuk perkebunan.

Namun dari keberhasilan dari perkebunan, menurut Stepanus 
Djuweng juga menciptakan dampak negatif  proyek perkebunan; 
1). Rusaknya Lingkungan; 2) Rusaknya kehidupan masyarakat adat, 
ketergantungan ekonomi; 3). Pemusatan perolehan lahan; 4)Monopoli 
dan korupsi.38

38 Indonesia: Demokratisasi di Era Globalisasi, Konferensi INFID ke-11, Bornn-Jerman, 4-6 
Mei 1998. Hal. 103-106
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Dengan lahirnya UU perkebunan memicu berbagai permasalahan; 
pertama  pengawasan pemerintah yang tidak memadai terhadap praktik 
perusahaan perkebunan dalam mengelola usaha perkebunannya yang 
seringkali melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan 
hak asasi manusia, khususnya petani dan masyarakat adat di sekitar 
wilayah perkebunan, kedua, aparat penegak hukum yang seringkali 
tidak peka terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat dan petani 
di sekitar wilayah perkebunan. Konflik pertanahan antara masyarakat/
petani dengan perusahaan perkebunan seringkali ditindaklanjuti dengan 
penangkapan dan penahanan, bahkan pengajuan masyarakat/petani ke 
pengadilan, tanpa melihat latar belakang permasalahan yang muncul, 
yaitu ketimpangan dalam hal pemilikan, penguasaan, dan pengelolaan 
sumber daya alam. Akibatnya, banyak sekali kriminalisasi terhadap 
masyarakat/petani sebagai akibat dari konflik pertanahan di sekitar 
wilayah perkebunan, ketiga, UU 18/2004 membuka ruang yang luas bagi 
pelestarian eksploitasi secara besarbesaran pengusaha perkebunan terhadap 
lahan perkebunan dan rakyat, serta menciptakan adanya ketergantungan 
rakyat terhadap pengusaha perkebunan. Hal ini disebabkan karena tidak 
adanya pengaturan mengenai luas maksimum dan luas minimum tanah 
yang dapat dijadikan sebagai lahan perkebunan, yang pada akhirnya 
menimbulkan adanya konsentrasi hak penggunaan tanah yang berlebihan 
oleh pihak pengusaha. Implikasi lebih lanjutnya adalah sebagian besar hak 
guna usaha yang dimiliki pengusaha perkebunan lambat laun menggusur 
keberadaan masyarakat adat atau petani yang berada di sekitar atau di 
dalam lahan perkebunan. Akibatnya masyarakat adat atau petani tersebut 
tidak lagi memiliki akses terhadap hak milik yang telah turun temurun 
mereka kuasai atau bahkan kehilangan lahannya; Undang-Undang 
Perkebunan juga dinilai sangat menguntungkan pihak pengusaha atau 
perusahaan perkebunan, terutama dengan adanya pengakuan bersyarat 
terhadap tanah masyarakat adat yang tanahnya diperlukan untuk lahan 
perkebunan, dimana masyarakat hukum adat tersebut baru diakui apabila 
masyarakat adat dapat membuktikan bahwa menurut kenyataannya 
(masyarakat adat tersebut) masih ada;
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Para petani mengugat UU no 18 tahun 2004 pasal 21 jo 47 

Pasal 21 

Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada 
kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan tanah perkebunan 
tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya 
usaha perkebunan
Pejelasan:
Yang dimaksud dengan tindakan yang mengakibatkan pada kerusakan 
kebun adalah suatu perbuatan yang menimbulkan kerusakan pada 
tanaman, antara lain, penebangan pohon, panen paksa, atau pembakaran 
sehingga kebun tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Yang 
dimaksud dengan penggunaan tanah perkebunan tanpa izin adalah 
tindakan okupasi tanah tanpa seizin pemilik hak sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. Yang dimaksud dengan tindakan lain yang 
mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan adalah, antara lain, 
tindakan yang mengganggu pekerja sehingga tidak dapat melakukan 
panen atau pemeliharaan kebun sebagaimana mestinya. 

Unsur-unsur ketentuan pidana Pasal 21 tersebut ialah: a. setiap 
orang; b. Dilarang; melakukan tindakan yang berakibat kerusakan kebun 
dan/atau aset lainnya; c. penggunaan tanah perkebunan tanpa izin; d. 
dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha 
perkebunan. Unsur dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada 
kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, merupakan rumusan pasal yang 
terlalu luas. Sehingga dapat ditafsirkan secara terbuka dan luas oleh 
penguasa dan perusahaan perkebunan. Sedangkan dalam Penjelasannya 
menyatakan, “Yang dimaksud dengan penggunaan tanah perkebunan 
tanpa izin adalah tindakan okupasi tanah tanpa izin pemilik sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan”. Tindakan okupasi tanah tanpa izin 
pemilik merupakan peristiwa atau kasus yang sudah terjadi sejak zaman 
Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda telah memberikan banyak 
konsesi tanah kepada pemilik modal yang diberikan dalam bentuk hak 
erfpach. Tanah yang menjadi objek hak erfpacht tersebut diberikan tanpa 
batas yang jelas, sehingga seringkali melanggar hak atas tanah-tanah 
yang dikuasai (hak ulayat) atau dimiliki rakyat berdasarkan hukum adat 
(erfelijk individueel bezitrecht), sehingga menimbulkan konflik antara 
pemilik hak erfpacht dengan masyarakat adat yang menguasai hak ulayat. 
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Undang-Undang Nomor 51/Prp/1960 tentang Larangan Pemakaian 
Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya juga menekankan jalan 
musyawarah untuk menyelesaikannya. Peraturan Menteri Pertanian dan 
Agraria Nomor 11 Tahun 1962, mengecualikan pemberian hak guna 
usaha kepada swasta nasional atas bagian tanah bekas areal perkebunan 
besar yang sudah merupakan perkampungan rakyat, diusahakan rakyat 
secara tetap, dan tidak diperlukan oleh Pemerintah. Malahan, Pasal 
10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979 
menyatakan tanah-tanah perkebunan yang diduduki rakyat tersebut 
dengan pertimbangan teknis dan seterusnya, akan diberikan suatu hak 
baru kepada rakyat;  

Dengan demikian penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 
47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang a quo tidak tepat jika hal tersebut 
dikenakan terhadap orang yang menduduki tanah berdasarkan hukum 
adat karena timbulnya hak-hak adat adalah atas dasar ipso facto. Artinya 
seseorang membuka, mengerjakan dan memanen hasilnya atas kenyataan 
bahwa ia telah mengerjakan tanah tersebut secara intensif dalam waktu 
yang lama, sehingga hubungan seseorang dengan tanah semakin 
intensif, sebaliknya hubungan tanah dengan hak ulayat semakin lemah. 
Adapun pemberian hak-hak baru dalam bentuk hak guna usaha atau 
hak pakai berdasarkan ipso jure, yang mendasarkan diri pada ketentuan 
perundangundangan 

Pasal 47
Ayat (1):      Setiap orang yang dengan sengaja melanggar larangan melakukan 

tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset 
lainnya,penggunaan lahan perkebunan tanpa izin dan/atau tinda-
kan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diancam dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 
5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Ayat (2):   Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan tindakan yang 
berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, peng-
gunaan lahan perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya 
yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 21, diancam dengan pidana penjara paling 
lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 
2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
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Unsur-unsur Pasal 47 UU a quo: (1) Setiap orang dengan sengaja 
dan/atau kelalaiannya; (2) Melanggar Iarangan melakukan tindakan yang 
berakibat pada kerusakan kebun atau aset lainnya; (3) Penggunaan lahan 
tanpa izin; (4) Tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya 
usaha perkebunan; (5) Unsur pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 
dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) bagi 
yang sengaja melanggar Iarangan, dan pidana paling lama 2 (dua) tahun 6 
(enam) bulan dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar 
lima ratus juta rupiah);

Rumusan delik dalam Pasal 47 ayat (1), dan ayat (2) juncto Pasal 
21 Undang-Undang a quo berpotensi disalahgunakan secara sewenang-
wenang. Hal demikian bertentangan dengan prinsip negara hukum 
yang adil, kepastian hukum (legal certainty), asas legalitas dan asas 
prediktabilitas, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia pada 
umumnya. Sebagai suatu rumusan perundangundangan, pembuat 
Undang-Undang harus merumuskannya secara rinci mengenai perbuatan 
pidananya (nullum crimen sine lege stricta);

2. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap UU 18 Tahun 
2004 tentang Perkebunan

Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan Nomor 55/PUU-
VIII/2010 yang substansi dasar dari putusn tersebut telah membatalkan 
pasal 21 and 47 Undang-Undang Perkebunan No.18 Tahun 2004, karena 
dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak 
mempuyai kekuatan hukum yang mengikat. Pasal tersebut merupakan 
pasal atau ketentuan pidana yang ada pada UU No. 18 Tahun 2004, yang 
dalam prakteknya telah menjadi pasal yang ampuh bagi aparat penegak 
hukum dalam melakukan kriminalisasi terhadap masyarakat yang 
melakukan aktivitas disekitar perkebunan. 

Berkenaan dengan implikasi putusan MK terhadap UU Perkebunan 
tersebut, sesungguhnya hanya menyangkut keberadaan mereka-
mereka yang oleh aparat penegak hukum diperiksa berkenaan dengan 
pelanggara pasal 21 jo. 47 UU No. 18 Tahun 2004. Pertanyaan yang 
muncul berkenaan dengan implikasi dibatalkannya pasal 21 jo. 47 UU 
No. 18 tahun 2004 adalah bagaimana status hukum masyarakat yang 
telah ditahan, diperiksa atau yang sudah dihukum baik sebelum maupun 
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sesudah tanggal 19 Sept 2011, terhadap hal ini kiranya ada beberapa hal 
yang perlu diperhatikan, diantaranya adalah:

1. Bahwa semua kasus yang telah diputus oleh pengadilan dan sudah 
memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka terhadapnya tetap 
harus menghormati putusan peradilan umum tersebut, hal ini 
dikarenakan putusan mahkamah konstitusi tidak berlaku surut, 
artinya setelah tanggal tersebut, maka orang/masyarakat tidak lagi 
dapat dikenakan pasal 21 jo. 47 UU No. 18 Tahun 2004.

2. Lalu bagaimana kemudian terhadap kasus dimana sampai dengan 
tanggal tersebut bulan juga memperoleh kekuatan hukum tetap, 
maka terhadap kasus tersebut harus dihentikan/melepaskan tuntutan 
karena landasan atau pijakan hukum yang menjadi dasar diperiksanya 
masyarakat dinyatakan tidak berlaku lagi.

Misalnya Eko Kristiawan, SH. bin Kristiono pendamping warga 
Desa Damar Makmur, Kotawaringin Timur, Kalteng pada tanggal 5 
Agustus 2011 divonis bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja 
menyuruh melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya 
usaha perkebunan secara berlanjut” sebagaimana diatur Pasal 21 dan 
Pasal 47 UU Perkebunan dan dihukum penjara 10 bulan dan denda 
sebanyak Rp 5.000.000,- oleh Pengadilan Negeri Sampit. Yang memiliki 
konflik lahan dengan PT. Hutan Sawit Lestari sejak 2008,  Atas putusan 
PN Sampit, Eko pun mengajukan Banding kepada Pengadilan Tinggi 
Kalimantan Tengah  pada tanggal 5 Agustus 2011, sesaat setelah Putusan 
dibacakan. Dalam memori Banding yang dibuat Eko tertanggal 13 
Agustus 2011 dan tambahan memori banding pada tertanggal 19 
September yang diserahkan pada 26 September 2011 (berisi putusan MK 
tentang Pengujian Pasal 21 dan Pasal 47 UU Perkebunan), memberikan 
alasan bahwa Pasal yang digunakan PN Sampit untuk menghukumnya 
telah dibatalkan oleh MK. pada tanggal 17 Oktober 2011 pun memutus 
perkara Eko dengan putusan membatalkan putusan Pengadilan Negeri 
Sampit tanggal 5 Agustus 2011 Nomor: 212/Pid.Sus/2011/PN.Spt.39

39 http://www.elsam.or.id/new/elsam_v2.php?id=1694&lang=en&act=view&cat=c/101. 
diakses tanggal 4 Juli 2012
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E. KESIMPULAN

1. Pembukaan lahan perkebunan tebu di Takalar yang diawali dengan 
pembebasan lahan petani melibatkan karaeng sebagai elit lokal yang 
mengontrol. Akibatnya terjadi manipulasi laporan pembebasan lahan 
yang dilakukan oleh kareng (elit desa) merugikan petani. Walaupun 
protes-protes petani muncul dan tidak mempengaruhi proses 
pembebasan lahan tetapi setidaknya menimbulkan dampak yang lebih 
jauh menyangkut hubungan petani dengan perusahaan yang tidak 
harmonis. Dengan demikian, sejak pembukaan Pabrik Gula Takalar 
telah melahirkan distorsi yang tajam antara petani dengan perusahaan 
perkebunan. Aktor konflik agraria di Polombangkeng sejak periode 
awal telah melibatkan kareang (elit desa) sebagai kelompok yang 
diuntungkan (selain pihak perusahaan) dalam pembukaan Pabrik 
Gula Takalar. Resistensi  petani terhadap Pabrik Gula Takalar pada 
perode Orde Baru hanya memperlihatkan gejala perlawatan perspektif 
Scottian, berupa perlawanan bersifat terselubung. Ini disebabkan 
karena ruang protes yang hampir tidak ada akibat dari sikap represif 
negara yang mendominasi di era Orde Baru. Namun sikap-sikap petani 
yang diluar pagar perusahaan sangat nyata memperlihatkan kekecewan 
terhadap perusahaan menyangkut masalah ketenagakerjaan, perhatian 
sarana pedesaan yang tidak mendapat dukungan perusahaan, limbah 
perusahaan dan lain sebagainya. Di era reformasi gerakan petani untuk 
menuntut hak atas tanah mereka justru dipelopori oleh elit desa. 
Suatu keadaan berbanding terbalik pada periode pembukaan lahan 
perkebunan. Semakin keras gerakan petani menyentuh perusahaan 
dan struktur kekuasaan politik di Takalar maka semakin tinggi pula 
intensitas tawaran negosiasi kepada elit desa untuk meredam aksi 
petani. Dalam konteks ini, ruang munculnya kontradiksi kepentingan 
antara pentai dengan elit desa (aktor) semakin terbuka lebar namun 
tersamar. Gerakan petani Polobangkeng sejak periode pembukaan 
Pabrik Gula Takalar memperlihatkan perubahan-perubahan pola 
dan strategi. Pada periode pembukaan lahan perkebunan, petani 
melakukan protes terhadap elit lokal yang telah memanipulasi hak atas 
tanah mereka. Konflik antara petani dengan perusahaan yang bersifat 
samar mulai tampak pada era reformasi. Akan tetapi, aktor konflik 
agraria antara petani dengan perusahaan tetap melibatkan elit lokal 
walaupun ruang dan posisi yang berbeda. Pada periode pembukaan 
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lahan, elit lokal berkualisi dengan pihak perusahaan untuk meredam 
protes petani. Elit lokal memanfaatkan posisi mereka dalam struktur 
sosial dalam mengekslpoitasi petani. Pada era refomasi elit lokal 
(desa) menjadi pelopor gerakan dan berdiri bersama petani melawan 
perushaan untuk mendapatkan hak atas tanah mereka.

2. Perjuangan Perempauan mewujudkan reforma agraria dalam skala 
kecil atau besar, di ruang sempit atau luas, baik yang terang-terangan 
atau yang tersembunyi patut untuk diapresiasi. Memperjuagkan 
tanah adalah memperjuangkan kemerdekaan. Dan merdeka adalah 
jalan menuju kesejahteraan. Menyejahterakan bangsa berarti 
menyejahterakan perempuan. Karena dari perempuanlah generasi 
bangsa dilahirkan.

3. Orang sering menilai bahwa penghambat pembangunan adalah, 
kemiskinan, kebodohan, pendidikan rendah, kerusakan lingkungan, 
kepandatan penduduk  namun sering di lupakan bahwa timbulnya 
kemiskinan dan kebodohan dan lain sebagainya itu sumber nya 
adalah dampak dari berlakunya hukum yang tidak berpihak kepada 
rakyat, dampak negatif dari berlakunya hukum yang menyebabkan 
ketimpangan sumber daya alam, baik dengan alasan pembangunan 
maupun dengan alasan pertumbuhan ekonomi nasional, hal ini  yang 
mengakibatkan petani semakin jauh dengan tanah sebagai sumber 
penghidupan dirinya. Dampak negatif belakunya hukum tentu harus 
di perjuangkan untuk dibatalkan, dengan cara melakukan uji maeri 
ke mahkamah konstitusi. Mahkamah Konstitusi Sejak menjalankan 
kewenangannya pada tahun 2003 s/d 12 Juli 2012 berjumlah 166 
UU yang telah di uji, jumlah putusan 406, putusan yang dikabulkan 
111, yang ditolak 128, yang tidak diterima 126, yang ditarik kembali 
41. ada cukup banyak permohonan yang berkaitan dengan jucial 
review. Termasuk juga pengujian undang-undang dibidang sumber 
daya alam/agraria, Dilihat dari putusannya, tidak semua permohonan 
pengujian undang-undang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. 
pengujian undang-undang dikabulkan baik dikabulkan seluruhnya 
maupun dikabulkan sebagian, ditolak atau tidak diterima karena tidak 
memenuhi legal standing sebagai pemohon.
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KEBIJAKAN PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA 
KONTEMPORER

R Deden Dani Saleh, Widhiana Hestining Puri, Siti Fikriyah Khuriyati, 
Kus Sri Antoro

PENDAHULUAN

Konflik agraria hadir dari masa ke masa dengan karakter yang berbeda-
beda. Kendati berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, salah satu 
contohnya adalah penegakan hukum, tidak berarti konflik usai dengan 
sendirinya. Fakta ini menunjukkan dua hal. Pertama, alternatif kebijakan 
yang dipakai oleh pemerintah tidak berhasil sesuai tujuannya. Dengan 
kata lain, pemerintah salah memaknai fenomena yang terjadi. Kedua, 
kebijakan yang dilakukan pemerintah telah berjalan sebagaimana harapan 
dan menimbulkan hasil yang harapkan pula tetapi ada hal-hal lain yang 
diluar perhitungan pemerintah atau tidak diperhitungkan pemerintah 
berpengaruh sangat signifikan kepada femonema itu sehingga perlakuan-
perlakuan pemerintah seperti tidak berbekas. Fakta ini selalu menarik 
karena dalam prakteknya pemerintah tetap memiliki keterbatasan untuk 
memaknai segala hal dan meginventarisasi berbagai hal. Kompleksitas ini 
menarik untuk di kaji dan dalam rangka ini STPN sebagai lembaga studi 
pertanahan dan agraria melaksanakan tugas-tugas penelitian.

Penelitian ini merupakan bagian dari riset sistematis Sekolah Tinggi 
Pertanahan Nasional (STPN) tahun anggaran 2012 yang bertema 
Kebijakan, Perjuangan, Dan Konflik Agraria Abad XXI, dengan topik 
khusus Kebijakan Penyelesaian Konflik Agraria Indonesia Era Reformasi. 
Judul tersebut dipilih dengan alasan sebagai berikut: (1) Menurut konteks 
waktu, periodisasi pemerintahan Indonesia saat ini berada pada masa yang 
disebut era reformasi. Terhitung sejak suksesi politik 1998, perubahan-
perubahan secara mendasar terjadi dalam tata kelola sumberdaya alam/
agraria terutama pola-pola kontrol atas sumberdaya alam/agraria. (2) 
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Konflik agraria pada era reformasi masih berlangsung hingga kini dengan 
intensitas, tensi (ketegangan), pola,  corak isu, dan dinamika aktor yang 
berbeda dengan masa sebelumnya. (3) Kebijakan-kebijakan penyelesaian 
konflik agraria, baik yang secara eksplisit dirumuskan sebagai kebijakan 
maupun kebijakan tata kelola yang diarahkan untuk turut menyelesaikan 
konflik, telah ada kendati konflik agraria semakin marak mengiringi 
kebijakan sumberdaya alam/agraria di setiap daerah. 

Penelitian secara mendalam perlu dilakukan untuk menilai 
keberhasilan kebijakan penyelesaian konflik agraria. Untuk menuju ke 
arah tersebut, penelitian ini merumuskan tujuannya sebagai berikut:

a. Mengidentifikasi akar konflik agraria terutama pada masa era reformasi
b. Mengidentifikasi pola-pola kebijakan penyelesaian konflik agraria di 

beberapa isu/sektor.
c. Menilai efektifitas kebijakan penyelesaian konflik agrarian di era 

reformasi
d. Merumuskan rekomendasi untuk kebijakan penyelesaian konflik 

agraria

Judul penelitian ini adalah Kebijakan Penyelesaian Konflik Agraria 
Indonesia Era Reformasi. Judul ini menyiratkan setidaknya ada tiga hal 
yang harus dikaitkan, pertama, kebijakan penyelesaian konflik sebagai 
subyek utama; kedua adalah konflik agraria sebagai hal yang hendak 
disasar oleh subyek utama, dan ketiga adalah era reformasi yang menandai 
suatu situasi dengan ciri yang terbedakan dari situasi sebelumnya. Dengan 
demikian, sekalipun bersifat ringkas, uraian mengenai sebab-sebab 
kemunculan konflik agraria dan kehadiran suatu kebijakan penyelesaian 
konflik agraria tidak dapat dihindari dalam penelitian ini. Demikian 
pula, uraian mengenai perbedaan situasi ekonomi politik yang cukup 
tegas antara era reformasi dan era sebelumnya perlu dijelaskan karena 
situasi ekonomi politik tersebut mewadahi kebijakan penyelesaian konflik 
agraria yang dimunculkan oleh setiap rejim.

Kebijakan dan konflik agraria telah ada dan berlangsung jauh sebelum 
proklamasi kemerdekaan, setidaknya bersamaan dengan kolonialisme. 
Bermula dari pemutusan hubungan secara paksa antara pribumi 
dengan sumberdaya alam/agraria—yang tak lain merupakan sumber 
penghidupan pribumi, terutama kaum jelata, oleh pemerintah kolonial 
melalui kebijakan-kebijakan agraria yang menguntungkan perusahaan 
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(negara dan/atau swasta), konflik agraria muncul sebagai respons rakyat 
jelata atas kebijakan agraria negara dan respons tersebut terus berlangsung 
sepanjang periode pascakemerdekaan, di masa Demokrasi Terpimpin, 
masa Orde Baru, maupun Era Reformasi.

Mengingat cakupan kajian mengenai kebijakan agraria demikian 
luas, dan penelitian-penelitian terdahulu terhadap topik sejenis telah 
dilakukan dengan cukup baik oleh para sarjana, maka peneliti tidak cukup 
bijak jika tidak membatasi permasalahan. Fokus kajian yang ditentukan 
dalam penelitian ini sebatas kebijakan terkait agraria atau kebijakan 
penyelesaian konflik agraria sepanjang era reformasi, kajian mengenai 
kebijakan agraria sebelum era reformasi diuraikan dengan tujuan sebagai 
pembanding semata. Meskipun bersifat sebagai pembanding, kebijakan 
agraria sebelum era reformasi tetap dinilai penting karena menjadi 
argumentasi bagi perubahan kerangka kebijakan agraria di era reformasi. 
Bahkan, kebijakan agraria di era sebelum reformasi ada yang masih 
berlaku di era reformasi.

Kebijakan penyelesaian konflik agraria terkadang tidak secara eksplisit 
ditemukan sebagai dokumen negara yang secara khusus mengatur hal 
itu, akan tetapi kebijakan tersebut terkadang termaktub atau terkait 
secara tidak langsung dengan kebijakan mengenai sumberdaya alam/
agraria baik yang berupa peraturan perundangan sektoral, penataan 
ruang, administrasi pertanahan, dan pengelolaan sumberdaya alam/
agraria. Sektor yang dikaji dalam penelitian ini adalah sektor kehutanan, 
perkebunan, pertambangan, dan administrasi pertanahan.

Pada bagian sebelumnya diungkapkan bahwa konflik agraria 
merupakan respons atas kebijakan mengenai sumberdaya alam/
agraria (tertentu) yang tidak mewakili rasa keadilan massa, dalam 
perkembangannya kebijakan penyelesaian konflik dapat dihadirkan oleh 
negara dengan maksud menjadi sintesis bagi dialektika kebijakan agraria 
(tesis) dan konflik agraria (antitesis). Namun, dalam situasi tertentu, apa 
yang dimaksudkan sebagai sintesis ini boleh jadi belum beranjak dari 
tesis pendahulunya, sehingga tetap saja menarik kemunculan antitesis 
baru. Agar terpandu dalam mencapai tujuan, penelitian ini menelusuri 
bangunan argumentasi tersebut, yang diturunkan sebagai pertanyaan-
pertanyaan penelitian sebagai berikut:
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1. Bagaimana negara menerjemahkan konflik agraria, dan mengapa 
demikian ?

2. Bagaimana negara menyikapi konflik agraria, dan mengapa demikian?
3. Apakah strategi negara dalam menyikapi konflik agraria sudah tepat, 

dan mengapa demikian?
4. Apa konsekuensi dari kebijakan penyelesaian konflik agraria yang 

dirumuskan dan dijalankan oleh  negara terhadap masyarakat? 

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, pendekatan yang 
digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga, yaitu:

a. Konstruksi sejarah kebijakan untuk mengurai karakteristik kebijakan 
agraria. Hal ini berguna untuk mengidentifikasi sebab-sebab 
kemunculan konflik agrarian yang bersumber pada kebijakan. 
Kebijakan-kebijakan agraria  yang monumental diuraikan secara 
ringkas untuk ditelisik akar penyebab konfliknya. Kemudian, 
dicari keberadaan kebijakan penyelesaian konflik atau mekanisme 
yang berupaya menyelesaikan konflik agraria sebagai antithesis dari 
kebijakan penyebab konflik tersebut. 

b. Penelusuran informasi baik yang bersumber dari dokumen kebijakan 
di sector-sektor tertentu yang dinilai penting, wawancara dengan 
pengambil kebijakan, dan pembandingan dengan beberapa studi kasus 
yang mengemuka terkait dengan kebijakan tersebut, hal terakhir ini 
berfungsi seperti verifikasi. 

c. Triangulasi data atau peramuan informasi dari 1) konstruksi sejarah 
dan 2) penelusuran dokumen; wawancara dan studi kasus, sebagai 
pijakan analisis data. 

Penelitian ini dilaksanakan dengan tiga tahap, yaitu: (a) Penelitian 
lapang, dilakukan pada 28 Mei - 2 Juni 2012, berupa wawancara kepada 
para pengambil kebijakan di beberapa Departemen terpilih, antara 
lain BPN, Departemen Keuangan, Departemen Kehutanan, BUMN, 
Departemen Pekerjaan Umum, dan Komisi Nasional (HAM dan 
OMBUDSMAN). dan penelusuran dokumen-dokumen yang berkaitan 
dengan kebijakan penyelesaian konflik agraria, (b) Analisis dokumen dan 
verifikasi hasil analisis dokumen melalui wawancara, dilakukan Agustus-
September 2012. Sebagai bahan referensi digunakan pustaka terakit 
dengan kajian sejarah kebijakan agraria, konflik agraria, hukum agraria, 
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dan kebijakan publik terkait agraria/sumberdaya alam, dan (c) Penulisan 
penelitian, konsultasi pembimbing, dan perbaikan dilakukan Oktober-
Nopember 2012. 

MEMBACA HUBUNGAN KONFLIK AGRARIA DAN KEBIJAKAN 
AGRARIA

Agraria didefinisikan sebagai bumi, air, dan udara. Mengacu pada 
pengertian ini, agraria berarti ruang (space) dan isinya. Keberadaan ruang 
dikarenakan ada batas, baik itu batas fisik (garis pantai, tepi sungai, 
tebing, tanggul, vegetasi) maupun batas imajiner yang biasa ditemukan 
dalam peta sebagai batas wilayah. Sedangkan isi dari ruang mengacu 
pada materi yang menempati ruang tersebut, lebih dikenal dengan istilah 
sumberdaya alam, termasuk manusia. Dengan demikian, istilah agraria,  
ruang, dan/atau sumberdaya alam dapat digunakan secara bergantian 
untuk menunjuk maksud yang sama.

Batas wilayah dapat menandakan identitas ekologis, misalnya 
ekosistem hutan; ekosistem sawah; ekosistem laut; ekosistem DAS yang 
menunjukkan interaksi biotik–abiotik yang khas. Batas wilayah dapat 
pula bermakna politis, misalnya batas negara atau tata pemerintahan 
yang lebih kecil. Batas wilayah dapat juga bermakna sosiologis, misalnya 
batas pemukiman suku bangsa tertentu. Dan, dapat bermakna ekonomis, 
misalnya batas tanah yang dimiliki/dikuasai oleh suatu pihak. Dengan 
demikian, ruang/agraria tidak hanya bermakna material tetapi juga 
immaterial terkait dengan kewenangan suatu pihak untuk mengakses; 
mengelola; memanfaatkan, dan mengklaim suatu lingkup yang menjadi 
wilayahnya (domein), dan kewenangan ini biasanya merujuk pada bentuk 
penguasa tunggal.

Ketika batas wilayah menandakan batas kekuasaan suatu pihak 
untuk mengakses, mengelola, dan memanfaatkan ruang/agraria, dengan 
sendirinya menandakan pula klaim kekuasaannya atas materi yang berada 
pada wilayah tersebut. Klaim oleh suatu pihak atas sumberdaya alam/
agraria terkadang bertubrukan dengan klaim pihak lain atas sumberdaya 
alam/agraria yang sama, sebagai contoh hutan negara dan hutan 
masyarakat adat. Akibatnya, konflik yang memperebutkan klaim; akses; 
pengelolaan; dan pemanfaatan sumberdaya alam/agraria antara negara 
dan masyarakat adat tidak terhindarkan. Hal serupa juga terjadi dalam 
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kasus penetapan hutan taman nasional; pembukaan perkebunan; konsesi 
pertambangan; penetapan wilayah tangkapan ikan; atau pengambil alihan 
lahan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.

Selain agraria itu sendiri, aktor menjadi elemen yang penting 
karena menentukan hubungan material antara sumberdaya alam/agraria 
dengan manusia (pemerintah, masyarakat, pengusaha) dan menentukan 
hubungan sosial (kerja/moda produksi) atas sumberdaya alam/agraria 
(perkebunan, pertanian, pertambangan, kehutanan, perikanan, 
pariwisata, industri pemukiman). Tidak mudah untuk menentukan 
siapa yang berwenang menentukan hubungan material dan hubungan 
sosial atas sumberdaya alam/agraria karena setiap pihak mempunyai 
argumentasi masing-masing untuk membenarkan tindakannya, sebagai 
contoh Departemen Kehutanan mendasarkan klaimnya atas kawasan 
hutan pada undang-undang yang dibentuk dan disahkan oleh negara yang 
merupakan institusi yang menguasai seluruh komponen/elemen di dalam 
negara, masyarakat adat mendasarkan klaimnya atas hukum adat yang 
sudah tegak berdiri sebelum negara yang melahirkan undang-undang dan 
aparatusnya itu lahir. Dengan demikian, agraria sesungguhnya merupakan 
ruang kontestasi kekuasaan yang memperbutkan klaim dan kewenangan 
untuk mengatur pengelolaan; pemanfaatan; dan akses sumberdaya alam/
agraria. 

Kontestasi kekuasaan dapat digambarkan sebagai suatu proses untuk 
meraih kesahihan atas klaim dan kewenangan atas sumberdaya alam/
agraria. Menentukan pihak mana yang dilekati kesahihan dalam klaim 
dan kewenangan atas agraria tidaklah sederhana. Sebagai contoh, di masa 
kolonial, siapa yang berwenang serta berhak secara sah atas sumberdaya 
alam/agraria di nusantara: pemerintah kolonial Hindia Belanda atau 
suku bangsa di nusantara? Atas dasar apa pemerintah kolonial dianggap 
sah atau sebaliknya? Jika pemerintah kolonial dianggap sebagai pihak 
asing yang datang belakangan dan tidak mempunyai klaim sejarah atas 
sumberdaya alam/agraria nusantara sehingga tidak sah atas bumi pertiwi, 
maka apa bedanya dengan posisi Indonesia terhadap masyarakat adat? 
Jika pemerintah kolonial dianggap sah karena bernaung di bawah hukum 
positif yang dibentuk dan disahkan olehnya, bukankah hukum adat 
juga dapat diposisikan sah karena mendahului semua hukum yang ada 
setelahnya? Dengan demikian, kesahihan ditentukan oleh otoritas suatu 
pihak terhadap pihak lainnya, termasuk otoritas dalam mendefinisikan 
konflik dan kebijakan agraria. 
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Kontestasi kekuasaan atas sumberdaya alam/agraria merupakan 
salah satu alat pembacaan atas relasi konflik dan kebijakan agraria. Lalu, 
bagaimana permasalahan kontestasi kekuasaan atas sumberdaya alam/
agraria akan didekati? Dalam diskursus konflik agraria, keberadaan dan 
peran aktor tidak dapat diabaikan. Manusia telah melembaga dalam 
bentuk-bentuk struktur kekuasaan, baik di ranah politik formal (negara); 
ekonomi (pasar); maupun sosial (masyarakat), dan melalui lembaga-
lembaga inilah manusia menciptakan relasi kekuasaan atas sumberdaya 
agraria (relasi material), dan relasi kekuasaan interkelembagaan (relasi 
sosial) dalam kaitannya dengan sumberdaya agraria, yang dapat berwatak 
saling menguntungkan; saling menegasikan; atau ketergantungan.

Era reformasi ditandai dengan perkembangan penguasaan atas 
sumberdaya agraria sedemikian rupa, hingga kepentingan-kepentingan 
tidak selalu dikontestasikan secara oposisi diametral. Dalam beberapa 
hal, terjadi pergeseran lokus, pusat yang semula dibayangkan sebagai 
kekuatan yang lebih besar (negara atau korporasi global) tidak hadir 
secara nyata dalam kontestasi perebutan ruang dengan kelompok sosial, 
namun mewujud sebagai regulasi atau agenda pembangunan yang 
ambigu. Ditinjau dari posisi ekonomi politiknya, kelompok sosial tidak 
lagi seragam dan satu suara. Seiring dengan itu, kekuasaan mampu 
hadir secara positif dalam bentuk-bentuk yang ramah sosial dan ramah 
lingkungan. Era ini juga ditandai dengan kompleksitas aktor, dalam 
pengertian posisi dan peran, yang berbeda dari era sebelumnya. Apa yang 
dibayangkan sebagai keputusan politik atau kebijakan tidak lagi semata-
mata milik birokrat, melainkan juga pelaku pasar dan masyarakat. Era 
ini ditandai oleh situasi yang disebut oleh Foucault sebagai kekuasaan 
yang tersebar, dan kesadaran yang menguat akan relasi pengetahuan dan 
kekuasaan, bahwa kehadiran kemampuan atau kekuasaan didahului 
oleh kehadiran pengetahuan, dan kehendak untuk mengetahui sudah 
merupakan kehendak untuk berkuasa. Perkembangan dinamika kelas 
dalam transisi agraria perlu dibarengi dengan langkah peninjauan 
kembali diskursus kelas dalam perspektif oposisi biner, bahwa keberadaan 
suatu pihak ditentukan oleh ketidakberadaan pihak lainnya. Oposisi biner, 
sebagaimana zero sum game, merupakan pola-pola periode  fasisme yang 
lambat laun ditinggalkan pada era reformasi. Namun, bukan berarti pola-
pola ini habis sama sekali, dalam beberapa hal masih digunakan sepanjang 
dinilai efektif.
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Mendudukkan suatu pihak dalam satu posisi tegas terhadap pihak 
lainnya akan menutup kemungkinan untuk melihat variasi internal 
dalam pihak yang dimaksud. Tania Li (2003) mengungkapkan hal itu 
sebagai berikut:

“…this classification (vertical conflict and horizontal conflict) is problematic on 
many counts. Vertical conflict invokes a model of ‘virtous peasants’ versus ‘vicious 
states’ that neglects to specify the diversity of peasant interests, and positions 
peasants as pure object resisting power from the outside. It does not account for 
the diversity of state projects, many of which are not intentionally vicious but 
aim to bring about some kind of ‘development’ or improvement.”

Kerangka konseptual untuk membedah situasi konflik diperkenalkan 
oleh Li (2003), melalui pendekatan kekuasaan (a conceptualization 
of power) dan penelusuran narasi (a repertoire of terms) proyek; posisi; 
praktik; dan proses. Dalam konteks ini, konflik agraria bekerja pada 
dua situasi yaitu logika kapitalisme dan kekuasaan (yang oleh Foucault 
dilabeli sebagai governmental)1. Proyek adalah istilah yang mengacu 
pada jenis kegiatan baik yang berupa proyek pemerintah, proyek 
ekonomi (Swasta), maupun proyek politis (LSM). Posisi mengacu 
pada daya tawar masing-masing aktor dalam suatu proyek, ini terkait 
dengan bagaimana setiap aktor memosisikan dirinya di dalam arena 
konflik terhadap aktor lainnya. Praktik mengacu pada bentuk konkret 
bagaimana suatu proyek dijalankan dan posisi itu bekerja. Proses 
menekankan pada dampak-dampak tak terencana dari proyek dan praktik 
melintasi ruang dan waktu.

Memaknai kembali dimensi struktural dalam konflik agraria, dengan 
mempertimbangkan perkembangan konstelasi kekuasaan yang baru, 
bukanlah hal yang mudah; diperlukan kejelian untuk melihat apa yang 
berubah dan apa yang masih sama sepanjang transisi agraria menjelang 
dan di era reformasi. Terutama, melihat aktor dalam entitas yang 
‘sesungguhnya’ bukan pada identitas simbolik yang bersifat konstruktif, 
benarkah kelompok masyarakat memang mewakili entitas masyarakat 
dan bukan yang lain? Demikian juga terhadap negara atau lembaga-
lembaga berada pada posisi yang terkesan netral.

1 Conflict over natural resources are situated rather obviously within the logic of capitalism, …but 
they are also situated within the field of power Foucault labelled governmental, in which experts 
in and out of the state machinery attempt to enhance the quality of population, rearranging 
landscapes, livelihood, and identities according to techno-scientific criteria (Li, 2003:5120).  
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KONFLIK AGRARIA DI ERA REFORMASI

Dimensi material dari konflik agraria dari masa ke masa relatif sama, 
yaitu sumberdaya alam, sedangkan dimensi immaterialnya ialah klaim 
dan akses. Konflik agrarian hampir selalu melibatkan tiga aktor, yaitu 
masyarakat, negara, dan pasar, dalam berbagai bentuk variannya. Namun 
demikian, konflik agraria itu dihadirkan oleh para aktornya dengan cara 
yang berbeda dari masa ke masa. Bagaimana para aktor memainkan isu, 
ruang dan kesempatan politik, jaringan kerja, dan wacana/pengetahuan 
untuk mendapatkan klaim dan akses atas sumberdaya alam/agraria 
berubah. Konflik agraria pada era kolonial hadir sebagai repons pribumi 
terhadap kekuatan ekonomi asing yang berusaha menghapus hubungan-
hubungan agraria yang tegak sebelum kolonialisme datang, yang ditandai 
dengan pemberlakuan hukum barat atas sumberdaya alam di nusantara. 
Hal ini berlangsung setidaknya sampai penyerahan kedaulatan Republik 
Indonesia oleh pemerintah Belanda pada 1949. 

Hukum barat, bagaimanapun juga, meletakkan dasar-dasar 
keagrariaan Indonesia, terutama di bidang hukum. Gagasan mengenai 
perlunya suatu hukum nasional yang menaungi tata kelola sumberdaya 
alam/agraria merupakan corak negara modern yang bersandarkan pada 
asas-asas hukum positif. Hasilnya adalah UU No 5 Tahun 1960 (UUPA). 
Isi dan semangat UUPA dengan tegas hendak melepaskan diri dari 
bentuk-bentuk tata kelola sumberdaya alam/agrarian a la kolonialisme 
dan feodalisme yang bersifat monopolistis dan imperialistis. Namun, hal 
ini hanya berlangsung hingga akhir era Demokrasi Terpimpin, ditandai 
dengan penerbitan UU Kehutanan; UU Pertambangan; dan UU 
Penanaman Modal pada 1967 yang isi dan semangatnya kembali kepada 
corak yang hendak ditinggalkan oleh UUPA. Pada masa Orde Baru, 
tata kelola sumberdaya alam/agrarian bersifat sentralistik secara poitik, 
namun liberal secara ekonomi. Hasilnya adalah gelombang perlawanan 
dari rakyat terhadap institusi negara yang mengutamakan kepentingan 
pelaku pasar (pengusaha) daripada rakyatnya. Konflik termanifestasikan 
sebagai bentuk protes atas ketimpangan penguasaan sumberdaya alam/
agrarian yang difasilitasi oleh negara. Di sisi lain, keberadaan negara 
sebagai institusi yang “memiliki secara sah” sumberdaya alam/agrarian 
ketimbang institusi bangsa sebelum Indonesia dideklarasikan merupakan 
masalah tersendiri dalam soal klaim dan pengakuan atas sumberdaya 
alam/agrarian yang pada akhirnya terkait dengan akses atasnya.
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Memasuki era reformasi,  perubahan yang jelas adalah pengaruh 
lembaga governance internasional dalam tata negara berikut 
kepentingannya dalam kebijakan agraria. Persetujuan pemerintah atas 
LoI IMF 1998 merupakan salah satu tonggak penting yang memengaruhi 
kebijakan agraria menjadi condong kepada kepentingan pasar. 

Tabel 1. Perbedaan tipologi konflik agraria Era Reformasi dan 
sebelumnya

Parameter
Perbedaan Tipologi Konflik Agraria

Sebelum Era Reformasi Era Reformasi 

Isu

Hak dan akses
HAM
Landgrabbing
Hak Ekonomi Sosial 
Budaya

Hak dan akses
Landgrabbing
Lingkungan hidup
Hak Ekonomi Sosial Budaya 
HAM
Gender
Pangan dan Energi
Pasar Tanah

Aktor yang terlibat

Pemerintah pusat
Korporasi Nasional
TNC (1990-an)
Angkatan bersenjata
Komunitas
NGO (1990-an)

Pemerintah pusat dan daerah 
Angkatan bersenjata
Korporasi Nasional 
TNC 
Komunitas
NGO
Badan-badan internasional

Instrumen Regulasi 
yang digunakan

Ijin Usaha
Ijin usaha
Penataan ruang
Mekanisme pasar

Pola 
Terpusat 
Pemerintah pusat sebagai 
pengendali secara absolute

Tersebar dan
Pemerintah pusat dan daerah 
sebagai fasilitator

Situasi politik Sentralistik Desentralistik
Tema Nasionalisasi Globalisasi
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Akar-akar Konflik Agraria era reformasi

1) Proyek ideologi dan politik Neoliberalisme
Pontoh (2011:36) mengutip James Petras (1981), dalam Class, State, 

and Power in the Thirld World, yang mengelompokkan respons negara-
negara baru merdeka pasca perang dunia II dalam menghadapi ekspansi 
dan akumulasi kapital global, yaitu 1) neokolonialisme ketergantungan 
(dependent neocolonialism), yaitu respons negara-negara baru dengan cara 
beraliansi dengan rejim penguasa sebelumnya dan korporasi imperial 
untuk penghisapan tenaga kerja secara intensif lewat berbagai hubungan 
kerja, 2) pembangunan nasional (national developmentalism), yaitu 
respons negara-negara baru dengan cara eksploitasi kekayaan dalam 
negeri dan tenaga kerja melalui pembatasan atau pengurangan pembagian 
keuntungan dengan rejim sebelumnya dan korporasi imperial lewat 
badan-badan usaha milik negara, sebagai model pembangunan yang 
baru, 3) nasional kerakyatan (popular national), yaitu respons negara-
negara baru berupa aliansi dengan mayoritas rakyat pekerja, nasionalisasi 
aset, re-investasi surplus pendapatan ke dalam ekonomi nasional atau 
promosi redistribusi pendapatan dalam bingkai struktur kelas dalam 
negeri. Jika mengikuti model kategorisasi Petras ini, maka Indonesia 
pernah mengalami bentuk aliansi ketiga (popular national) semasa era 
Soekarno dan bentuk aliansi kedua (national developmentalism) semasa 
era Soeharto, dan sedang mengarah ke bentuk aliansi pertama (dependent 
neocolonialism) dalam corak yang agak berbeda pada era pasca Orde Baru.

Ketika proyek pembangunan nasional berhasil mengakumulasi 
surplus di tingkatan elit-elit badan usaha milik negara, negara dinilai oleh 
pasar sebagai entitas yang menghambat perputaran modal yang lebih 
besar, sehingga SAPs dipromosikan sebagai struktur ekonomi politik 
baru yang lebih menjamin kesetaraan peran negara dengan agen-agen 
pasar bebas dalam merumuskan kebijakan dan keterbukaan ruang politik 
bagi agen-agen pasar bebas, kesetaraan dan keterbukaan seperti inilah 
yang diklaim sebagai demokratisasi pengelolaan sumberdaya agraria oleh 
kekuatan pasar. Melalui perombakan sistem politik, dari sentralistik ke 
desetralistik, agen-agen neoliberlisme masuk dan mengontrol negara 
melalui LoI, yang dampaknya dapat dirasakan hari ini. Neoliberalisme 
sebagai proyek ideologi dan politik menempatkan negara di bawah 
kendali pasar, sehingga pasar menjadi imperum baru yang mengendalikan 
struktur dan dinamika sosial, termasuk sistem tenurial yang melekat 
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padanya. Ruang sesungguhnya menjadi domein pasar, bukan lagi domein 
negara sebagaimana yang tercantum dalam konstitusi. Kondisi yang tidak 
jauh berbeda dengan abad ke 17 ketika kekuatan dagang asing bernama 
VOC memonopoli ekonomi bangsa-bangsa di bumi nusantara.

2) Sistem tenurial monopolistis
Aktor ekonomi global, baik pada masa kolonial atau pascakolonial, 

secara dominan mampu menciptakan hubungan-hubungan agraria yang 
baru dalam struktur sosial, sebagai konsekuensinya hubungan-hubungan 
agraria yang tergantikan menjadi tersingkir. Semisal, asas Domein 
Verklaring yang diperkenalkan oleh Rafless menjadi landasan yang kuat 
bagi klaim penguasaan atas ruang hingga saat ini. Asas ini diadopsi 
tidak hanya oleh hukum nasional; misalnya Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, 
melainkan juga oleh hukum feodal; misalnya Rijksblad 1918 di Lembaga 
Swapraja Yogyakarta. Seiring perkembangan jaman, asas Domein 
Verklaring dianggap mengabaikan hubungan-hubungan agraria berbasis 
komunal atau yang berbasis semangat sosialisme Indonesia (Antoro, 
2010). Ketegangan ini menguat ketika relasi ekonomi politik yang baru 
menempatkan negara sebagai alat dari kekuatan pasar. Sesungguhnya, 
Domein Verklaring merupakan alat legitimasi untuk mengukuhkan 
monopoli pemerintah kolonial atas ruang dan pengelolaannya. Monopoli 
itulah yang menjadi akar konflik karena dampaknya meniadakan pihak 
yang tidak dominan. Meskipun asas domein verklaring dihapuskan dalam 
narasi kebijakan agraria, bukan berarti semangat dan upaya-upaya untuk 
menciptakan monopoli atas ruang turut pula hilang.

3) Konstruksi Kebijakan Agraria
Undang-undang No 5 Tahun 1960 menakrifkan agraria sebagai 

bumi; air ; dan udara. UUPA dirancang menjadi payung bagi kebijakan-
kebijakan yang mengatur kawasan darat, perairan, dan udara. Akan tetapi, 
makna agraria dipersempit pada sebatas tanah, sehingga UU sektoral 
lebih mengemuka daripada UUPA. Pemisahan pengaturan berdasarkan 
kawasan tersebut masih berlangsung hingga kini. UUPA menjadi sumber 
pengaturan sumberdaya agraria darat kawasan non hutan, UU Kehutanan 
menjadi sumber pengaturan sumberdaya agraria kawasan darat hutan. 
Dan, UU Perairan menjadi sumber pengaturan sumberdaya agraria 
kawasan laut. Dibandingkan dengan UU Kehutanan 1999 dan UU 
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Perairan 1996, UUPA relatif memberikan pengakuan atas hak dan akses 
bagi individu atas sumberdaya agraria. Hak milik dapat diberlakukan 
pada kawasan darat non hutan, sedangkan di kawasan hutan dan perairan 
masih berlaku asas Domein Verklaring. Dengan demikian, konstruksi 
kebijakan agraria di Indonesia tidak tunggal, baik dalam nafas; semangat; 
orientasi; maupun pelaksanaan. Dualisme hukum seperti ini menjadi 
sebab bagi tumpang tindih kewenangan yang dapat dianggap legal. 
Akibatnya, pihak yang posisinya lemah dalam hukum akan dirugikan, 
bentuknya pembatasan, pengurangan, atau penghilangan hak dan akses 
atas sumberdaya agraria.

4) Moda Produksi atas Agraria
Moda produksi atas agraria—beberapa peneliti menyebutnya sebagai 

produksi ruang atau reproduksi kapital atas ruang, merupakan hal yang 
mengemuka sebagai sumber konflik di beberapa tempat. Kehutanan 
dan perkebunan merupakan moda produksi penyumbang konflik 
agraria struktural paling banyak dan paling lama dalam sejarah konflik 
agraria Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh sisa-sisa penerapan 
hukum kolonial pada kedua sektor tersebut. Pembaruan hukum di 
bidang kehutanan, baik UU No 5 tahun 1967 maupun UU No 41 
tahun 1999 yang menggantikan Ordonansi 1927/1932, bukan berarti 
menyelesaikan konflik agraria di sektor ini. Demikian juga pembaruan 
hukum tanah, dari Agrarische Wet 1870 menjadi UU No 5 Tahun 1960. 
Sedangkan dalam UU No 5 Tahun 1960, hak-hak yang diturunkan 
langsung dari hukum kolonial, terutama Hak Guna Usaha (HGU) yang 
diturunkan langsung dari hak erpacht, merupakan modus yang paling 
sering menimbulkan konflik agraria struktural. HGU merupakan hak 
pengelolaan yang diberikan negara kepada swasta untuk mengelola tanah 
negara. Penerapan hak ini pada suatu kawasan dengan serta merta akan 
menghilangkan hubungan hukum yang ada sebelumnya pada kawasan 
tersebut, karena dikembalikan kepada asas muasal bahwa HGU berasal 
dari tanah negara (bukan tanah yang terlekati hak eigendom atau tanah 
ulayat). Sehingga, HGU merupakan salah satu modus penghilangan 
status hukum atas lahan dan mekanisme peralihan penguasaan menjadi 
di tangan negara.
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5) Politik Hukum Agraria
Kebijakan agraria mempunyai dua dimensi yang tidak terpisahkan, 

yaitu politik dan hukum. Hans Kelsen (1961:181), seorang pakar 
Hukum Murni, mengatakan bahwa “the state is the community created by 
a national (as opposed to an international) legal order. The state as juristic 
person is a personification of this community on the national legal order 
constituting this community. From a juristic point of view, the problem of the 
state therefore appears as the problem of the national legal order”, jelas bahwa 
negara merupakan komunitas yang lahir karena tata hukum nasional, 
dan sebagai badan hukum merupakan personifikasi dari komunitas atau 
tata hukum nasional yang melahirkan komunitas itu. Menurut Kelsen, 
persoalan negara, dalam sudut pandang hukum, diartikulasikan sebagai 
persoalan tata hukum nasional.

Politik hukum agraria yang menempatkan asas hukum positif sebagai 
satu-satunya asas yang diijinkan hidup dalam masyarakat dengan serta 
merta meniadakan asas hukum yang lain, yang lebih dahulu hidup dan 
berkembang dalam masyarakat di kawasan-kawasan yang belum tersentuh 
modernisasi. Hal ini menjadi sumber konflik yang tiada habis, karena 
kedua perangkat hukum yang bertentangan tersebut mendasarkan pada 
asas yang sama sekali berbeda. Berlawanan dengan konsep kepemiikan 
yang diatur oleh hukum adat yang berlandaskan pada teori ipso facto, 
menurut Burns (1999:95) hukum barat yang dianut oleh pemerintah 
kolonial berlandaskan pada teori ipso jure—teori ini didukung oleh 
mazhab Utrecht yang melahirkan doktrin Domein Verklaring, yang 
berprinsip bahwa kepemilikan hak atas sumberdaya agraria harus 
dinyatakan dengan alat bukti formal berdasarkan prinsip rasionalisme. 
Sehingga, jika seseorang tidak dapat membuktikan bahwa sumberdaya 
agraria yang dikuasainya sebagai miliknya maka tanah tersebut dinyatakan 
sebagai tanah negara.

KEBIJAKAN PENYELESAIAN KONFLIK

Mengingat bahwa ruang seisinya merupakan tempat pertemuan 
berbagai kepentingan, konflik agraria merupakan konsekuensi logis yang 
tidak terhindarkan. Konflik agraria berbeda dengan konflik sosial dalam 
hal relasi-relasi sosial terhadap ruang, meskipun tidak jarang konflik sosial 
merupakan manifestasi dari konflik agraria yang bersifat laten. Konflik 
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sektarian interkelompok yang murni disebabkan oleh perbedaan atau 
perseteruan sektarian mungkin dapat dijembatani dengan dialog, akan 
tetapi konflik etnis yang disebabkan oleh perebutan sumberdaya agraria 
sebagai ruang hidup mungkin tidak selesai dengan dialog untuk saling 
memahami dan menghargai etnisitas masing-masing. Dalam beberapa 
hal, apa yang tampak sebagai konflik yang berdimensi horizontal 
sesungguhnya merupakan konflik struktural ketika pihak yang terlibat 
berelasi dengan kekuatan modal dan/atau politik yang lebih besar. 

Dalam lintasan sejarah konflik agraria di Indonesia, relasi kekuasaan 
antara modal dan negara untuk mengukuhkan ekonomi politik 
kapitalisme sudah dimulai sejak jaman kolonial, hal ini tampak secara 
nyata bahwa: negara merupakan instrumen dalam penetrasi, akumulasi, 
dan ekspansi modal berbasis sumberdaya alam. Ambisi kekuatan pasar 
untuk menyuburkan kapitalisme dalam segala sendi kehidupan, dengan 
cara memperalat negara, mendapat perlawanan dari kekuatan sosial yang 
dirugikan oleh kapitalisme. Ruang-ruang kekuasaan yang diperebutkan 
pasar dan negara dengan rakyat  antara lain ialah: 1) ruang dan alat 
produksi secara material; 2) arena kekuasaan di ranah kebijakan; dan 3) 
wacana untuk legitimasi sosial. 

Terlepas dari pemaknaannya terhadap Reforma Agraria, negara; 
pasar; maupun masyarakat sama-sama memahami konflik agraria 
sebagai bagian dari masalah Reforma Agraria yang belum usai. Sehingga, 
argumentasi dasar dari tulisan pada bagian ini ialah: Pemahaman Reforma 
Agraria suatu aktor akan memengaruhi pemahaman terhadap konflik 
agraria, dalam arti bagaimana konflik agraria didefinisikan dan dipahami 
tergantung dari bagaimana Reforma Agraria didefinsikan dan dipahami oleh 
suatu aktor. Dengan demikian, menelusuri bagaimana konsep Reforma 
Agraria dibentuk dan digunakan menjadi penting untuk mengetahui 
pembentukan konsep tentang konflik agraria, dan selanjutnya bagaimana 
konflik agraria diperlakukan.

Reformasi agraria menurut Bank Dunia mempunyai lima dimensi, 1) 
liberalisasi harga dan pasar; 2) landreform (termasuk penembangan pasar 
tanah); 3) pengolahan hasil pertanian dan saluran pasokan pendapatan; 
4) keuangan pedesaan; dan 5) lembaga-lembaga pasar.(Limbong, 
2012:168). Konsekuensi Reformasi Agraria a la Bank Dunia adalah 
konsolidasi tanah oleh pelaku pasar demi tujuan-tujuan investasi yang 
efisien. Dalam logika Bank Dunia tersebut, efisiensi hanya dapat dicapai 
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apabila proses konsolidasi tanah diserahkan kepada mekanisme pasar 
karena pasar diyakini mempunyai kemampuan untuk mengatur sendiri 
dalam mencapai keseimbangan antara permintaan dan penawaran. 
Tidak mengherankan apabila pasar tanah dipromosikan sebagai bagian 
dari kebijakan transformasi penguasaan lahan. Sejalan dengan gagasan 
Bank Dunia, ADB mempromosikan Land Administration Projects (LAP) 
sebagai bagian dari landreform, yang akan memenuhi dua fungsi yaitu 1) 
kepastian hukum dan 2) kemudahan transaksi. 

Berseberangan dengan gagasan Bank Dunia mengenai reformasi 
agraria, merujuk pada Tuma (1965) dalam Twenty-Six Centuries of Agrarian 
Reform, a Comparative Analysis, definisi Reforma Agraria yang digunakan 
oleh kalangan yang mewakili kelompok masyarakat reforma agraria 
adalah suatu upaya sistematik, terencana, dan dilakukan secara relatif 
cepat, dalam jangka waktu tertentu dan terbatas, untuk menciptakan 
kesejahteraan dan keadilan sosial serta menjadi pembuka jalan bagi 
pembentukan masyarakat ‘baru’ yang demokratis dan berkeadilan; yang 
dimulai dengan langkah menata ulang penguasaan, penggunaan, dan 
pemanfaatan tanah dan kekayaan alam lainnya, kemudian disusul dengan 
sejumlah program pendukung lain untuk meningkatkan produktivitas 
petani khususnya dan perekonomian rakyat pada umumnya.

Konsekuensi Reforma Agraria a la kelompok masyarakat ini, 
sebagaimana yang simpulkan oleh oleh Lindquist (1979) dalam Land 
and Power in South America, antara lain adalah (1) Bermakna sebagai 
suatu transfer kekuasaan; (2) Pengembalian tanah-tanah (property) 
rakyat yang dirampas; (3) Pembagian tanah secara merata (4) Mengarah 
kepada pengelolaan tanah yang lebih baik; (5) Meningkatkan standar 
kehidupan dari petani-petani yang menerima manfaat dari reform; (6) 
Meningkatkan produksi pertanian; (7) Menciptakan lapangan kerja; (8) 
Mempercepat pembentukan modal (capital formation), investasi dan 
teknologi inovasi di bidang pertanian; (9) Menciptakan dukungan politik 
untuk partai atai kelompok-kelompok politik yang pro reform; (10) 
Memungkinkan untuk dilakukan/diterapkan dalam kondisi yang ada di 
tengah masyarakat, khususnya dalam hal kapasitas personal/orang-orang 
yang ada/tersedia; dan (11) Menjungkirbalikan (mengubah) masyarakat 
kapitalis. Lebih lanjut, Bachriadi (2007) menegaskan bahwa Reforma 
Agraria merupakan bagian dari program pembangunan ekonomi sekaligus 
program politik untuk mengubah struktur penguasaan dan penggunaan 
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sumber-sumber agraria, yang meliputi 1) redistribusi tanah dan sumber-
sumber agraria lainnya yang dikuasai secara berlebihan atau skala besar 
dan 2) pengembalian tanah-tanah dan sumber-sumber agraria lainnya 
yang dirampas dari rakyat sebagai penguasa sebelumnya.

Melalui Ketetapan MPR RI No 9 Tahun 2001, Reforma Agraria—
yang oleh pemerintah disebut juga pembaruan agraria, ditakrifkan 
sebagai suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan 
kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber 
daya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan 
perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat 
Indonesia. Salah satu mandat kepada DPR dan Presiden dalam TAP 
MPR RI No 9 Tahun 2001, adalah : Menyelesaikan konflik-konflik yang 
berkenaan dengan sumber daya agraria yang timbul selama ini sekaligus 
dapat mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang guna menjamin 
terlaksananya penegakan hukum dengan didasarkan atas prinsip-prinsip 
sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ketetapan ini.

Konsekuensi dari mandat TAP MPR RI No 9 Tahun 2001 tersebut, 
pemerintah harus melakukan 1) sinkronisasi kebijakan, untuk mengakhiri 
dualism hukum atau tumpang tindih kewenangan; 2) landreform dengan 
mengedepankan kepemilikan tanah untuk rakyat; 3) inventarisasi dan 
pendaftaran tanah untuk landreform; 4)  pencegahan dan penyelesaian 
konflik agraria; 5) penguatan kelembagaan dan kewenangan lembaga yang 
berkompeten; 6) pembiayaan dalam Reforma Agraria dan penyelesaian 
konflik agraria. Sejauh ini, melalui Peraturan Presiden No 10 Tahun 
2006 Tentang BPN, diatur tanggungjawab lembaga negara (BPN)  yaitu 
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, 
regional dan sektoral (Pasal 2), dalam kaitannya dengan amanah TAP 
MPR RI No 9 Tahun 2001, fungsi tersebut dijabarkan dalam kewenangan 
untuk, antara lain: 

a. koordinasi kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan;
b. pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian 

hukum;
c. pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanah;
d. pengawasan dan pengendalian penguasaan pemilikan tanah;
e. pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, perkara dan konflik 

di bidang pertanahan;
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Peraturan Kepala BPN No 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan 
Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan membedakan dengan 
tegas batasan Kasus, Sengketa, Perkara dan Konflik pertanahan (tidak 
termasuk kawasan perairan; udara; dan kawasan hutan). Kasus dibatasi 
sebagai sengketa, konflik, atau perkara pertanahan yang disampaikan 
kepada BPN RI untuk mendapatkan penanganan penyelesaian sesuai 
ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pertanahan 
nasional. Dalam hal ini jelas, bahwa unsur pelaporan menjadi penting, 
artinya BPN tidak akan menangani kasus yang tidak dilaporkan dan di 
luar terminologi pertanahan; serta telah ada payung hukum bagi kasus 
tersebut. Sengketa dibatasi sebagai perselisihan pertanahan antara orang 
perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas 
secara sosio politik; dengan kata lain, sengketa pertanahan berada dalam 
dimensi dimensi horizontal. Konflik adalah perselisihan pertanahan 
antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan 
hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah 
berdampak luas secara sosio-politik,; dengan kata lain, konflik pertanahan 
berada dalam dimensi struktural. Perkara adalah perselisihan pertanahan 
yang penyelesaiannya dilaksanakan oleh lembaga peradilan atau putusan 
lembaga peradilan yang masih dimintakan penanganan perselisihannya 
di Badan Pertanahan Nasional RI. 

Pembatasan konflik terdapat pula dalam lampiran Keputusan Kepala 
BPN No 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan 
Penyelesaian Masalah Pertanahan, yaitu konflik sebagai “perbedaan nilai, 
kepentingan, pendapat dan/atau persepsi antara warga atau kelompok 
masyarakat mengani status penguasaan dan/atau kepemilikan dan/atau 
status penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu oleh pihak 
tertentu atau status keputusan tata usaha negara menyangkut penguasaan, 
pemilikan dan penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu 
serta mengandung aspek politik ekonomi dan sosial budaya”. 

Pada umumnya, kelompok masyarakat menempatkan konflik 
agraria sebagai akibat / respons dari struktur penguasaan sumberdaya 
agraria yang timpang. Ketimpangan tersebut pada gilirannya sebagai 
akibat dari dominansi suatu proyek ideologi dan ekonomi politik 
yang mengarusutamakan liberalisasi. Sehingga, derajat dan intensitas 
konflik agraria hanya dapat ditekan jika reforma agraria—sebagai upaya 
perombakan struktur agraria yang semula timpang menjadi relatif adil, 
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dilaksanakan. Dalam surat yang ditujukan kepada Prresiden RI (2009-
2014)2, Sekretariat Bersama Pemulihan Hak-hak Rakyat Indonesia 
menyatakan demikian:

“Konflik setidaknya disebabkan tidak terselesaikannya masalah utama agraria. 
Dimana masalah utama agraria (tanah, air, dan kekayaan alam) adalah 
konsentrasi kepemilikan, penguasaan dan pengusahaan sumber-sumber agraria 
baik tanah, hutan, tambang dan perairan di tangan sedikit orang bermodal 
dan korporasi besar. Sisi lain puluhan juta rakyat bertanah sempit bahkan tak 
bertanah. Perlu kami tegaskan lagi bahwa akar konflik agraria sesungguhnya 
karena adanya ketimpangan pemilikan, penguasaan dan penggunaan atas 
tanah dan kekayaan tanpa ada upaya untuk merombaknya. Ketidakadilan 
agraria dan konflik agraria harus segera diselesaikan agar tidak semakin 
mendalam menjadi persoalan sosial lainnya. Penyelesaian konflik agraria 
bukan sekedar untuk mengakhiri kekerasan supaya tidak berulang, tetapi lebih 
jauh adalah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Dalam perspektif pelaku usaha (pasar), konflik agraria merupakan 
akibat dari kegagalan ekonomi sumberdaya alam. Kegagalan ini disebabkan 
oleh 1) eksternalitas, yaitu kegagalan pasar untuk menggambarkan biaya 
atau harga sesungguhnya dari suatu sumberdaya kepada pelaku ekonomi 
atau pengambil kebijakan; 2) kegagalan institusional, yaitu kegagalan 
lembaga negara untuk memberi kepastian hak kepemilikan (property rights) 
dari berbagai sumberdaya; dan 3) kegagalan kebijakan (policy failure), 
yaitu kegagalan pemerintah dalam memberikan ruang bagi tindakan 
ekonomi karena kesalahan informasi nilai suatu sumberdaya kepada 
pelaku ekonomi (Yustika, 2009). Eksternalitas dalam kajian pengelolaan 
sumberdaya alam (termasuk di dalamnya adalah moda produksi di atas 
agraria) biasanya termanifestasikan sebagai akibat yang harus ditanggung 
oleh suatu pihak karena aktivitas pihak lain, sehingga memicu konflik. 
Pihak yang dimaksud sebagai penyebab eksternalitas bisa berupa pihak 
yang tidak berhak mengakses sumberdaya agraria (free rider) dan/atau 
pemburu rente yang mencari keuntungan di setiap kesempatan.

2 Surat ini tertanggal 12 Januari 2012, 
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Pola-pola penanganan konflik agraria

1)  Jalur Formal
Konflik agraria dipandang oleh sebagian pihak sebagai akibat dari 

ketiadaan tertib hukum, sehingga solusi dari konflik agraria adalah 
penegakan hukum. Pemahaman terhadap konflik yang demikian umum 
dianut oleh aparat negara.  Dengan demikian, penanganan konflik 
agraria yang mengedepankan aspek legal formal dijadikan sebagai upaya 
penyelesaian.

1.1. Persidangan perdata

Penghapusan peradilan agraria di tahun 1970 oleh rejim Orde Baru 
berdampak pada pengalihan konflik agraria menjadi perkara perdata. 
Artinya, kesahihan klaim suatu pihak erhadap suatu sumberdaya agraria 
ditentukan menurut hukum positif yang berlaku. Dalam banyak kasus, 
pengadilan umum memang tidak dapat menyentuh kasus struktural, 
karena bagaimanapun pihak yang dilindungi oleh prosedur birokrasi 
selalu benar di mata hukum.  Penyelesaian konflik agraria melalui 
jalur persidangan menghasilkan putusan yang mengikat secara hukum. 
Sehingga, putusan tersebut dapat dijadikan landasan untuk melakukan 
tindakan lebih lanjut, misalnya pencabutan hak; ganti rugi; dan 
pengeluaran pihak yang tidak dilekati hak.  Sebagai lembaga negara, 
BPN mendasarkan tindakannya terhadap suatu pihak pada putusan 
pengadilan perdata, dan terhadap suatu perkara menurut putusan PTUN. 
Wewenang BPN dalam menindaklanjuti kasus pertanahan telah diatur 
dalam Peraturan Kepala BPN RI No 3 Tahun 2011.

1.2. Penertiban administrasi

Dalam perspektif pemerintah, penertiban administrasi dapat menjadi 
salah satu upaya penyelesaian konflik agraria. Penertiban administrasi 
bertujuan memberikan ketertiban hukum demi kepastian hukum. Konflik 
agraria terjadi ketika pihak yang berkonflik sama-sama mengajukan klaim 
yang dianggap sahih oleh masing-masing pihak. Pertentangan klaim ini 
merupakan akibat dari  ketidakpastian hukum yang mengikat subyek 
dengan obyek sumberdaya agraria.
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1.3. Regulasi

Relasi antara negara dengan rakyat bukan hanya didominansi oleh 
fakta kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, tetapi juga diramaikan 
oleh aksi-aski represif negara terhadap rakyat, daam konflik agrarian hal 
itu sering terjadi. Laporan dari KPA (2001) yang dikutip oleh KOMNAS 
HAM (2004) menunjukkan bahwa militer (termasuk kepolisian) sebagai 
institusi negara tidak hanya terlibat sebagai pihak yang melawan rakyat 
dalam konflik-konflik agraria, tetapi juga aktif sebagai pendukung kaum 
pemodal yang menjadi pihak utama yang melawan rakyat. 

Pada 10 Mei 2012, UU No 7 Tahun 2012 tentang Penanganan 
Konflik Sosial disahkan.  Pasal 5 dari UU tersebut membatasi sumber-
sumber konflik sosial dari a) Permasalahan yang berkaitan dengan politik, 
ekonomi, dan sosial budaya; b). perseteruan antarumat beragama dan/
atau interumat beragama, antarsuku, dan antaretnis; c). sengketa batas 
wilayah desa, kabupaten/kota, dan/atau provinsi; d) sengketa sumber 
daya alam antarmasyarakat dan/atau antarmasyarakat dengan pelaku 
usaha; atau e) distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam 
masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan penanganan konflik 
sosial adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan 
terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun 
sesudah terjadi Konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian 
konflik, dan pemulihan pascakonflik. Upaya pelibatan aparat bersenjata 
oleh pemerintah dalam penanganan konflik sosial menurut UU ini adalah 
sah, termasuk konflik agraria. Meskipun menempatkan horizontal, 
regulasi ini merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan konflik versi 
pemerintah.

2)  Jalur non Formal

Konflik agraria dipandang oleh sebagian pihak yang lain sebagai 
akibat dari ketidakseimbangan kepentingan antara pengambil kebijakan 
dengan masyarakat, sehingga soluasi konflik agraria adalah pencapaian 
titik keseimbangan kepentingan tersebut. 
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2.1.Mediasi
Salah satu upaya penanganan konflik agraria adalah mediasi. Sarjita 

(2011) membagi upaya penanganan konflik agraria menjadi dua bentuk, 
yaitu litigasi yang meliputi pengadilan umum perdata, pengadilan umum 
pidana, pengadilan tata usaha negara, dan pengadilan agama;  dan non 
litigasi yang meliputi negosiasi, konsiliasi, arbitrase dan mediasi.

Prosedur mediasi di pengadilan diatur dalam Perma No 1 Tahun 
2008, dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai 
berikut:

a. Pasal 24 UUD 1945
b. UU No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
c. UU No 5 Tahun 2004 tentang MA
d. UU No 25 Tahun 2000 tentang peradilan umum
e. UU No 3 Tahun 2006 tentang Peradilan agama. 

Perma No 1 Tahun 2008 diterbitkan dengan pertimbangan 1) 
efisiensi biaya dan waktu dalam penyelesaian sengketa, 2) pengintegrasian 
mediasi dalam proses beracara di pengadilan, 3) hukum acara yang berlaku 
mendorong proses perdamaian yang dapat diintensifkan dengan cara 
mengintegrasikan proses mediasi ke prosedur berperkara di pengadilan, 
4) demi kepastian, ketertiban, dan kelancaran proses pendamaian. 
Adapun jenis perkara yang dapat difasilitasi dengan proses mediasi adalah 
semua perkara kecuali yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan 
niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan 
Penyelesaian Sengketa Konsumen, keberatan atas putusan Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha. 

2.2.Kompensasi
Mekanisme penanganan konflik yang mengarusutamakan 

pemberian kompensasi/ganti kerugian/ganti untung terdapat dalam 
beberapa kebijakan, baik diera Demokrasi Terpimpin, Orde Baru, 
maupun Reformasi. Sebagai contoh, UU No 5 Tahun 1960 menyediakan 
mekanisme tersebut untuk konversi tanah swapraja atau bekas swapraja 
menjadi tanah negara, demikian juga pada UU No 2 Tahun 2012 
tentang Pengadaan Lahan untuk Pembangunan dan Kepentingan 
Umum. Kompensasi, sebagaimana kesepakatan jual beli, merupakan 
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cara penyelesaian konflik agraria yang dianggap mewakili asas kerelaan, 
sehingga tidak ada akibat lanjut yang bersumber dari relasi disharmonis 
yang telah diharmoniskan melalui kesepakatan tersebut. 

2.3 Program-program Pembukaan Akses 
Selain kepastian hak, jaminan akses merupakan dimensi dalam 

konflik agraria yang sering diperebutkan antara negara, masyarakat, 
dan swasta. Berbeda dengan hak, akses dikendalikan oleh seperangkat 
kekuasaan (Peluso dan Ribot, 2003). Terkadang, hak dan akses tidak hadir 
bersamaan. Pihak yang memiliki hak terkadang tidak dapat mengakses 
apa yang menjadi haknya, begitu pula sebaliknya. Pola-pola penyelesaian 
yang mengedepankan kepastian hak terkadang menyisakan konflik laten 
yang dapat meledak sewaktu-waktu, atau memunculkan perlawanan 
keseharian secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh pihak yang 
dikalahkan dan sulit dikontrol oleh pihak yang dimenangkan dalam 
kontestasi hak. Konflik agraria berbasis akses ada yang diselesaikan dengan 
pendekatan program, meskpun program tersebut belum berpayung 
hukum. Pengelolaan kawasan hutan dengan model Pengelolaan Hutan 
Berbasis Masyarakat, atau Hutan Kemasyarakatan merupakan bentuk-
bentuk pendekatan program yang membuka akses sumberdaya agraria 
kepada pihak lain. 

2.4 Manajemen Konflik
Adakalanya, konflik agraria struktural ditangani dengan cara 

diluar kebiasaan, seperti kekerasan;  peradilan; penertiban administrasi; 
kompensasi; bahkan mediasi. Terkadang, konflik agraria struktural 
dikelola sedemikian rupa hingga tidak mengemuka dan menimbulkan 
implikasi luas.  Berbagai upaya yang isolasi kasus merupakan salah satu 
cara untuk menangani konflik agraria manifes, agar menjadi laten dan 
terlupakan seiring waktu dan perkembangan isu di luar  agraria.

3) Kelembagaan
Salah satu upaya penyelesaian konflik agraria dalam aspek 

kelembagaan adalah pembentukan lembaga penyelesaian konflik. 
Semenjak Pengadilan Khusus Agraria dihapuskan oleh pemerintah di 
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tahun 1970, maka lembaga pengadilan umum menjadi satu-satunya 
lembaga yang dapat memberi putusan secara legal formal atas kasus-kasus 
agrarian, dan dalam banyak hal putusan tersebut tidak menyelesaikan 
akar permasalahan dan menambah jumlah kasus agraria. Konflik agraria, 
yang berdimensi struktural, dikategorikan sebagai masalah dalam hukum 
acara perdata. Sehingga, konflik agrarian struktural tidak terfasilitasi. 
Seiring perubahan sistem politik yang ditandai dengan reformasi, ada 
keterbukaan bagi publik untuk menyumbang aspirasi. Salah satunya 
adalah gagasan aliansi LSM yang tergabung dalam Sekretariat Bersama 
untuk Pemulihan Hak-hak Rakyat Indonesia mengenai pembentukan 
lembaga yang secara khusus menangani konflik agraria. Gagasan tersebut 
bukan tidak berdasar. Berikut adalah latar belakang hukum yang dapat 
memfasilitasi pembentukan lembaga khusus yang menangani konflik 
agraria:
a. Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan 

Pengelolaan Sumber Daya Alam
b. Ketetapan MPR No. VI/MPR/2002 tentang Rekomendasi atas 

Laporan Pelaksanaan Putusan MPR RI oleh Presiden, DPA, DPR, 
BPK, MA.

c. Ketetapan MPR No. I/MPR/2003 tentang Hasil Peninjauan Materi 
dan Status Hukum Ketetapan-ketetapan MPR/S

d. Ketetapan MPR No.V/MPR/2003 tentang Saran kepada Lembaga-
lembaga Negara.

ANALISIS DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENYELESAIAN 
KONFLIK AGRARIA

Konflik agraria di era reformasi, terutama yang bersifat structural/
vertical, lebih kompleks daripada era sebelumnya. Konflik ini turut 
dibentuk oleh perubahan situasi-situasi di tahun 1980-1990an yang 
membawa konsekuensi pertemuan langsung aktor ekonomi global dengan 
aktor lokal, baik dalam hubungan mutualistik atau saling menegasikan. 
Dalam banyak kasus, pemerintah berperan sebagai fasilitator pengusaha. 
Dalam proses-proses tertentu, pembangunan yang dimaksudkan sebagai 
upaya pencapaian cita-cita nasional justru berdampak konflik agraria 
struktural. Sehingga, dalam diskursus produksi atas sumberdaya alam/
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agraria, praktik-praktik pembangunan dan ekspansi modal menjadi 
sulit dibedakan. Sebagai contoh, meskipun Domein Verklaring sudah 
dihapuskan dalam narasi kebijakan agraria, akan tetapi semangatnya 
masih dihidupkan dalam praktik-praktik kebijakan agraria. UUPA yang 
dimaksudkan sebagai payung hukum bagi regulasi atas sumberdaya 
agraria kenyataannya hanya dapat diberlakukan terhadap 30 % kawasan 
Indonesia.

Meskipun sama-sama dianggap sebagai masalah yang harus 
dipecahkan, konflik agraria dipandang secara berbeda-beda oleh negara, 
pasar, atau kelompok sosial (masyarakat), menurut pemahaman masing-
masing pihak terhadap Reforma Agraria. Pasar melihat konflik agraria 
sebagai akibat dari kegagalan pasar bebas, diantaranya karena keberadaan 
barang publik dan eksternalitas yang tidak terselesaikan oleh pihak 
yang berwenang (negara). Negara melihat konflik agraria sebagai akibat 
dari ketidakpastian hukum. Masyarakat melihat konflik agraria sebagai 
akibat dari ketimpangan struktur penguasaan sumberdaya agraria karena 
dominansi dua pihak lainnya. Karenanya, pemaknaan Reforma Agraria 
turut menentukan pendefinisian dan pemaknaan konflik agraria, berikut 
tawaran resolusinya.

Upaya resolusi konflik agraria tidak akan menjadi bagian dari 
penyelesaian konflik ketika dirumuskan dalam paradigma, pemahaman, 
dan pendekatan yang melahirkan konflik agraria. Tidak ada rumusan 
tunggal mengenai resolusi konflik agraria, tergantung karakteristik 
masalahnya. Sebagai contoh, untuk konflik akses, penertiban administrasi 
dan penegakan hukum justru tidak solutif, dibandingkan pendekatan 
program-program pembukaan akses.

Tabel 2. Konflik Agraria menurut berbagai pihak

Unsur-unsur Pemerintah Pasar
Kelompok 
Masyarakat

Akar masalah Ketidakpastian hukum Kegagalan pasar
Ketimpangan 
penguasaan

Sumber 
masalah

Penegakan hukum yang 
lemah

Hambatan 
struktural

Dominansi 
ekonomi pasar
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Paradigma
Konflik sebagai 
penghambat kebijakan

Konflik sebagai 
eksternalitas

Konflik sebagai 
akibat (respons)

Solusi Penertiban administrasi Mekanisme pasar
Perombakan 
struktur 
penguasaan

Eksekutor
Lembaga negara melalui 
pengadilan

Pasar tanah
Kelembagaan 
negara dan sosial 

REKOMENDASI

Idealnya, kebijakan penyelesaian konflik harus mampu menyentuh 
dan menyelesaikan akar-akar konflik, namun hal itu tidak mudah karena 
1) konflik  agraria di Indonesia bersifat kronik, 2) prasyarat bagi reforma 
agraria menjadi lebih kompleks memasuki era reformasi, sementara 
amanah UU Agraria nasional belum sempat dilakukan karena faktor 
politik, 3) para aktor dan relasi kekuasaannya tidak mudah terpetakan, 
dan 4) dominansi kekuatan pasar atas negara membuat fungsi agraria 
sebagai sektor publik mengalami pengikisan. 

Mencermati analisis Gillian Hart (2001) mengenai pembedaan 
(P)embangunan dan (p)embangunan3, kaidah-kaidah yang mengawal 
kebijakan agrarian, termasuk di dalamnya adalah kebijakan penyelesaian 
konflik,  memang diperlukan. Jika negara masih percaya pada argumentasi 
yang melatari perjuangan kemerdekaan, maka sudah seharusnya negara 

3  Gillian Hart (2001) dalam Development Debates in the 1990s: Culs de Sac and Promising 
Paths, mengembangkan kerangka analisis pembangunan dengan ‘memisahkan sejenak’ 
dan ‘memadukan kembali’ antara kebijakan pembangunan (pembangunan dalam huruf 
“P” besar) dan proses operasi pembangunan kapitalisme (pembangunan dalam huruf “p” 
kecil). Pembangunan—dalam pemahaman pengambil kebijakan, sesungguhnya suatu 
proyek intervensi negara-negara ‘dunia pertama’ pascaperang dunia II yang diterjemahkan 
sebagai suatu perencanaan (p)embangunan investasi dengan akuisisi ruang-ruang baru di 
negara-negara bersumber daya alam dan manusia yang melimpah, untuk melipatgandakan 
keuntungan skala besar bagi kepentingan investasi tersebut (produksi ruang). Akusisi dan 
produksi ruang ini tidak lagi menggunakan cara-cara imperialisme kuno, yaitu invansi 
militer, melainkan memanfaatkan kekuatan dari dalam negara-negara ‘dunia ketiga’, yaitu 
penyelenggara negara (acquisition through state intervention), dengan menggunakan logika 
(P)embangunan dan Peningkatan Kesejahteraan. Model lain dari intervensi ini adalah 
dengan dukungan Badan-badan Internasional yang menitikberatkan pada program-
program penertiban administrasi pertanahan untuk kebutuhan pasar tanah (acquisition 
through market intervention).
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kembali ke khittah yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas 
kepentingan lainnya. 

Era reformasi justru menjadi tantangan yang nyata bagi negara karena 
peran-peran negara telah dilucuti oleh kekuatan pasar, suatu kondisi yang 
hampir sama secara ekonomi tetapi berbeda secara mendasar secara politik 
dengan masa kolonial. Dengan demikian perubahan yang mendasar 
memang menjadi prasyarat bagi Pembangunan yang sesungguhnya. 
Berikut beberapa aspek yang menurut hemat penulis perlu diubah:

1) Konstruksi Kebijakan 
Bahwa konstruksi kebijakan agraria Indonesia melahirkan konflik 

struktural berkepanjangan adalah sebuah kenyataan. Pokok permasalahan 
di wilayah politik-hukum agraria ialah pengadopsian sistem hukum barat 
secara mentah-mentah dan berakibat pengabaian sistem hukum lain yang 
lebih dulu ada. Upaya UUPA untuk mendamaikan dua wilayah ini belum 
berhasil karena di satu sisi UUPA masih mengadopsi hukum kolonial, 
semisal Hak Guna Usaha dari Hak Erpacht. Pengadopsian narasi tentu 
saja berakibat tidak dapat menanggalkan pesan-pesan dari narasi tersebut, 
dengan kata lain HGU merupakan pergantian istilah bagi salah satu jenis 
hak dengan karakter yang sama dengan Hak Erpacht. Jika HGU masih 
akan dipertahankan, maka konfigurasi pengelolaan modal dalam HGU 
harus diubah, bukan lagi ditujukan pada swasta melainkan kepada badan-
badan ekonomi kerakyatan. Atau, jika masih dalam pengertian yang sama 
dengan Hak Erpact, maka sebaiknya HGU dihapuskan saja.

Konflik agraria di ranah politik-hukum agraria merupakan akibat 
dari kerusakan hubungan-hubungan agrarian semula karena kehadiran 
hubungan-hubungan agraria yang baru.  Konflik panjang antara hukum 
adat dan hukum barat sangat tajam di kawasan-kawasan yang semula 
diatur dengan hukum komunal. Pengabaian terhadap hukum adat 
tidak berbeda dengan peniadaan atasnya, dan itu bertentangan dengan 
konstitusi. Artinya, eksistensi hukum adat perlu diakui dalam sistem 
hukum nasional yang menganut hukum barat, dengan pengakuan yang 
sesungguhnya hingga atataran implementasi hukum. Hukum adat dalam 
beberapa hal mempunyai ‘upaya penangkal’ terhadap ancaman-ancaman 
politik agraria nasional, seperti akumulasi sumberdaya pada segelintir 
pihak. Akan tetapi, negara sebagai penguasa baru atas wilayah yang 
diklaim sebagai kesatuan politik justru mengabaikan kekuatan hukum 
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adat. Gagasan pluralisme hukum merupakan salah satu upaya untuk 
mewujudkan komitmen negara terhadap pemeliharaan kebinekaan 
bangsa.

2) Hukum 
Dualisme hukum, dalam pengertian pemberlakuan dua asas hukum 

yang bertentangan sekaligus; semisal asas ipso facto dan ipso jure, atau 
pemberlakuan kembali asas-asas hukum yang sudah tidak berlaku; semisal 
domein verklaring dalam hukum agraria nasional, merupakan sumber 
bagi ketidakpastian hukum. Dan, dalam beberapa hal ketidakpastian 
hukum memang menyumbang konflk  agraria dan menjadi hambatan 
struktural. Hingga UUPA belum mengalami amandemen, maka UUPA 
masih merupakan kekuatan payung hukum bagi pengaturan sumberdaya 
agrarian di Indonesia. Penghapusan hukum-hukum colonial dan feodal 
merupakan langkah terbaik bagi pembaruan hukum agraria dalam 
konteks Indonesia. Akan tetapi, terkadang dualisme hukum masih 
berlaku di ranah empirik.

Penghapusan peradilan khusus agraria pada masa awal Orde Baru 
menyumbang konflik agraria yang tak kunjung selesai. Masalahnya 
terletak pada penempatan konflik agraria yang berdimensi struktural 
sebatas masalah perdata. Secara politik hal ini wujud negara menghindari 
dimensi politis dari konflik agraria. Dan secara hukum hal ini merupakan 
penyederhanaan yang tidak menyelesaikan masalah bagi penegakan 
keadilan. Permasalahan-permasalahan agrarian yang bersifat struktural 
memang membutuhkan wadah sendiri, dan terpisah dari perkara perdata. 
Selama peradilan agraria yang berfungsi khusus dan bersandar pada 
UUPA tidak terwujud maka konflik agraria akan berlangsung dalam 
waktu yang panjang.    

3) Sistem Tenurial
Undang-undang Pokok Agraria belum dapat menghapuskan sistem 

tenurial dengan model-model monopoli, sebagaimana yang terjadi 
di kawasan kehutanan; perkebunan; pertambangan; dan konservasi. 
Monopoli merupakan sumber ketimpangan yang dapat dirasakan 
langsung oleh pihak yang dirugikan. Konflik agraria dari masa ke masa 
tidak jauh dari isu ketimpangan karena monopoli satu pihak atas pihak 
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lainnya dalam akses; pengelolaan; dan penguasaan ruang seisinya. 
Pembaruan agraria sudah semestinya jika diarahkan pada penghapusan 
peluang-peluang dan model-model monopoli atas sumberdaya agraria. 

4) Penataan Ruang
Penataan ruang menjadi kunci dalam penataan pemanfaatan sumber-

sumber agraria di ranah kebijakan, akan tetapi sejauh ini penataan ruang 
belum menyentuh penataan kekuasaan atas sumber-sumber agraria. 
Artinya, ruang fisik adalah ruang politis, fungsinya dapat berubah 
sekehendak hati rejim yang berkuasa, bukan berdasarkan pada potensi 
sosial ekologis dan budaya setempat. Penataan ruang sudah seharusnya 
mengacu pada asas-asas penataan sumberdaya agraria, bukan mengambil 
rute sendiri, lebih-lebih menjadi legitimasi bagi eksploitasi sumberdaya 
agraria. 
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BAGIAN III

PENELITIAN ANOTASI BIBLIOGRAFI 



SEJARAH KONFLIK DAN PERJUANGAN AGRARIA 
INDONESIA ABAD XXI

Tri Chandra Aprianto, Undri Nasrul, Abdul Haris Farid, 
Muhammad Afandi

A. Pendahuluan

Dinamika pemahaman atas makna agraria, konflik dan perjuangan 
keadilan agraria semakin kompleks, khususnya di masa kekinian. Hal ini 
seiring dengan perjalanan sejarah kekuasaan dan (kemampuan) kapital 
yang telah mampu melakukan strukturisasi di segala bidang. Untuk 
menyelusuri kompleksitas di ranah agraria tersebut, muncul suatu 
pertanyaan awal yang berbunyi apakah penguasaan agraria mempengaruhi 
perilaku kuasa, atau kuasa yang mempengaruhi penguasaan agraria? 
Hal ini sangat membutuhkan penjelasan lebih lanjut1. Tulisan ini tidak 
dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan tersebut secara spesifik.

Pemahaman atas agraria pada masa awal yang bermakna budaya “magis 
dan religi” kini terus berkembang, sekaligus hal itu menjadi titik masuk 
tulisan ini untuk melakukan penjelasan tentang konflik dan perjuangan 
agraria Indonesia abad XXI. Dewasa ini makna agraria secara konotatif 
sudah sangat kuat berfokus pada politik ekonomi sehingga memberi 
dampak pada pergeseran makna denotatifnya, menjadi cenderung 

1 Istilah penjelasan ini merujuk pada pemahaman tentang eksplanasi (penjelasan) sejarah. 
Eksplanasi sejarah adalah usaha membuat suatu unit peristiwa di masa lampau intelligible 
(dimengerti secara cerdas). Eksplanasi berhubungan dengan hermeneutics (menafsirkan) dan 
verstehen (mengerti) dalam jangka waktu yang panjang dan bentuk peristiwanya tunggal. 
Kuntowijoyo, Penjelasan Sejarah (Historical Explanation), (Yogyakarta: Tiara Wacana, 
2008), hlm 1 dan 10. Proses eksplanasi suatu peristiwa sejarah (bisa jadi) lebih mudah untuk 
ditampilkan, ketimbang melakukan analisisnya. Analisis suatu proses sejarah seringkali untuk 
menuntun dari, ketimbang menuju suatu kompleksitas pemahaman peristiwa sejarah. Lihat 
Donald L. Donham, History, Power, Ideology: Central Issues in Marxism and Antropology, 
(Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1999), hlm 140. Bandingkan juga 
Christopher Lloyd, Explanation in Social History, (New York: Basil Blackwell, 1986).
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memuat nilai-nilai yang penuh dengan keserakahan. Ketimpangan 
struktur kepemilikan agraria yang pada awalnya menjadi pokok persoalan, 
kini meluas hingga ke wilayah-wilayah ekologis (lingkungan), sosial, hak 
asasi manusia (HAM) dan kedaulatan pangan. Begitu juga kemudian 
dengan (makna) perjuangan agraria masuk pada ranah2 konflik yang 
semakin kompleks. Hal ini dikarenakan agency yang “berebut” klaim atas 
penguasaan sumber-sumber agraria semakin kompleks pula.3

Oleh sebab itu, guna memperoleh penjelasan yang utuh tentang 
konflik dan perjuangan agraria Indonesia Abad XXI, pada pendahuluan 
ini, Pertama-tama, perlu menjabarkan konsepsi konflik dan perjuangan 
agraria abad XXI. Kedua, menghadirkan peta relasi kuasa agraria yang 
menyebabkan adanya ketimpangan kepemilikan sumber-sumber agraria. 
Ketiga, merekonstruksi politik agraria dan konflik agraria di Indonesia. 
Keempat, melihat tipologi konflik dan perjuangan agraria.

Studi ini sendiri dalam rangka menghadirkan satu tulisan berupa 
bibliografi beranotasi. Harapannya ini merupakan titik awal untuk studi-
studi yang lebih komprehensif mengenai konflik dan perjuangan agraria 
di Indonesia di abad XXI. Dalam laporan ini disajikan hasil analisa dan 
pemetaan atas bibliografi beranotasi yang dikaji. Sementara anotasi 
bibliografinya disajikan tersendiri dalam jilid lain. Anotasi bibliografi kami 
petakan dalam beberapa topik, yakni Gerakan Sosial, Gerakan Politik, 
Gerakan Lingkungan, Gerakan Agraria yang Mendapat Legitimasi Nilai-
nilai Keagamaan, dan Kedaulatan Pangan ditengah Korporasi yang Haus 
Tanah. 

B. Konsepsi Konflik dan Perjuangan Agraria Abad XXI

Untuk mengawali penjelasan, pertama-tama kami meletakkan 
terlebih dulu posisi istilah abad XXI terlebih dulu dalam konteks konsepsi 

2 Ranah merupakan sarana pertarungan antar agency, karena perbedaan posisi termasuk 
tingkatan modal. Masing-masing agen saling berusaha untuk mengakumulasi modal. Lihat 
Bourdieu, Pierre, Outline of a Theory of Practice, Translated by Richard Nice, (Cambridge, 
Massachusetts: Harvard University Press, 1977), hlm 159-183.

3 Agency di sini bukanlah agen bebas seperti yang dipahami oleh pendekatan agen selama 
ini. Juga bukan agen layaknya robot yang digerakkan melalui remote control (aneka pra-
kondisi yang berada di luar kontrol agen) seperti yang dijelaskan pendekatan struktur. 
Pierre Bourdieu and Wacquant Lo�c J.D, An Invitation to Reflexive Sociolog, Chicago: The 
University of Chicago Press, 1992, hlm 97.
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konflik dan perjuangan agraria di Indonesia. Istilah abad XXI (hanya) 
merupakan sebuah skope temporal yang lentur dalam suatu kajian 
keilmuan agraria. Ia tidak sebagai konsep kaku yang merujuk sebagai 
tanda waktu. Kaku bahwa abad XXI itu dimulai harus pada tanggal 1 
Januari 2000.4 Istilah abad XXI ini hanya untuk membedakan dengan 
periode peristiwa sebelumnya, dimana permasalahan agraria (hanya) 
berkisar pada ketimpangan struktur kepemilikan, seperti disebutkan di 
atas, dan bagaimana melakukan penataannya. Jika tidak ada penataan 
konsekuensinya adalah adanya kemiskinan masyarakat. Sementara untuk 
abad XXI konsekuensinya semakin kompleks, tidak hanya kemiskinan 
masyarakat, tapi juga kehancuran ekologis.

Pada sisi yang lain, istilah abad XXI ini sekaligus sebagai tanda bagi 
hadirnya kembali studi-studi agraria di dunia akademik, termasuk di 
Indonesia. Kehadiran kembali gagasan mewujudkan keadilan agraria di 
Indonesia pada abad XXI setidaknya di dorong oleh 3 (tiga) hal yang 
utama. Pertama, adanya kegagalan teori dan praktek pembangunan yang 
berbasis pada ide neo-liberalisme. Sebuah paket Program Penyesuaian 
Struktural yang dilakukan secara menyeluruh dalam suatu negara, 
khususnya dalam bidang pertanian. Paket program ini disodorkan oleh 
lembaga keuangan internasional, IMF. Kedua, tumbuh kembangnya 
pelaku gerakan sosial pedesaan yang jaringannya tidak hanya bersifat 
lokal, tapi juga nasional dan global. Awalnya ditandai dengan hadirnya 
non government organization (NGO). Kehancuran ekologi di wilayah 
pedesaan pada satu sisi dan adanya “penyingkiran” kehidupan kaum tani 
pada sisi lain, mulai menumbuhkan kesadaran baru. Ketiga, gagalnya 
rezim politik otoritarian Orde Baru, telah membuka peluang bagi 
hadirnya kembali gagasan penataan sumber-sumber agraria secara adil 
ke permukaan kehidupan politik nasional. Peluang ini ternyata juga 
beresonansi dengan berbagai gerakan reforma agraria di belahan dunia.5

4 Merujuk pada apa yang diingatkan Kuntowijoyo mengenai cakupan waktu dalam kajian 
ilmu-ilmu sosial dan studi sejarah tidaklah secara langsung menunjuk pada periodesasi 
peristiwa yang sedang berlangsung, sebab dalam perkembangan sejarah dan kehidupan 
sosial tidak ada “permulaan” dan “akhir”. Kuntowijoyo, Metodologi sejarah, Yogyakarta: 
Tiara Wacana Yogya, 1994.

5 Untuk detailnya lihat pada Noer Fauzi, Kebangkitan Studi dan Agenda Reforma Agraria di 
Awal Abad Dua Puluh Satu, (Kata Pengantar) dalam Henry Bernstein dkk, Kebangkitan Stui 
Reforma Agraria di Abad XXI, (Yogyakarta: STPN, 2008), hal v-viii.



143Penelitian Anotasi Bibliografi

Berangkat dari sini, penjelasan dasar atas konsepsi tentang konflik 
dan perjuangan agraria pada abad XXI sangat penting dilakukan. Terlebih 
untuk pengalaman Indonesia. Indonesia adalah sebuah negara yang sejarah 
keberadaannya dibentuk oleh sejarah agraria. Dinamika kesejarahan 
Indonesia pada setiap periode “sejarah kuasanya” tidak bisa dipisahkan 
dengan permasalahan agaria. Untuk itu dibutuhkan penjelasan-
penjelasan yang tidak saja dari segi makna pada setiap periodenya, tapi 
juga penataannya (baca: praktek politik agrarianya) pada setiap periode 
kuasa agraria. Kalau dirunut dari sejarah Indonesia, agenda utama dari 
praktek politik agraria (reforma agraria) adalah: (i) melakukan penataan 
ulang atas struktur agraria yang ada menjadi lebih adil; (ii) memberi 
peluang bagi rakyat untuk pengelolaan atas sumber-sumber agraria; 
(iii) melahirkan berbagai kebijakan yang mengenai keberadaan sumber-
sumber agraria. Praktek politik ini merupakan counter discourse dari 
politik agraria sebelumnya yang bercorak kolonialistik dan eksploitatif, 
yang menyebabkan ketimpangan dan konflik.

Sayangnya, praktek politik agraria yang diharapkan (di atas) 
tidak kunjung hadir dalam rangka terwujudnya keadilan sosial. 
Menjadi semakin tidak adil karena ketimpangan struktur agraria 
yang ada, penguasaan lahan oleh industri kehutanan atau perkebunan 
mendapatkan izin resmi dari pihak penyelenggara negara. Di wilayah 
kehutanan terdapat 351 izin Hak Penguasaan Hutan (HPH) dan Hutan 
Tanaman Industri (HTI), yang luasnya 35,8 juta hektar. Sementara izin 
pengelolaan hutan oleh masyarakat dengan luas Cuma 0,25 juta hektar. 
Untuk wilayah perkebunan dari 11,5 juta hektar luas lahan sawit, 52% 
milik swasta, 11,69% milik perusahan negara, sisanya adalah milik rakyat 
yang terpencar diberbagai tempat (Jatam, 2000). Bila merujuk pada data 
BPS (2003) penggunaan lahan pertanian, dari 37,7 juta rumah tangga 
petani hanya menggunakan lahan pertanian 21,5 juta hektar. Akibatnya 
jumlah petani gurem dan petani tak bertanah semakin banyak. Saat ini, 
dari 37,7 juta rumah tangga petani, 36% petani tak bertanah, 24,3 juta 
yang menguasai tanah rata-rata 0,89 hektar per rumah tangga (Arsyad, 
2012).

Hal itu tampak bagaimana keberadaan sumber-sumber agraria 
strukturnya masih sangat timpang. Ketimpangan struktur agraria dapat 
dirasakan dengan masih maraknya konflik-konflik sosial yang berbasiskan 
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pada penguasaan sumber-sumber agraria.6

Fenomena terus meningkatnya konflik agraria menunjukkan derasnya 
penetrasi kapitalisme di sektor agraria dan semakin sulitnya rakyat 
mengakses atas tanah dan sumber-sumber agraria. Sepanjang tahun 2010 
telah berlangsung 106 konflik agraria di berbagai wilayah Indonesia. Luas 
lahan yang disengketakan mencapai 535,197 hektar dengan melibatkan 
517,159 KK yang berkonflik. Intensitas konflik paling tinggi terjadi 
karena sengketa atas lahan perkebunan besar (45 kasus), kemudian diikuti 
dengan pembangunan sarana umum dan fasilitas perkotaan (41 kasus), 
kehutanan (13 kasus), pertambangan (3 kasus), pertambakan (1 kasus), 
perairan (1 kasus) dan lain-lain (2 kasus). Ketimpangan yang lain juga bisa 
dilihat dari sempitnya peluang bagi rakyat untuk mengakses keberadaan 
sumber-sumber agraria. Ketimpangan tersebut juga diakibatkan oleh 
adanya kebijakan politik yang lebih berpihak pada kepentingan pemodal-
korporasi.7

Ketiga agenda utama dari praktek politik agraria di Indonesia 
sebagaimana disebutkan atas, tampaknya dewasa ini (abad XXI) belum 
beranjak, akan tetapi dinamika pada masing-masing agenda semakin 
kompleks. Ditambah lagi, sebagaimana telah disinggung di atas, agency 
yang terlibat dalam praktek politik agraria menjadi lebih kompleks. 
Bahkan lembaga-lembaga keuangan internasional dan badan-badan 
negara asing juga memiliki kepentingan atas keberadaan sumber-sumber 
agraria di Indonesia. Lembaga-lembaga tersebut juga terlibat aktif dalam 
masing-masing agenda utama praktek politik agraria tersebut. Termasuk 
pula agency pendukung dari praktek politik penataan sumber-sumber 
agraria juga mengalami perluasan.

Pada masa sebelumnya agen yang memperjuangkan keadilan agraria 
“berhenti” pada masyarakat setempat dimana tinggal. Begitu juga 
konflik yang terjadi hanya berlangsung pada lokal itu sendiri. Bentuk 
perlawanannya sendiri lebih didorong oleh nilai-nilai sosio magis.8 
Kendati pada beberapa daerah lain dipicu oleh keberadaan relasi kuasa 

6 Laporan Akhir Tahun 2010 KPA, Tidak Ada Komitmen Politik Pemerintah Untuk Pelaksanaan 
Reforma Agraria.

7 Ibid.
8 Sartono Kartodirdjo Protest movement in rural Jawa early twentieth centuries, Singapore: 

Oxford University Press, 1973. Lihat juga Sartono Kartodirdjo, Ratu adil, Jakarta: Sinar 
Harapan, 1984.
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antara rakyat dan negara, yang telah mengatur kebijakan pajak.9 Corak 
gerakan pada arena ini lebih menunjukkan sebagai gerakan sosial. Seiring 
dengan berkembangnya sejarah politik di Indonesia, perjuangan agraria 
mendapat dukungan dari kalangan partai politik.10

Pada abad XXI ini, pendukung dari perjuangan agraria di Indonesia 
dari sisi agennya tidak lagi semakin banyak yang terlibat. Bahkan 
mendapat dukungan dari lembaga-lembaga swadaya yang memiliki 
jejaring internasional. Termasuk pula agen yang langsung terlibat dalam 
konflik agraria pada periode ini sangat aktif menggalang dukungan 
dan membangun jejaring internasional. Selain itu dukungan juga hadir 
dalam bentuk adanya perspektif baru dan gagasan-gagasan baru tentang 
perjuangan agraria.

Perspektif baru tersebut sebagai akibat dari pengembangan metodologi 
dan hancurnya sekat-sekat pembidangan keilmuan. Ini merupakan 
keniscayaan dari adanya pendekatan multidimensional dalam ilmu-ilmu 
sosial dan sejarah. Di sisi lain meluasnya gagasan tentang lingkungan dan 
bangkitnya gerakan masyarakat adat pada masa kekinian, juga lahirnya 
studi-studi pedesaan, serta bangkit kembali studi-studi reforma agraria 
secara serentak di beberapa negara semakin memperkaya dan memberi 
warna baru dalam dinamika perjuangan agraria, terutama Indonesia.

Ketidakadilan agraria tidak saja dirasakan pada adanya ketimpangan 
kepemilikan yang melahirkan kemiskinan, tapi juga kehancuran ekologi 
serta (selalu) merusak norma-norma budaya yang telah ada sebelumnya 
dan menetapkan ketentuan-ketentuannya sendiri. 

Hadirnya ketidakadilan itu selalu berlingkup dalam suasana 
konflik, setidaknya dengan ketentuan budaya setempat. Ironisnya 
dalam penanganan konflik agraria, penggunaan cara-cara kekerasan dan 
pendekatan keamanan masih menjadi pilihan pemerintah dari pada 
menginisiasi suatu kelembagaan khusus penyelesaian konflik ditengah 
tidak efektifnya penyeleseaian konflik melalui mediasi dan litigasi. 
Pendekatan kekerasan dan kekerasan ini telah mengakibatkan petani 

9 Onghokham, Residency of Madiun: Priyayi and Peasant in The Nineteenth Century, Ph.D 
Thesis, (Yale University. Ann Arbor, University Microfilm), 1987. Lihat juga Onghokham, 
Pajak Petani dan Pemberontakan, dalam Frederik, W.H. dan Suroto, Suri (ed.), Pemahaman 
Sejarah Indonesia: Sebelum dan Sesudah Revolusi, Jakarta: LP3ES, 1991.

10 Karl Pelzer, Sengketa Agraria: Pengusaha Perkebunan Melawan Petani, Jakarta: Sinar Harapan, 
1991.
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menjadi korban. Di tahun 2010 ini, sebanyak 3 orang petani mati, 4 
orang tertembak, 8 orang mengalami luka-luka, dan sekitar 80 orang 
petani yang dipenjarakan karena mempertahankan haknya.11

Dengan demikian perdebatan tentang teori-teori reforma agraria 
semakin berhimpitan dengan perjuangan agraria, bahkan dengan 
kebijakan politik. Kendati tema dalam tulisan skope temporalnya adalah 
abad XXI, namun pada bab awal ini sangat penting diketengahkan: (i) 
peta pola relasi kuasa agraria pada masa-masa sebelumnya; (ii) praktek 
politik agrarianya yang sekaligus berbarengan dengan perjuangan untuk 
mewujudkan keadilan agraria; (iii) serta tipologi konflik agraria yang itu 
terjadi pada masa sebelum abad XXI. Hal ini sangat penting menjadi 
batasan dalam penulisan anotasi bibliografi di sini.

Sekaligus dapat menjadi peta awal bagi apa yang terjadi pada abad 
XXI. Karena perjuangan agraria pada abad XXI isu utamanya adalah tidak 
lagi pada penguasaan atas sumber-sumber agraria. Akan tetapi sudah 
berbaur dengan isu Hak Asasi Manusia (HAM). Sehingga, sejak awal 
tahun 1990-an sudah menggema isu hak atas tanah dalam setiap konflik 
yang terjadi. Selain itu perjuangan agraria juga beresonansi dengan isu-isu 
lingkungan (ekologi), sosial (kemiskinan) dan kedaulatan pangan.

Kajian dalam bentuk bibliografi beranotasi ini merupakan studi-studi 
lanjutan yang pada periode sebelumnya tidak terumuskan dengan baik 
oleh kajian-kajian yang ada, atau memang belum muncul kecenderungan 
tersebut pada periode sebelum abad XXI. Terdapat bentuk-bentuk 
perjuangan baru dalam rangka mewujudkan keadilan agraria, termasuk 
pula sifat konflik-konfliknya juga sangat kompleks. Bahkan problematika 
agrarianya tidak lagi bersifat lokal, tapi juga sudah berhubungan dengan 
lembaga-lembaga keuangan internasional.

Kajian Rachman tentang tentang kostitusionalisme politik agraria, 
menunjukkan bagaimana agraria telah menjadi ruang perebutan yang 
tidak lagi bersifat lokal. Kepentingan lembaga-lembaga keuangan dunia 
bisa kita rasakan ikut “bermain” dalam perumusan kebijakan politik di 
Indonesia.12

11 Laporan Akhir Tahun 2010 KPA, Tidak Ada Komitmen Politik Pemerintah Untuk Pelaksanaan 
Reforma Agraria.

12 Noer Fauzi Rachman, Land Reform dari Masa ke Masa, Perjalanan Kebijakan Pertanahan 
1945-2009, Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2012. 
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C. Peta Relasi Kuasa Agraria

Pada awalnya relasi kepemilikan sumber-sumber agraria hanya sebatas 
penguasaan yang sifatnya subsistensi. Setidaknya terdapat tiga pola utama 
relasi kepemilikannya. (1) relasi kepemilikan antara tuan tanah dan 
petani gurem/buruh taninya; (2) relasi kepemilikan dalam bentuk hak 
pengelolaan belaka, karena hak kuasanya dimiliki oleh penguasa agraria. 
(3) relasi kepemilikan dalam bentuk komunal.

Terdapat beberapa studi yang menjelaskan tentang relasi kepemilikan 
sumber-sumber agraria di Indonesia pada masa awalnya lebih sebagai 
semata-mata pemenuhan kebutuhan subsistensinya. Studi Sartono 
Kartodirjo dan Joko Suryo menjelaskan bahwa sebelum masuknya sistem 
perkebunan Barat yang bercirikan pertanian komersial dan kapitalistik, 
struktur ekonomi pertanian tradisional di Indonesia masih bercirikan 
tidak padat modal, kurang berorientasi pasar dan lebih berorientasi pada 
kebutuhan subsisten.13 Petani juga dapat dikatakan sebagai penduduk 
yang secara eksistensisal terlibat dalam pengelolaan tanah dan membuat 
keputusan secara otonom mengenai proses pengelolaan tanah.14 Kategori 
ini mengartikan petani bukan sebagai pembudidaya tanah, seperti petani 
perkebunan yang berpartisipasi penuh di pasar dan yang meletakkan 
dirinya sendiri pada suatu aturan main di dalam jaringan yang luas.

Dikenallah beberapa pengetahuan tentang pembagian hasil atas 
tata kelola sumber-sumber agraria antara tuan tanah dan buruh taninya. 
Studi-studi klasik banyak menggambarkan bagaimana relasi di antara 
keduanya. Setidaknya dikenal istilah-istilah seperti maro, mertelu, mrapat 
dan merlimo.15 Pola relasi inilah yang kemudian membentuk hubungan 
patron-client yang berwatak tradisionalisme agraris. Terdapat pula pola 
relasi yang bersifat patron-client dalam yang sudah memiliki sistem 
politik yang lebih luas, dalam bentuk tradisionalisme feodal, meminjam 
istilah Umar Kayam.16 Artinya sistem ketatanegaraan yang berdasarkan 

13 Lihat Sartono dan Joko Suryo. Sejarah Perkebunan di Indonesia. Yogyakarta : Aditya Media. 
1991

14 Eric Wolf. Perang Petani. Yogyakarta : Insist Press. 2004. Pendefinisian ini dilakukan oleh 
Eric Wolf berdasarkan pada  relasi kepemilikan alat produksi yang secara penuh masih 
dikuasai oleh petani.

15 Robert Van Niel, Warisan Sistem Tanam Paksa Bagi Perkembangan Ekonomi Berikutnya, 
dalam Anne Both (ed.), Sejarah Ekonomi Indonesia, (Jakarta: LP3ES, 1998). 

16 Istilah ini ditemukan dalam tulisan Umar Kayam dalam pidato pengukuhan guru besarnya.
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atas penguasaan sumber-sumber agraria. Raja adalah titik pertemuan 
antara makro kosmos dan mikro kosmos. Raja adalah penguasa tunggal 
atas tanah yang ada. Sementara rakyat memberi ulu bekti.17

Relasi kuasa agraria mulai mengalami pergeseran dari semata-mata 
budaya: magis dan religious berubah memiliki nilai ekonomi. Sumber-
sumber agraria tidak lagi bernilai guna, namun lebih bernilai komoditi. 
Masuknya modal-modal asing dengan mengenalkan nilai-nilai baru 
mendorong lahirnya pajak atas tanah. Terdapat beberapa studi yang 
menjelaskan tentang hadirnya perkebunan-perkebunan besar pada paruh 
ke dua abad XIX, di Hindia Belanda ditandai oleh sistem “plantation 
estate company” yang sangat kapitalistik.18 Sampai pertengahan abad 
XX terdapat lima dari sebagain ciri-ciri yang membekas sebagai warisan 
plantation estate: (i) sistem ekonomi perkebunan besar ditopang oleh 
dominasi pemikiran bahwa ekspor komoditi hasil perkebunan harus 
diprioritaskan demi pertumbuhan ekonomi nasional; (ii) perkebunan 
besar menguasai tanah yang luas; tak terbatas atau tak dibatasi; (iii) 
kebutuhan tenaga kerja sangat besar, jauh melebihi suplai tenaga kerja 
yang tersedia di pasar, karena itu diciptakanlah mekanisme “ekstra 
pasar” (budak belian; kuli kontrak; transmigrasi; dan sejenisnya); (iv) 
perkebunan besar dikelola dengan cara sangat ketat, dan tercatat dalam 
sejarah sebagai “cenderung bengis”; (v) birokrasi perkebunan besar tidak 
terjangkau oleh kontrak sosial, karena merupakan enclave yang terisolasi 
dari masyarakat (kecuali barangkali perkebunan tebu di Jawa).19 Pada saat 
inilah unsur-unsur dasar dari sistem ekonomi yang timpang antara diri 
colonizer dengan colonize, mendapatkan bentuknya secara nyata. Pada 
akhirnya masyarakat di pedesaan yang dilingkupi perusahaan perkebunan 
merupakan masyarakat yang didominasi. Mereka dihubungkan dengan 
pasar internasional oleh kekuasaan negara, bukan lagi oleh dinamisasi 
borjuasi pribumi.20

17 Soetandyo Wignjosoebroto dalam Kertas Posisi KPA.
18 Edy Burhan Arifin, “Emas hijau” di Jember: asal-usul, pertumbuhan dan pengaruhnya dalam 

kehidupan sosial ekonomi masyarakat 1860-1980, (Tesis, UGM, Tidak diterbitkan 1989), hal 
29. Lihat juga George L Becford, Persistent Poverty underdevelopment in plantation economies 
of the third world, (Oxford University Press. London, Toronto (Sixth Printing) 1979). 
Bandingkan juga dengan Jan C Breman, Menjinakkan sang kuli, (Jakarta: PT. Pustaka 
Utama Grafiti dan KITLV, 1997).

19 Lihat tulisan Gunawan Wiradi, Perkebunan dalam wacana semangat pembaruan, Makalah 
dalam lokakarya yang diselenggarakan oleh Pusar Kajian Agraria IPB, Bogor, 2000.

20 Lihat pada Robert W Hefner, Geger Tengger, (Yogyakarta: LKiS, 1999) hal,71-72.
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Inilah yang merubah hubungan yang sifatnya tradisionalisme feudal 
menjadi rezim akumulasi kapital. Relasi kuasa agrarianya tidak lagi diatur 
oleh pemenuhan kebutuhan subsistensi, tapi juga pemenuhan pasar-pasar 
internasional. Demikianlah praktek sistem politik kolonial, sebuah sistem 
yang menuntut pelipatgandaan modal secara terus menerus. Terdapat 
kepentingan untuk mengubah uang menjadi modal. Untuk kemudian 
dalam sirkuit produksi kapitalis mendapat surplus dalam bentuk uang 
kembali yang lebih besar dari sebelumnya. Sebagian kecil uang ini 
diperlukan untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif dan bermewah-
mewah, sebagian besar lainnya untuk diubah ke dalam bentuk modal 
kembali. Proses ini berlangsung terus menerus. Inilah yang kemudian 
dikenal dengan istilah hukum akumulasi modal. 

Pemahaman yang demikian ini dapat membimbing kita guna 
mempermudah mengarah pada persoalan bagaimana masuknya kapital 
besar yang kemudian merusak tatanan ekonomi masyarakat non-
kapitalis. Pandangan yang mengutamakan bagaimana bekerjanya modal 
ini berpayung pada konsep primitive accumulation.21 Ini merupakan 
awal dari tumbuh kembangnya kapitalisme yang ditandai dengan dua 
ciri transformasi. Pertama, kekayaan alam diubah menjadi modal dalam 
ekonomi produksi kapitalis. Kedua, massa rakyat tani diubah menjadi 
buruh upahan. Pada periode kolonial ini ditandai oleh watak brutal dalam 
bentuk perampasan sumber-sumber agraria. Dalam alur kolonialisme 
tanah sebagai sumber agraria telah berubah fungsi dari alat produksi guna 
pemenuhan subsistensi massa rakyat tani telah beralih fungsi menjadi alat 
produksi bagi organisasi kapitalis. Adanya organisasi produksi kapitalis 
di wilayah perkebunan inilah yang membedakan dengan struktur kuasa 
agraria pada sebelumnya. Struktur relasinya sudah berbentuk birokrasi 
modern. Mulai terdapat sistem pengurusan sumber-sumber agraria 
melalui meja-meja.

Relasi kuasa agraria semakin kompleks manakala badan-badan dan 
lembaga-lembaga keuangan internasional memiliki skema akses terhadap 
sumber-sumber agraria. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan negara 

21 Akumulasi primitif merupakan transformasi massive dari sumberdaya non modal menjadi 
modal dalam sirkuit produksi kapitalis, di satu pihak; dan transformasi dari petani yang 
pada gilirannya menuju terbentuknya pekerja atau buruh bebas di pihak lain. Noer Fauzi, 
Petani dan penguasa: dinamika perjalanan politik agraria Indonesia, (Yogyakarta: Kerjasama 
antara Insist, KPA dengan Pustaka Pelajar, cetakan I, 1999) hlm: 4-5.
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yang meletakkan sumber-sumber agraria pada kepentingan pertumbuhan 
ekonomi melalui pembukaan akses seluas-luasnya bagi pemilik modal 
guna menguasai tanah. Negara yang seharusnya berperan melakukan 
redistribusi sumber-sumber agraria secara adil menjadi tereduksi oleh 
kepentingan pembangunan. Penyalahgunaan atas distribusi sumber-
sumber agraria ini pada paruh kedua abad XX melahirkan tidak saja 
ketidakadilan, kemiskinan dan lingkungan.22 Sementara untuk lembaga-
lembaga keuangan internasional banyak disebut dalam literatur kalau 
sistem pertanian dengan basis kepemilikan tanah yang jelas dianggap 
memiliki keadilan dan memenuhi prinsip efisiensi. Lebih lanjut adanya 
kejelasan kepemilikan tidak saja memiliki keuntungan bagi pemiliknya, 
tapi juga dapat sebagai jaminan investasi. Hal ini untuk memenuhi 
praktek pasar yang semakin lama semakin “lapar” tanah.23

Keberhasilan pembangunan yang memenuhi target pertumbuhan 
ternyata harus dibayar mahal oleh pengorbanan rakyat. Tumbuh dan 
berkembangnya berbagai perusahaan yang mengeksploitasi sumber-
sumber agraria seperti, tambang, hadirnya kawasan industri, perusahaan 
agrobisnis, perusahaan perkayuan, pariwisata dan real estate. Keberadaan 
berbagai perusahaan tersebut juga melahirkan sengketa agraria antara 
rakyat dengan kekuatan modal yang mendapat dukngan dari negara. Isu 
sengketa agraria pada abad XXI ini sebagian besar karena penggusuran 
lahan-lahan rakyat, termasuk milik masyarakat adat dan hutan lindung 
yang selama ini untuk kepentingan ekologi, demi kepentingan industri, 
pertambangan, pembangunan infrastruktur (termasuk Bandar Udara), 
dan lain-lain.

D. Politik Agraria dan Perjuangan Agraria

Perbincangan tentang politik agraria di Indonesia mulai mengemuka 
kembali sejak satu dekade terakhir. Upaya untuk menghadirkan suatu 
kebijakan politik agraria menemukan kesempatan politiknya. Ruang 
perbincangan tentang politik agraria di Indonesia berhimpitan dengan 
perubahan politik yang terjadi. Kendati upaya untuk membincangkan 

22 Lihat pada M. Cox dkk, FAO dalam Reforma Agraria, dalam Peter Rosset dkk, Reforma 
Agraria Dinamika Aktor dan Kawasan, (Yogyakarta: STPN, 2008), hal 3-35.

23 Lihat pada Klaus Deininger dan Hans Binswanger, Evolusi Kebijakan Tanah Bank Dunia: 
Prinsip, Pengalaman dan Tantangan di Masa Depan, dalam Ibid, hal 37-77.
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kembali soal politik agraria yang berpihak pada kepentingan rakyat sudah 
terjadi pada dekade awal 1990an. Berbagai organisasi masyarakat sipil 
bergabung dan melahirkan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).24

Perbincangan tentang politik agraria di Indonesia saat itu tidak saja 
dilakukan pada level lokal dan nasional, akan tetapi juga pada level global. 
Hal ini karena kesempatan politik yang terbuka juga melibatkan peranan 
dari dunia internasional. Kesempatan tersebut kemudian memberi 
ruang seluas-luasnya bagi upaya perbincangan mengenai politik agraria. 
Pengalaman dari berbagai negara juga menjadi referensi bagi upaya untuk 
mewujudkan politik agraria yang berkeadilan.

Pada dasarnya upaya untuk mewujudkan politik agraria di Indonesia 
sudah sejak lama diperjuangkan. Akan tetapi terdapat perbedaan yang 
mendasar pada setiap periode politiknya. Upaya untuk mewujudkan 
politik agraria yang mendapat kesempatan politik pada upaya merombak 
sistem kolonial ke nasional, tentu saja berbeda bentuk dan strategi 
perjuangannya dengan periode maraknya organisasi rakyat pada tahun 
1960-an. Bahkan hal yang sangat berbeda dengan upaya perjuangan 
agraria pada periode 1990-an – hingga awal abad XXI ini.

Setidaknya terdapat dua pola perjuangan agraria akibat dari 
ketimpangan struktur agrarian pada abad XXI. (i) perjuangan yang 
sifatnya reaksi langsung dari ketimpangan struktur agraria. Secara sekilas 
tidak terjadi perubahan antara gerakan yang merupakan reaksi atas 
aksi dari kaum pemodal dalam tiga periode utama di atas. Inilah yang 
kemudian melahirkan konflik yang berbentuk kekerasan. Dalam setiap 
periode kuasa agraria bentuk konflik ini selalu hadir.25 (ii) perjuangan 
agraria dalam rangka melakukan penataan ulang atas sumber-sumber 

24 Dalam dokumen KPA dicatat 3 arena pertempuran utama reforma agraria di Indonesia: (i) 
level negara dan politik pemerintah; (ii) arena public yang luas; dan (iii) level pengorganisasian 
rakyat. Lihat Laporan Pertanggung jawaban Ketua BP-KPA 1995-1998, disampaikan pada 
Musyawarah Nasional KPA, Yogyakarta, 5 – 8 Desember 1998.

25 Kasus yang sempat menggegerkan adalah kasus Mesuji. Pemerintah sempat membuat Tim 
Gabungan Pencari Fakta (TGPF). Lihat pada Tim Gabungan Pencari Fakta, Ringkasan 
Eksekutif Laporan TGPF Kasus Mesuji, Jakarta, 2012. Belum lagi kasus Mesuji terselesaikan 
tiba-tiba muncul kasus Ogan Ilir. Tampaknya konflik dengan bentuk kekerasan ini masih 
akan terjadi selama ketimpangan agraria ini tidak segera diselesaikan. Lihat Bahrul Ilmi 
Yakup, Mengapa Rakyat Merusak Aset BUMN Perkebunan?, Opini Kompas tanggal 31 Juli 
2012. Lihat juga Noer Fauzi Rahman, Mengapa Konflik Agraria Struktural Terus Meledak di 
Sana-sini, Opini Media Indonesia, tanggal 6 Agustus 2012.
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agraria yang lebih adil. Perjuangan ini dilakukan dalam bentuk organisasi-
organisasi rakyat, yang beresonansi dengan gerakan lainnya. (iii) Pada 
level isu, yang diangkat juga berhimpitan dengan isu yang lain seperti: 
hancurnya ekologi, kemiskinan, hak asasi manusia, masyarakat adat dan 
lain-lain.

Pembentukan organisasi rakyat yang marak pada tahun-tahun 1990-
an merupakan wujud bagi bangkitnya kembali gagasan reforma agraria 
di Indonesia. Organisasi rakyat yang lahir pada tahun 1990-an ini tidak 
memiliki kaitan dan hubungan ideologi dengan organisasi rakyat pada 
awal-awal kemerdekaan Republik Indonesia. Walaupun organisasi rakyat 
saat itu memiliki posisi politik yang luar biasa dan memiliki andil besar 
atas lahirnya UUPA 1960. Sayangnya akibat dari tragedi kemanusiaan 
1965-1966, mematikan organisasi rakyat saat itu.

Selain itu organisasi rakyat tahun 1990-an, juga tidak memiliki kaitan 
dengan organisasi rakyat pasca tragedi kemanusiaan 1965-1966. Pada 
periode berkuasanya rezim politik orde baru, dibentuklah organisasi rakyat 
berwadah tunggal. Rakyat tidak diperbolehkan membentuk organisasi 
di luar organisasi bentukan pemerintah. Untuk petani harus bergabung 
dalam Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Bahkan struktur 
dari organisasi berwadah tunggal ini tidak jarang berhimpitan dengan 
struktur birokrasi pemerintahan.26

E. Tipologi Konflik dan Perjuangan Agraria

Seiring dengan tuntutan demokratisasi dan penegakan nilai-nilai Hak 
Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, tumbuh subur organisasi-organisasi 

26 Hal ini dikarenakan terdapat 3 (tiga) praktek politik yang dijalakan oleh rezim politik 
orde baru mengenai hal ini. (i) Melakukan ideologisasi pada semua level kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Terdapat (unsur) pemaksaan dalam 
mentransformasikan gagasan pembangunan versi negara. Melalui wadah tunggal tersebut 
praktek ideologisasi disosialisasikan dan dijalankan. (ii) Apabila terdapat sikap kritis dari 
sebagian masyarakat, dengan segera para penyelenggara negara melancarkan stigmatisasi. 
Tuduhan anti pembangunan, anti pancasila, anti kemapanan meluncur deras menerpa 
sebagian masyarakat yang kritis. Hal ini tidak pandang apakah masyarakat kritis tersebut 
hadir karena adanya penggusuran. Adalah peristiwa Kedung Ombo untuk menyebut 
salah satu contoh kongkritnya. (iii) Apabila sikap kritis tersebut melahirkan perlawanan 
dari rakyat, maka tidak segan-segan dilancarkan pendekatan keamanan (security approach). 
Adalah peristiwa Jenggawah tahun 1979 merupakan contohnya. Joko S Hafidz
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rakyat yang sifatnya sektoral dan lokal.27 Mulailah kemudian organisasi-
organisasi tersebut saling berkomunikasi dan membangun organisasi yang 
bentuknya lebih luas, baik itu dalam bentuk aliansi ataupun organisasi 
yang berstruktur nasional.28 Organisasi ini merupakan wadah perjuangan 
agraria baru, yang berbeda dengan pada awal berdirinya Republik 
Indonesia dan bentukan otoritarianisme Orde Baru.

Setidaknya terdapat beberapa tipologi perjuangan agraria: (i) gerakan 
sosial; (ii) gerakan politik; (iii) gerakan lingkungan. Akan tetapi, selama 
penelitian, tim menemukan dua bentuk tulisan yang itu sangat spesifik. 
Tulisan tersebut merupakan kajian akademik tentang (i) hubungan tanah 
dan nilai-nilai keagaaman dalam hal ini Islam, dan (ii) hubungan tanah dan 
persoalan ketahanan pangan. Kami kesulitan untuk memasukkan kedua 
bentuk tulisan tersebut ke dalam tipologi gerakan perjuangan agraria, 
khususnya untuk ke gerakan sosial. Memang hal itu bisa dimasukkan 
pada “kotak” gerakan sosial, tetapi dua bentuk tulisan ini lebih sebagai 
kajian spesifik yang itu mendukung gerakan dan perjuangan agraria, 
bukan gerakannya sendiri. Menurutk kami, ini adalah basis legitimasi bagi 
gerakan dan perjuangan agraria yang saat ini juga dibutuhkan. Untuk itu, 
perlu kiranya, kami tetap memasukkan dua bentuk tulisan tersebut ke 
dalam tipologi gerakan agraria. 

(i). Gerakan Sosial
Berbeda dengan gerakan politik, gerakan sosial bermakna lebih 

bersifat demonstratif, terbuka, tidak kompromis, ektra parlementariat 
dan sosial revolutif. Gerakan sosial merupakan gerakan yang dilakukan 
secara kolektif, kontiniu dan sistematis dengan tujuan untuk mendukung 
atau menentang pemberlakuan tata kehidupan tertentu. Pada titik 

27 Terdapat beberapa organisasi perjuangan agraria yang lahir di kabupaten-kabupaten di 
Indonesia, lihat dokumen-dokumen Serikat Petani Pasundan (SPP) dan Serikat Petani 
Sumatera Utara (SPSU) dan Serikat Petani Bengkulu (STAB), serta beberapa petani 
diberbagai daerah yang tidak terdokumentasi dengan baik, seperti di Jawa Timur, Jawa 
Tengah, Sulawesi dan lain-lain.

28 Terdapat beberapa organisasi perjuangan agraria yang bersifat nasional, seperti: Aliansi Petani 
Indonesia (API), Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI) yang kemudian menjadi Serikat 
Petani Indonesia (SPI), Serikat Tani Nasional (STN). Tidak ketinggalan pula yang secara 
spesifik mengangkat isu reforma agraria, yaitu Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA). 
Tidak ketinggalan pula terdapat organisasi untuk masyarakat adat ada Aliansi Masyarakat 
Adat Nusantara (AMAN).
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ini sebuah organisasi tidak saja dilihat sebagai wahana pengungkapan 
(ekspresi)29 dari rasa keinginan (aspirasi), tapi sekaligus sebagai wahana 
pencapaian kepentingan rakyat sebagai warga negara dalam konteks 
hubungan dengan ”negara”.

Tindakan sosial dalam konsep Max Weber bukan sekedar perilaku 
(behavior) reflektif yang sama sekali tidak melibatkan proses berpikir dari 
para aktornya. Tindakan ini memiliki makna subjektif yang dilakukan 
secara sadar guna mencapai suatu tujuan tertentu. Tindakan sosial ini 
akan dijalankan oleh aktornya bilamana tindakan tersebut kemudian 
dianggap memiliki makna subjektif (subjective meaning) bagi para aktor 
yang terlibat didalamnya. Selain itu tindakan ini akan sangat bergantung 
pada proses interpretasi dan identifikasi para aktornya atas situasi yang 
mereka dihadapi (Bodgan & Taylor, 1975; Ritzer 1975). 

Dalam prakteknya, gerakan sosial dapat muncul dalam tiga 
kemungkinan interpretasi. Pertama, tindakan kolektif (collective action), 
sebuah tindakan yang muncul sebagai tanggapan atas berbagai bentuk 
kewenangan. Pemogokan rakyat misalnya, adalah salah satu alat yang 
digunakan untuk memperoleh pengaruh politik yang lebih besar dan 
merupakan reaksi atas dimakzulkannya mereka dari proses pengambil 
keputusan. Kedua, perjuangan sosial (social struggle), sebuah tindakan 
yang titik tekannya terletak pada analisa aktor dan posisinya dalam satu 
sistem. Perjuangan sosial ini bertujuan guna meningkatkan pengaruh atau 
kuasa nisbi dalam masyarakat. Ketiga, gerakan sosial (social movement) itu 
sendiri, adalah tindakan kolektif yang mempertanyakan orientasi atau 
cara-cara pemanfaatan dan kontrol atas sumber daya utama.

Dalam buku ini, kami menyodorkan beberapa review atas buku, 
jurnal atau paper yang berhubungan dengan gerakan sosial ini. Bahkan 
ada beberapa tulisan yang kami kategorikan dalam gerakan sosial karena 
memberi legitimasi secara keagamaan atas perjuangan agraria. Karena di 
Indonesia persoalan agraria pada level tertentu (dan itu sangat mudah) 
diberi makna pejorative. Sehingga sangat diperlukan suatu legitimasi 

29 Istilah ekspresi rasa keinginan ini biasanya disebut oleh kalangan ilmuwan sosial sebagai 
gerakan sosial, suatu tindakan sosial atau dalam istilah Tourine disebut sebagai tindakan 
kolektif untuk melakukan perubahan dalam satu tatanan kehidupan sosial.  Lihat pada A. 
Touraine. The Return to The Actor. Minneapolis, 1984. Sementara itu istilah ini muncul di 
kalangan sosiologiawan Amerika pada tahun 1950-an. Eric Hobsbawm seorang sejarawan 
Inggris yang pertama kali memakai istilah ini. Lihat pada Peter Burke. Sejarah Dan Teori 
Sosial. (Mestika Zed, Penterjemah) Jakarta: Yayasan Obor, 2001, hlm 132-136.
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teologis. Legitimasi teologis ini tidak saja hadir dalam setiap gerakan 
perjuangan agraria yang pada sebelumnya tidak kita temukan. Legitimasi 
ini hadir dalam studi-studi keagamaan dan diinisiasi oleh kalangan scholar 
activists dari kalangan pelajar muslim.

Selain itu dalam konteks gerakan sosial ini, kami juga memasukkan 
isu ketahanan pangan. Ini merupakan perlawanan atas sektor pangan 
ini merupakan bagian dari perjuangan agraria abad XXI. Tidak saja 
memunculkan counter discourse atas agenda dari industri pertanian, bahwa 
kedaulatan pangan bukan semata sebagai pemenuhan pangan melalui 
produk lokal, atau semata sebagai hak atas pangan yang berkualitas. 
Lebih dari itu juga diproduksi dari sistem pertanian yang berkelanjutan 
dan yang terpenting dari lahan yang telah dikuasi.

(ii). Gerakan Politik
Dalam pengertian sempit gerakan politik didefinisikan sebagai gerakan 

yang bercirikan memanfaatkan ruang-ruang politik formal seperti partai 
politik dan jalur-jalur legal sebagai kanal instrumen untuk mencapai 
keadilan, selain itu gerakan politik biasanya bersifat kompromis dengan 
negara.

Pada abad XX, khususnya pada tahun-tahun sebelum 1965, 
perjuangan agraria sangat kental warna gerakan politiknya. Gerakan politik 
menjadi arah tunggal bagi semua level perjuangan agraria di Indonesia. 
Setidaknya terdapat tiga level perjuangan agraria saat itu. Pertama, 
pada level organisasi rakyat mereka juga memperjuangkan bagaimana 
terwujudnya keadilan agraria melalui saluran politik. Studi Pelzer (1991) 
menunjukkan bagaimana hubungan antara organisasi kaum tani dengan 
partai politik saat itu.30 Kedua, level partai politik tidak mau ketinggalan 
dalam memperjuangan agenda reforma agraria di Indonesia. Partai politik 
besar memperjuangkan agenda populis ini, tidak ketinggalan pula Partai 
Nahdlatul Ulama, yang dalam pelaksanaannya dianggap oleh banyak 
kalangan sebagai kelompok yang kontra.31 Ketiga, pada ranah negara juga 

30 Karl J. Pelzer, Sengketa agraria: pengusaha perkebunan melawan petani, (Jakarta: Sinar 
Harapan, 1991). Lihat juga Asmu, Landreform dan Industrialisasi Adalah Loro-loroning 
Atunggal, dalam DN. Aidit dkk, PKI dan MPRS, (Jakarta: Yayasan Pembaruan, 1961), hal: 
31-34.

31 Lihat Tri Chandra Aprianto, Kekerasan dan Politik Ingatan, Paramiliter Banser dalam Tragedi 
1965-1966 di Jawa Timur, Dalam Budi Susanto SJ (ed) Politik dan Poskolonialitas di 
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sudah mulai menyusun kebijakan negara dimulai tahun 1948 tentang 
pelaksanaan landreform sebagai bagian dari perjuangan reforma agraria di 
Indonesai.32

(iii). Gerakan Lingkungan

Gerakan lingkungan merupakan gerakan yang hadir pasca meluasnya 
kejahatan-kejahatan korporasi dan negara yang telah memporak 
porandakan stuktur lingkungan produktif, dimana pada masa awalnya 
lingkungan dianggap sebagai sumber-sumber kehidupan pokok bagi 
petani ataupun masyarakat secara luas.

Terdapat dua pandangan yang beredar dalam melihat terjadinya krisis 
lingkungan hidup di atas. Pada sisi pertama, melihat berbagai bencana 
lingkungan itu akibat dari kegagalan masalah teknis penataan dan 
pengelolaan sumber-sumber agraria semata. Kita tidak berdaya mengatasi 
bencana-bencana alam tersebut secara teknis, karena rendahnya kualitas 
sumber daya manusia dan ketidaktersediaan peralatan yang canggih. 
Sementara pada sisi yang lain, melihat hadirnya krisis lingkungan tersebut 
akibat dari kegagalan politik. Pendekatan pembangunan nasional yang 
menafikan keberadaan lingkungan dalam arti komprehensif sebagai 
pokok persoalan.

(iv) Gerakan Agraria yang mendapat Legitimasi dari Nilai-nilai 
Keagamaan

Perjuangan agraria di Indonesia sejak awalnya juga mendapatkan 
legitimasi dari nilai-nilai keagaaman. Sebagaimana disebutkan awal 
tulisan, hubungan masyarakat dan tanah bukan semata-mata guna 
pemenuhan kebutuhan subsistensi. Lebih jauh dari itu juga hubungan 
diantara keduanya sangat terkait dengan nilai-nilai spiritual. Oleh 
sebab itu, dalam setiap adanya kekuatan yang mengganggu hubungan 
tersebut, dapat dipastikan nilai-nilai spiritual mereka juga terganggu. 
Dan perlawanan dari rakyat secara otomatis juga didasari oleh perjuangan 
penegakan nilai-nilai keagaaman yang diyakininya.

Indonesia, (Yogyakarta: Kanisius, 2003). 
32 Lihat Oloan Sitorus dan Taufik Nur Huda, Potret Perjuangan Bapak Hukum Agraria Prof. 

Boedi Harsono, (Yogyakarta: STPN Press, 2012).
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Tulisan Kartodirdjo (1966, 1973 dan 1984) merupakan karya klasik 
yang menunjukkan bagaimana gerakan petani mendapat dukungan 
dari kaum agamawan.33 Begitu juga dalam beberapa dokumen kolonial 
juga menyebutkan bagaimana tindakan-tindakan perlawanan dari 
rakyat mendapat legitimasi dari nilai-nilai spiritual. Adanya dukungan 
nilai spiritual tersebut, pihak kolonial memberi stigma negatif dianggap 
sebagai perilaku yang tidak rasional. Istilah amok merupakan kata yang 
masuk dalam kamus internasional. Kata yang ditempelkan dengan stigma 
negatif untuk rakyat Indonesia yang melakukan perlawanan. Pada saat 
melakukan perlawanan, rakyat (saking) emosinya dan ditambah dengan 
keyakinan nilai-nilai spiritual mereka hingga mencapai trance dan 
sangat menakutkan bagi pihak kolonial. Oleh sebab itu pihak kolonial 
selalu menempelkan kata amok dengan perbuatan jahat dan tidak 
berperikemanusiaan. Padahal itu adalah perlawanan rakyat.

Perjuangan agraria di Indonesia abad XXI juga mendapat legitimasi 
dari nilai-nilai keagamaan. Bisa jadi hal ini terdapat trauma politik 
berkepanjangan akibat dari terjadinya tragedi kemanusiaan 1965-1966. 
Dimana pada saat itu tuduhan yang bersifat pejorative. Bahwa perjuangan 
agraria pada paruh awal tahun 1960 merupakan produk dari kekuatan 
politik yang berwatak atheis, tidak bertuhan. Sehingga gerakannya tidak 
ada landasan teologinya bahkan anti atas nilai-nilai keagamaan. Tentu 
saja ini bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di Indonesia.

Oleh sebab itu, pasca 1965-1966 perjuangan agraria di Indonesia 
selalu dilekatkan dengan makna-makna yang bertentangan dengan nilai-
nilai keagaamaan. Tidak sedikit studi-studi agraria pada periode ini yang 
“berani” berbeda dengan paradigma negara yang mempolitisasi nilai-nilai 
keagamaan ini. Tidak diketahui secara pasti sejak kapan hadirnya teologi 
“baru” yang itu melegitiasi perjuangan agraria di Indonesia.

Legitimasi teologis ini tidak saja hadir dalam setiap gerakan perjuangan 
agraria yang pada sebelumnya tidak kita temukan. Legitimasi ini juga 
hadir dalam studi-studi keagamaan dan diinisiasi oleh kalangan scholar 
activists dari kalangan pelajar muslim. Studi-studi sangat mendukung 

33 Sartono Kartodirdjo, The Peasant’s revolt of Banten in 1888, its conditions, course and sequel: 
a case study of social movements in Indonesia, The Hague: ‘sGravenhage, 1966. Sartono 
Kartodirdjo Protest movement in rural Jawa early twentieth centuries, Singapore: Oxford 
University Press, 1973. Lihat juga Sartono Kartodirdjo, Ratu adil, Jakarta: Sinar Harapan, 
1984.
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gerakan perjuangan agraria di Indonesia. Terdapat beberapa studi yang 
bisa dihadirkan dalam penulisan ini.34

(v) Kedaulatan Pangan ditengah Korporasi yang Haus Tanah

Membicarakan perjuangan dan konflik agraria di Abad XXI ini, juga 
berkaitan dengan permasalahan ketersediaan dan ketercukupan pangan 
bagi suatu masyarakat dalam suatu negara. Pada abad sebelumnya, 
kecenderungan penguasaan, penataan dan pengelolaan sumber-sumber 
agraria lebih dikuasai oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di 
bidang tanaman industri atau tanaman perkebunan. Pangan merupakan 
komoditi yang tidak hanya memiliki kedudukan strategis dalam 
pemenuhan kebutuhan dasar manusia, namun pangan juga memiliki 
keterkaitan erat dengan nilai dan pondasi bangunan sosial, ekonomi, 
politik dan budaya suatu masyarakat, bangsa dan negara. Tidak salah 
bila Bung Karno pada tahun 1952 pernah menyebut urusan pangan dan 
pertanian adalah soal hidup atau mati suatu bangsa.

Nah, pada abad XXI ini, kecenderungan penguasaan lahan juga untuk 
pengelolaan tanaman pangan, seperti jagung, padi, gandum dan lainnya. 
Kecenderungan yang lain adalah adanya praktek monopoli pengadaan 
bibit untuk jenis tanaman. Petani dipaksa untuk membeli, menanam 
dan mengembang biakkan bibit tertentu. Pada dasarnya ini merupakan 
kelanjutan dari praktek politik revolusi hijau yang dijalankan oleh rezim 
Orde Baru. Pada saat itu, seluruh pertanian-pertanian rakyat didorong 
untuk bergantung pada input eksternal yang diproduksi oleh perusahaan 
agribisnis dengan alasan untuk meningkatkan produksi. Akibatnya adalah 
telah berlangsung perubahan pola tanam tanaman pangan. Sekaligus 
ini merupakan suatu praktek politik dalam rangka melakukan rekayasa 
sosial guna menggerakkan suatu masyarakat. Hal ini yang menyebabkan 
ketergantungan petani pada benih, pupuk dan pestisida kimiawi yang 
diproduksi oleh perusahan-perusahaan agribisnis.

Pada titik inilah sebenarnya telah berlangsung konflik dalam rangka 
tata produksi dan tata konsumsi di masyarakat. Dengan demikian 
persoalan kedaulatan pangan juga menjadi isu yang melingkari perjuangan 
dan konflik agraria pada abad XXI ini.35

34 Lihat pada Jurnal Tashwirul Afkar Edisi No. 24 Tahun 2008
35 Jurnal AGRICOLA Volume 2/Agustus 2011
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Menukik ke Persoalan Tanah di Daerah:  Kasus Sumatera Barat36

A. Pengantar

Di negara-negara berkembang sektor pertanian masih merupakan 
sektor dominan bagi perekonomian nasional termasuk Indonesia. Faktor 
produksi tanah atau lahan pertanian mempunyai peranan yang sangat 
penting sebagai sumber kehidupan bagi manusia, terutama dalam 
memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini disebabkan oleh karena disitulah 
mereka bisa menanam berbagai macam jenis tanaman yang hasilnya nanti 
digunakan sebagai bahan untuk kebutuhan pokok (Bahrein.T Sugihen, 
1997). Begitu juga dengan masyarakat di Indonesia, tak terkecuali 
masyarakat Minangkabau, dimana hubungan dengan tanah adalah sama 
dengan timbulnya nagari. Oleh karena itu, tidaklah mudah bagi mereka 
untuk melepaskan diri dari tanah tersebut (Sjahmunir, 2001).

Hubungan antara tanah dan penduduk mulai diperhatikan dengan 
adanya pernyataan Malthus. Malthus melihat adanya kecendrungan kuat 
bahwa pertumbuhan penduduk tidak diikuti oleh pertumbuhan bahan 
makanan, terutama disebabkan areal lahan yang bersifat tetap sehingga, 
ada suatu kekuatiran terutama dalam hal mencukupi bahan makanan 
tersebut.

Gunawan Wiradi (1984) menjelaskan masalah penggunaan lahan di 
pedesaan merupakan hal yang komprehensif dan menyangkut berbagai 
aspek ekonomi, sosial-budaya, sejarah dan politik. Hubungan petani 
dengan tanah, terutama lahan pertanian, sangat erat sekali. Hubungan 
tersebut berpengaruh terhadap peranan masyarakat petani dalam produksi 
pertanian dan tingkat pendapatan mereka. Oleh karena itu, ketimpangan 
dalam hal tersebut mengakibatkan para pelaku produksi pertanian terbagi 
menjadi dua golongan, yaitu golongan pemegang dominasi (mereka yang 
mengarahkan) dan golongan pemegang yang non dominan atau mereka 
yang diarahkan (Gunawan Wiradi dan Makali, 1984).

Sebagai konsekuensi logis dari besarnya peranan tanah tersebut, 
maka timbul berbagai hak dan kewajiban serta hal-hal yang kompleks 
seperti dalam penguasaannya. Dalam penguasaannya konflikpun tidak 
bisa dielakkan. Hal tersebut seiring dengan pendapat Sugihen (1997), 
yang menyatakan bahwa masyarakat tidak selamanya berada dalam 

36 Khusus sub-bab ini ditulis oleh Undri Nasrul
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keadaan seimbang dan harmonis. Masyarakat mempunyai berbagai unsur 
yang saling bertentangan sehingga, masyarakat tersebut dalam berbagai 
hal dapat memunculkan letupan yang menganggu kestabilan masyarakat 
tersebut.

Berbicara masalah konflik tidak terlepas dari kompleksitas perjuangan 
antara individu atau antar kelompok untuk memenangkan suatu tujuan 
yang sama-sama ingin mereka capai. Kekalahan atau kehancuran pihak 
lawan dilihat oleh yang bersangkutan sebagai tujuan utama untuk 
memenangkan tujuan yang ingin dicapai  (Parsudi Suparlan, 1999).

Konflik tersebut dapat bersifat vertikal maupun bersifat horizontal. 
Konflik yang bersifat vertikal adalah konflik yang biasanya terjadi antara 
masyarakat dengan Negara, atAu dengan perusahaan. Sedangkan konflik 
yang bersifat horizontal merupakan konflik yang terjadi diantara sesama 
anggota masyarakat, maupun antar individu dalam masyarakat itu sendiri. 
Konflik-konflik yang bersifat vertikal maupun konflik-konflik yang 
bersifat horizontal apabila tidak diselesaikan secara serius akan menjadi 
gangguan untuk dapat terselenggaranya kehidupan sosial masyarakat satu 
negara yang harmonis.

Konflik yang bersifat horizontal biasanya terjadi sesama anggota 
keluarga dan atau sesama anggota masyarakat. Konflik yang terjadi 
sesama anngota keluarga biasanya berkenaan dengan konflik harta 
warisan. Munculnya konflik sesama anggota keluarga berawal dari upaya 
perebutan penguasaan lahan, yang terbatas pada setiap anggota keluarga 
dalam satu rumah tangga. Menurut Bahrein T Sugihen (1997) dan 
Hernanto (1989), hal tersebut tidak dapat dipungkiri lagi sebab, tanah 
sangat penting bagi kehidupan manusia. Demikian pula dengan lahan 
sebagai tempat usaha yang akan menentukan pendapatan yang mereka 
peroleh, peningkatan taraf hidup dan derajat kesejahteraan satu rumah 
tangga sehingga, konflik yang terjadi dalam satu rumah tangga, terutama 
dalam upaya perebutan lahan  menjadi hal yang tidak dapat dielakkan, 
terutama  apabila dikaitkan dengan keinginan satu keluarga untuk 
memenuhi kebutuhan hidupnya.

Menurut Parsudi Suparlan (2002), konflik yang terjadi antar 
sesama anggota masyarakat tidak terlepas dari adanya yang dirasakan 
oleh masyarakat atau individu dari aturan main yang tidak adil dalam 
proses kompetensi untuk menguasai sumber-sumber daya alam setempat. 
Sebagai contoh, misalnya konflik yang terjadi antara kaum atau suku 
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dalam memperebutkan lahan pertanian.
Konflik yang terjadi juga akan membuat suatu kekhawatiran 

dalam rangka pembangunan masyarakat pedesaan. Hal ini disebabkan 
oleh karena dalam rangka membangun masyarakat pedesaan kondisi 
keharmonisan, baik itu di antara sesama anggota keluarga maupun 
sesama anggota masyarakat sangat dibutuhkan. Seperti  halnya konflik 
yang terjadi dalam penguasaan lahan. Oleh karena itu, menurut penulis, 
dengan adanya konflik khususnya dalam penguasaan lahan, maka akan 
menghambat proses pembangunan pedesaan. Bagaimanapun juga konflik 
yang terjadi, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, akan 
menghambat proses pembangunan masyarakat.

B. Sumatera Barat dan Proses Penguasaan Lahan

Persoalan tanah dalam masyarakat Minangkabau memang 
menarik untuk diperhatikan, mengingat bahwa tanah bagi masyarakat 
yang mayoritas mendiami daerah Sumatera Barat tanah bukan saja 
berfungsi sebagai tempat tinggal, sumber produksi atau pendapatan. 
Tetapi juga mempunyai fungsi sosial dimana dengan tanah tersebut 
dapat mencerminkan kedudukan sosial dan status seseorang ditengah 
masyarakat atau dengan kata lain tanah sebagai dasar dari perbedaan 
sosial di dalam masyarakat. Begitu pentingnya tanah ini dalam 
kehidupan masyarakat Minangkabau, sehingga tidaklah mengherankan 
seringnya muncul permasalahan seperti dalam hal kepemilikan tanah itu 
sendiri. Munculnya permasalahan seperti dalam hal kepemilikan tanah 
tersebut  tidak hanya sekarang terjadi, bahkan para founding father nya 
tokoh adat Minangkabau sudah mempersoalkan hal tersebut. Datuak 
Ketemangungan dan Datuak Perpatih Nan Sabatang, Ahmad Khatib Al-
Minangkabaui, Hamka, dan lain sebagainya telah mempersoalan tentang 
ini jauh-jauh sebelumnya (Navis, 1984 :150).

Kalau kita telusuri lebih jauh, sesungguhnya masalah pertanahan 
terutama masalah pemilikan tanah di Sumatera Barat tidak hanya 
sekarang ini muncul bahkan pada masa pemerintahan kolonial sudah 
terjadi.  Semenjak diperkenalkan usaha yang agak baru dalam masyarakat 
Sumatera Barat yakni usaha tanam paksa kopi hingga dibekukan tahun 
1908 (Zed, 1983).  Pada masa adanya sistem tanam paksa kopi inilah 
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munculnya ondernemingen (Dobbin, 1992).37

Sebelum abad ke-19, pemerintah Belanda tidak pernah berani 
menjamah pusat daerah Minangkabau yang berpenduduk padat, yang 
terletak di wilayah pegunungan Sumatera Barat. Selama dua abad 
sebelum itu, kehadiran VOC atau de Verenigde Oost-Indische Compagnie, 
hanya diperbolehkan di beberapa kantong di daerah pesisir, dimana ia 
berusaha mendominasi perdagangan lada, emas dan pada akhir abad ke 
18, juga perdagangan kopi. Sesudah tahun 1875, kantong-kantong ditepi 
pantai diambil-alih oleh Inggris dan baru sesudah Inggris menarik diri 
dari daerah itu, pada tahun 1819, petugas-petugas Belanda (yang pada 
waktu itu telah menjadi pegawai negeri karena VOC pailit) kembali ke 
daerah pesisir (Young dalam  Booth et.al, 1988 :138).

Kehadiran Belanda di Minangkabau pada tahun 1819 tersebut, 
merupakan hasil dari perkembangan politik di Eropa  (Mansoer dkk 
1970 :127-129). Perkembangan ini merupakan matarantai pristiwa 
yang sangat menentukan dalam menciptakan suatu bentuk hubungan 
baru antara Minangkabau dengan dunia luar. Kehadiran Belanda ini 
beriringan dengan adanya pergolakan Paderi,38 yang memberikan jalan 
masuk bagi Belanda untuk dapat menyambungkan matarantai yang 
terputus beberapa dasawarsa yang lalu. Kesempatan yang ada ini tidak 
dapat dilalui dengan mudah oleh Belanda, walaupun mereka mendapat 
bantuan dari kaum adat (Zed, 1983 :28-33). Pintu Masuk kepedalaman 
masih tetap sulit karena kekuatan Paderi masih unggul dan hampir 
menguasai seluruh daerah pedalaman. 

Kemudian pemerintah Hindia  Belanda di Minangkabau, juga 
mendapat halangan dengan adanya perbedaan pendapat antara 
pemerintah pusat (Batavia), tentang kebijakan yang harus diambil. 
Pemerintah Hindia Belanda yang berada di Minangkabau menghendaki 
adanya bantuan personil (tentara) dari Batavia untuk menambah pasukan 

37 Ondernemingen merupakan istilah yang ada dalam literature Belanda yang juga disebut 
dengan perkebunan-perkebunan besar Ondernemingen (perkebunan-perkebunan besar ).

38 Menurut sumber Eropah, kata Padri pertama-tama diperoleh dari laporan Rafless, penduduk 
Minangkabau pada waktu itu menamakan para padri itu “orang putih” atau “orang saleh”. 
Mereka adalah tuanku-tuanku dan murid-muridnya, yang memakai pakaian berwarna 
putih sampai ke mata kaki dan memakai sorban putih.  Berbeda dengan itu, Christine 
Dobbin menyatakan bahwa kata Padti berasal dari Pedir, yaitu orang-orang yang berasal 
dari Pedir, suatu pelabuhan di Aceh timur, tempat orang-orang Minangkabau berkumpul 
sebelum menuju ketanah suci untuk menunaikan ibadah haji, lihat  Naim, 1988 : 25.
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yang akan menghadapi kaum Paderi, namun menurut pemerintah  
Hindia Belanda di Batavia malahan sebaliknya.

Perbedaan pendapat, serta tidak diterimanya usul pemerintah 
yang berada di Padang untuk menambah personil (tentara). Du Puy,39 
sebagai Residen I pada waktu itu mengambil keputusan sendiri, dengan 
mengadakan perjanjian. Perjanjian ini mereka lakukan dengan Tuanku 
Saruaso beserta empat belas penghulu yang mewakili Minangkabau 
(Mansoer, 1970 :130-133; Amran, 1981 :407-409). Berdasarkan 
perjanjian inilah daerah Minangkabau diduduki Belanda. Jadi langkah 
yang diambil Belanda bukan semata-mata membantu kaum adat, 
akan tetapi yang diutamakan adalah untuk menanamkan kekuasaan 
kolonialnya.

Kekuasaan kolonial Belanda di daerah Minangkabau, akhirnya 
terusik tepatnya tanggal 11 Januari 1833 terjadi serangan serentak yang 
dilancarkan kaum Paderi diseluruh pos-pos Belanda di Minangkabau, 
sehingga Belanda kewalahan. Sehingga untuk meredam keadaan tersebut, 
maka diutuslah Komisaris Jendral Van den Bosch ke Padang, tapi bagi 
kaum Paderi  semangatnya tidak pernah mengendor untuk melawan 
mereka. Dengan rasa kecewa tanggal 5 Oktober 1833, van den Bosch 
meninggalkan Padang. 

Nampaknya, pemerintah Hindia Belanda tidak kehilangan akal 
untuk menghadapi kaum Paderi tersebut, dengan taktik mengeluarkan 
“Plakat Panjang”  pada tanggal 25 Oktober 1833 dapat mengurangi 
perlawanannya. Plakat Panjang ini merupakan politik Belanda  dalam 
keadaan terdesak. Dapat kita lihat setelah Belanda dapat menguasai 
Minangkabau secara keseluruhan pada tahun 1837, satu persatu janji-
janji (Amran, 1985:15-19),  yang mereka ungkapkan dalam Plakat 
Panjang mereka langar. Setelah Minangkabau dikuasai Belanda, mereka 
menerapkan sistem tanam paksa pada tahun 1847.

Pertentangan antara isi Plakat tersebut dengan praktek dilapangan 
dapat dilihat  dalam rumusan  prinsip-prinsip pemerintahan  jajahan di 
Minangkabau- yang dikeluarkan oleh Gubernur Pantai Barat 25 Oktober 
1833. Plakat Panjang menyebutkan bahwa :

39 Sesungguhnya, bukan ide Du Puy saja yang  tidak diterima oleh pemerintah Hindia Belanda 
(Batavia) tapi jug aide  dari Residen setelah Du Puy tidak lagi memerintah di daerah 
Minangkabau, De Stuer sebagai Residen  ke III di Minangkabau juga bernasib demikian, 
lihat  Idrus, 1989 :27-30.
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Pemerintah akan menahan diri dari semua campur tangan terhadap urusan-
urusan dalam negeri kaum pribumi, dan semua masalah yang menyangkut 
utang –piutang, kerugian, perkawinan, perceraian, dan pewarisan harus 
diputuskan oleh para tetua adat sesuai dengan adat(Beckmann, 2000 :6).

Dalam kenyataannya, pemerintah sejak awalnya telah campur tangan 
secara luas dalam urusan dalam negeri melalui penarikan pajak pemasaran 
dan lebih jauh lagi dengan cara memberlakukan sistem tanam paksa pada 
1847. Sistem Tanam Paksa di Sumatera Barat telah melahirkan stagnasi 
ekonomi dalam masyarakat Minangkabau dan kemacetan politik pada 
dasawarsa terakhir abad ke-19, namun di Jawa pelaksanaan sistem ini telah 
mendorong kembali pertumbuhan yang mantap dibidang ekspor; Jawa 
makin terlihat dalam perdagangan internasional (Niel, 2003 : viii-ix).

Inilah sebabnya nanti dalam pelaksana sistem tanam paksa dan 
perkebunan-perkebunan besar, seperti yang telah terjadi di daerah 
Minangkabau, pemerintah Hindia Belanda mendapat tantangan yang 
cukup kuat dari masyarakat Minangkabau (Zed, 1983 :42). Salah satu 
tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Hindia Belanda adalah masalah 
kedudukan tanah di Minangkabau. Kedudukan tanah di Minangkabau 
tidak sama dengan kedudukan tanah di Jawa.40 Kendala yang dihadapi 
oleh pemerintah kolonial Belanda di Minangkabau adalah bahwa di 
Minangkabau mengadai dan menjual tidak dibenarkan oleh adat, kecuali 
ada syarat-syarat tertentu yang telah diatur oleh adat.41 

40 Di Jawa pemerintah Hindia Belanda tidak mendapat kendala yang berat dalam menerapkan 
rencana mereka untuk menguasai tanah, karena dengan mempengaruhi si penguasa (raja/
golongan atas) maka mereka telah dapat memanfaatkan tanah tersebut. Lagi pula di Jawa 
tidak ada larangan oleh adat untuk mengadaikan dan menjual tanah, lihat Breman, 1986 
:118-125.

41 Untuk tanah pusaka tinggi, gadai hanya dapat dilakukan atas kesepakatan anggota kaum 
sebagai pemilik tanah pusaka tinggi yang bersangkutan. Tanah pusaka tinggi hanya 
dapat digadaikan atau dijual karena alasan-alasan berikut  : (1).Rumah gadang katirian 
artinya rumah adat sudah rusak, perlu diperbaiki, (2).Gadih gadang indak balaki artinya 
ada gadis yang sudah patut kawin tetapi biaya tidak ada untuk mengisi adat dan untuk 
pesta perkawinan itu, (3) Mayat tabujua ditanha rumah artinya mayat terbujur ditengah 
rumah dimana tanah itu boleh digadaikan untuk menutupi biaya kematian, penguburan, 
kenduri dan sebagainya, dan (3).Adat tidak berdiri artinya pada kaum atau rumah itu sudah 
perlu didirikan penghulu atau sudah lama pusaka penghulu terbenam saja karena biaya 
untuk mengisi adat pada nagari tidak cukup. Selanjutnya mengadaikan tanah dapat juga 
dilaksanakan dalam hal pertama,untuk menutupi ketekoran dagang,kedua untuk biaya 
pengobatan dan ketiga untuk biaya pendidikan anak-anak, lihat  Amir, 2001 : 78.
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Sebelum di perkenalkannya tanaman karet di Sumatera Barat 
sekitar tahun 1911, di daerah ini diperkenalkan usaha yang agak baru 
dalam masyarakat Sumatera Barat yakni usaha tanam paksa kopi hingga 
dibekukan tahun 1908.42 Pada masa adanya sistem tanam paksa kopi inilah 
munculnya ondernemingen43. Ondernemingen (perkebunan-perkebunan 
besar ) dijumpai di hampir seluruh daerah Sumatera Barat. Dari delapan 
Afdeeling yang ada di Sumatera Barat, tidak satupun yang tidak memiliki 
perkebunan besar. Afdeeling  Padang memiliki 21 persil perkebunan besar 
(1.724,3 bau). Afdeeling Batipuh dan Pariaman mempunyai 19 persil 
(5.316 bau). Di Afdeeling Tanah Datar ada tiga persil (1.252 bau), begitu 
juga di Afdeeling 50 Kota ada tiga persil (1.263 bau). Afdeeling Solok  
tercatat sebagai daerah yang paling banyak memeliki lahan perkebunan 
besar, yakni 37 persil (18.540 bau), Afdeeling Agam memiliki enam persil 
(7.755 bau) dan Afdeeling Lubuk Sikaping mempunyai 21 persil (64.668 
bau). Dengan demikian untuk seluruh daerah Sumatera Barat tercatat 
131.772,4 bau perkebunan besar (Asnan 1991 :26).

Sistem tanam paksa kopi yang dilembagakan tahun 1847 hingga 
1908 memperlihatkan fenomena pengunaan jenis tanah adat yang 
bervariasi sifatnya. Pada awal pemberlakukannya, tanah pekarangan 
yang berada disekitar pemukiman penduduk dimanfaatkan untuk 
memproduksi kopi (Young dalam Booth 1988 :151-153). Kemudian 
pada masa ini banyak kendala yang dihadapi oleh pemerintah kolonial 
terutama dalam masalah tanah, di daerah Minangkabau yang terdiri dari 
nagari-nagari yang bersifat otonom dan memiliki banyak penguasa, serta 
tidak mengenal adanya tanah-tanah yang tidak bertuan. Hukum adat 
Minangkabau selama ini dipandang sebagai kendala dalam pengambil 
alihan tanah oleh pemerintah, karena tanah yang tidak bertuan  tidak 
terdapat di Minangkabau. Posisi hak ulayat atas tanah relatif masih kuat 

42 Sistem tanaman paksa kopi yang dipraktekkan oleh pemerintah kolonial Belanda di 
Sumatera Barat sejak tahun 1847 hingga tahun 1908. Selama dua dasawarsa permulaan, 
sistem ini memang mendatangkan keuntungan bagi keunangan pemerintah.Setelah itu 
produksi kopi selalu mengalami kemerosotan, dan gejala ini berlangsung terus hingga 
dibekukannya sistem ini semenjak tahun 1908. Maka setelah dibekukannya sistem ini 
pemerintah Belanda mencoba menagarahkan kepada tanaman lain termasuk tanaman karet 
tersebut, lihat zed 1983.

43 Ondernemingen merupakan istilah yang ada dalam literature Belanda yang juga disebut 
dengan  perkebunan-perkebunan besar. Lihat Dobbin, 1977 :10-59 ; lihat juga Simarmata, 
2002.
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dalam  kehidupan masyarakat Minangkabau waktu itu. Akibatnya upaya 
penyedian tanah gerapan menjadi terkendala. Berdasarkan hal tersebutlah 
akhirnya memaksa pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan UU 
Agraria 1875 (nomor 199a) yang bersikan domeinverklaring, yaitu 
pernyataan pemerintah bahwa tanah ulayat nagari dicaplok menjadi 
milik negara, diatas tanah-tanah itulah perkebunan liberal dilangsungkan 
di Sumatera Barat (Asnan 1991 :22).

Dalam konteks inilah, pemerintah Belanda juga melakukan hukum 
sewenang-wenang terhadap rakyat dalam hal tanah. Menurut ketentuan 
adat tanah ulayat di Minangkabau dapat berbentuk : Rimbo, Biluka 
dan Sasok.44  Status dari tanah ulayat ini merupakan tanah nagari dan 
rakyat dalam nagari bisa saja mengerjakan asal sepengetahuan dan 
izin dari penghulu yang mempunyai hak ulayat, sebagai wakil nagari 
atas tanah tersebut. Jenis tanah ini mulai diusik  pemerintah Belanda 
sewaktu dimulainya praktek ekonomi melalui perkebunan besar milik 
swasta, dengan mencaplok tanah hak milik masyarakat dan dijadikannya 
sebagai milik negara (terkenal dengan domeinverklaring). Munculnya 
domeinverklaring berarti penghapusan hak ulayat di Minangkabau, sama 
artinya penghapusan hukum kewarisan dalam hukum adat, karena tanah 
ulayat melambangkan persekutuan hukum dalam masyarakat.45

44 Rimbo yaitu tanah yang tidak pernah dikerjakan atau didiami oleh manusia, dan terletak 
jauh dari tempat pemukiman. Biluka : yaitu tanah yang dulunya pernah dikerjakan dan 
kemudian ditinggalkan lagi hingga kembali menjadi rimba, letaknya lebih dekat dengan 
pemukiman penduduk. Sasok, yaitu berupa tanah-tanah yang tidak dikerjakan lagi, tetapi 
dulu pernah dikerjakan kemudian ditinggalkan, dan letaknya lebih dekat lagi dengan 
pemukiman penduduk, lebih jauh Amran, 1985 : 260.

45 Walaupun kebijakan dari pemerintah Belanda untuk memuluskan usaha dari domeinvklaring 
ini mendapat tantangan dari sejumlah ahli hukum adat terutama Van Vollenhoven. Van 
Vollenhoven menghendaki agar pemerintah kolonial harus mencurahkan banyak perhatian 
yang sungguh-sungguh untuk memahami hukum lokal dan cara pelestariannya. Hingga 
akhirnya tahun 1914 diumumkanlah ikhtisar hukum adat oleh suatu yayasan hukum adat 
yang diketuai oleh Van vallenhoven. Pengumuman itu pada intinya menjelaskan bahwa 
hukum barat akan dijalankan bila masyarakat tidak keberatan , dan tambahan pula bila 
ketentuan sesuatu itu tidak terdapat dalam hukum adat. Selanjutnya asas domein verklaring 
menurut van vallen hoven harus dicabut, sehingga hak ulayat mendapat pengakuan 
formal kembali. Bagi tanah-tanah rakyat yang telah diambil alih oleh pemerintah dengan 
asas domein verklaringnya, akan dikembalikan kepada masyarakat yang memilikinya, 
bila pemilik tersebut dapat membuktikan bahwa tanah itu sebagai hak milik mutlaknya. 
Sebaliknya bila tidak maka tanah itu akan menjadi tanah negara, dan terbukanya kesempatan 
untuk mengunakan secara aktif oleh perusahaan swasta, seperti munculnya hak erpach yaitu 
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Kemudian tahun 1922 Belanda menerapkan sistem pajak tanah, 
yang termasuk pajak rumah gadang. Sesungguhnya penerimaan 
pemerintah kolonial Belanda dari pajak tanah terus meningkat terutama 
di seluruh Indonesia, tahun 1829 penerimaan dari pajak tanah sebanyak 
f.3.305.698, tahun 1835 menjadi f.7.679.359, kemudian tahun 1840 
secara mengejutkan penerimaan dari pajak tanah mencapai f.9.364.907 
(Leirissa, ed.at 1977 :105).Tindakan pemungutan pajak termasuk pajak 
rumha gadang ini merupakan penghinaan langsung kepada tanah milik 
Minangkabau (Oki, 1977 :39). Kebijakan diatas yang dilakukan oleh 
pemerintah Belanda terhadap tanah di Minangkabau telah menimbulkan 
pemberontakan komunis tahun 1927. Hal tersebut diperparah lagi akibat 
kebijaksanaan kolonial Belanda di Minangkabau, dengan banyaknya 
penghulu yang diangkat oleh pemerintah maka wibawa penghulu 
semakin  terkikis sehingga menimbulkan konflik antar masyarakat di 
Minangkabau, dimana hal tersebut terjadi adanya perbenturan hak ulayat 
dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Belanda di Indonesia 
terutama untuk memuluskan usaha mereka dalam bidang ekonomi (Oki, 
1977 :112-117).

Kemudian perubahan-perubahan yang terjadi awal tahun 1930-
an diperkuat oleh situasi ekonomi. Sehubungan dengan zaman susah 
akibat depresi ekonomi agaknya kurang dirasakan di Sumatera Barat 
dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Karena secara ekonomi 
daerah ini mampu memenuhi kebutuhan sendiri. Namun sekitar tahun 
1935, nilai eksport import perdagangan di Padang menurun 25 % dari 
pada tahun 1929. Terutama jatuhnya harga kopi, karet dan kopra di 
pasar dunia membawa pengaruh penting petani Sumatera Barat (Kahin,  
2000 :56). Namun dari segi pajak penghasilan bertambah terutama pajak 
penghasilan produksi. Pajak penghasilan dari hasil produksi misalnya 
dari tahun ketahun terus meningkat. Ini terlihat pada tahun 1934  Pajak 
penghasilan dari hasil produksi adalah f.776.939, tahun 1935 yakni 
f.898.367, tahun 1936  f.852.461, 1937  yakni f.1.038.229, tahun 1938 
yakni f.1.120.014, dan tahun 1939 yakni f.1.228.970 (Arsip Nasional 
Republik Indonesia Koleksi BB nomor  1218).

Dalam usaha bidang ekonomi tersebut, adapun jenis tanaman yang 
ditanami dapat dibagi dua yakni  bentuk pertama muncul pada akhir 

hak menyewa, lihat Elfianis, 1994.
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abad ke 19 dan bentuk kedua pada permulaan abad ke-20. Perkebunan 
besar bentuk yang pertama terutama ditanami kopi. Minat para pemilik 
modal menanam modal mereka pada perkebunan kopi, meski pun 
tanaman paksa kopi  pemerintah masih tetap berlanjut hingga tahun 
1908 . Kedua, memasuki abad ke-20 jenis-jenis tanaman yang ditanam 
diperbanyak dengan memperkenalkan jenis-jenis tanaman baru. Adapun 
tanaman baru tersebut adalah teh, tembakau, kina, karet dan cassiaverra.46

Kalau kita perhatikan dengan seksama bahwa konflik yang terjadi 
pada masa pemerintahan kolonial Belanda berkenaan dengan konflik 
tanah terjadi tidak terlapas dari adanya perbenturan  hukum adat 
Minangkabau dengan kebijaksanaan Kolonial Belanda tentang masalah 
tanah di Minangkabau. Pemerintah Kolonial Belanda datang ke 
Indonesia umumnya dan ke Minangkabau khususnya tidak terlepas dari 
ingin mendapatkan keuntungan dari hasil bumi daerah tersebut. Mereka 
melakukan eksploitasi sumber daya alam guna mendapatkan keuntungan 
tersebut, pernyatan tersebut sesungguhnya sampai sekarang belum bisa 
terbantahkan. Misalnya di daerah Minangkabau, Belanda melakukan 
pembangunan perkebunan kopi tersebut dalam sistem tanam paksa. 
Belanda berusaha keras untuk meningkatkan hasil produksi dengan jalan 
menambah luas areal dan memaksa penduduk menanami tanahnya. 
Dalam hal ini Belanda membebaskan tanah nagari dan tanah gembala. 
Tindakan ini mendapat protes dari masyarakat Minangkabau. Benturan 
antara Islam dengan pemerintah Belanda mengakibatkan kebangkitan 
kaum adat yang ingin memurnikan adat dari pengaruh luar.

Ditambah lagi oleh pemerintah Belanda  mengeluarkan peraturan 
agrarian  tahun 1915 yang menyatakan bahwa semua tanah yang tidak 
ditempati jatuh pada hak hukum pemerintah dengan demikian konsep 
tanah adat tidak diakui lagi. Kemudian tahun 1922 Belanda menerapkan 
sistem pajak tanah, yang termasuk pajak rumah gadang. Tindakan ini 
merupakan penghinaan langsung kepada tanah milik Minangkabau. 
Kebijakan pemerintah Belanda terhadap tahah di Minangkabau telah 
menimbulkan pemberontakan komunis tahun 1920-an. Karena 
terjadinya pembenturan hak ulayat dengan undang-undang Agraria 
sehingga menimbulkan protes rakyat Minangkabau.

46 Penambahan-penambahan jenis tanaman baru ini dapat dilihat dalam Verslag van de Kamer 
van Koophandel en Nijverheid te Padang Tahun 1909,1915, 1916,1917 & 1920 dalam  
Asnan, 1991 :27.
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Pada zaman pendudukan tentara Jepang, dengan penyerahan tanpa 
syarat oleh Letnan Jendral Ter Poorten, Panglima Angkatan Perang 
Hindia Belanda atas nama Angkatan Perang Serikat di Indonesia kepada 
Angkatan Perang Jepang dibawah pimpinan Letnan Jendral H.Imamura 
pada tanggal 8 Maret 1942, maka sejak saat itu berakhirlah Pemerintahan 
Hindia Belanda di Indonesia dan dengan resmi  ditegakkan kekuasaan 
Kemaharajaan Jepang. Berbeda dengan Hindia Belanda dimana hanya 
terdapat satu pemerintahan sipil, maka pada jaman Jepang terdapat tiga 
pemerintahan meliter pendudukan yakni :

1. Tentara keenambelas dipulau Jawa dan Madura dengan pusatnya di 
Batavia.

2. Tentara keduapuluhlima di pulau Sumatera dengan pusatnya di Bukit 
Tinggi.

3. Armada selatan kedua di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, 
Maluku dan Irian Barat dengan pusatnya di Makasar (Kartodirjo, 
1977 :5).

Dalam pendudukan tentara Jepang ini keberadaan dari perkebunan 
terutama perkebunan karet rakyat masih tetap eksis. Pada zaman 
pendudukan Jepang, jenis tanaman perkebunan terutama tanaman karet 
dianggap penting oleh pemerintahan pendudukan Jepang karena dapat 
membantu biaya perang. Ini terlihat kebijakan pemerintah pendudukan 
Jepang misalnya di Jawa Timur hampir semua perkebunan tersebut 
diterskan bekerja. Di Sumatera untuk mengembangkan perkebunan karet 
tersebut pemerintah pendudukan Jepang merehabilitasi serta membongkar 
kebun karet seluas 672.000 hektar (Kartodirjo, 1977 :42-43). 

Khusus di daerah Sumatera Barat tersebut, pada awalnya pendudukan 
Jepang sudah mulai mengadakan pembaharuan Administrasi 
Pemerintahan. Selain itu yang berpengaruh sekali lagi bagi sosial ekonomi 
masyarakat adalah melalui produksi pertanian. Pada masa pendudukan 
Jepang banyak kegiatan perkebunan yang terhenti. Inti akibat dari 
kebijakan Jepang mengalihkan produksifitas bahan pangan untuk 
membantu perekonomian Jepang. Cara ini dilakukan dengan mengadakan 
pembatasan-pembatasan pengurangan lahan perkebunan kemudian 
diganti dengan tanaman pangan. Pembongkaran-pembongkaran tanah 
pertanian dan perkebunan di ganti dengan menanam pohon jarak yakni 
sejenis tanaman yang menghasilkan  bahan untuk minyak pelumas.
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Pembongkaran tanaman pertanian dan perkebunan diganti 
dengan tanmaan plawija seperti jagung, kacang dan umbi-umbian, 
hampir seluruh pelosok tanah air yang diduduki Jepang. Tujuan Jepang 
melakukan propoganda ini adalah untuk kepentingan ekonomi Jepang 
menghadapi Perang Dunia ke II. Selain pergantian produktifitas bahan 
pangan dari lahan perkebunan adalah usaha untuk membuat jalan-jalan 
jalur perdagangan dan membuat jalan kereta api dari pedalaman menuju 
pantai. Untuk tenaga kerja yang cukup besar di dapat secara paksa sebagai 
tenaga suka rela yang dikenal dengan tenaga kerja Romusha (Syofiarni, 
1997 :82).

Dalam hal pemilikan lahan pada masa pemerintah Jepang, masih 
terlihat pada kepemilikan lahan yang disesuaikan dengan status tanahnya. 
Bagi masyarakat di daerah tersebut , hutan masih tetap merupakan 
milik dari anggota kaum dalam suatu nagari itu sendiri. Banyak tanah-
tanah yang dimiliki oleh pemerintahan kolonial Belanda sebelumnya 
di ambil oleh tentara pendudukan Jepang, hal tersebut tidak terlepas 
untuk membiayai perang mereka. Semua perkebunan milik pemerintah 
kolonial Belanda sebelumnya diambil oleh tentara pendudukan Jepang, 
begitu juga dengan perusahaan milik Belanda47

Kemudian, sejak berdiri tegak setelah revolusi berakhir, Republik 
Indonesia menghadapi keadaan ekonomi yang kurang menguntungkan, 
antara lain mewarisi keuangan Federal dan Republik Indonesia Yogyakarta 
dengan deficit besar, kecendrungan inflasi kuat, bahkan tidak seimbang 
antara ekspor dan impor. Proses pemulihaan perkebunan berjalan lambat 
dan selama perang, Indonesia telah kehilangan sebagian besar pasarannya 
sebelum perang. Kemerosotan produksi tidak mendukung untuk segera 
mengejar ketinggalan atau memulihkan pasaran dunia  (Kartodirjo dan 
Djoko Suryo, 1991 :162)

Dalam banyak catatan sejarah, telah diungkapkan bagaimana 
eksploitasi yang dilakukan pemerintah kolonial terhadap tanah dan 
tenaga kerja rakyat Indonesia. Dimulai dengan penerapan sistem sewa 
tanah, cultuurstelsel, hingga diterapkan Undang-undang Agraria 1870, 
rakyat Indonesia telah kehilangan hak atas tanah yang telah lama dikuasai 

47 Di Sumatera Barat hal ini dapat kita buktikan pada pabrik Semen Padang yang sebelumnya 
dimiliki oleh pemerintah kolonial Belanda kemudian dengan berkuasanya Jepang maka 
pabrik tersebut diambil oleh tentara pendudukan Jepang. Lihat lebih lanjut   Zed.dkk, 
2001.
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oleh nenek moyangnya. Bahkan pemerintah kolonial memandang tanah 
sebagai “alat pengikat “ bagi penanaman modal asing perkebunan. Tanah 
telah dipandanf sebagai komoditas strategi dalam upaya menarik modal 
asing.

Kenyataan pahit inilah yang melatarbelakangi pemikiran Bung 
Hatta bahwa perlu segera diupayakan suatu kebijakan yang dapat 
mengembalikan hak-hak rakyat Indonesia atas tanah. Dalam pidatonya 
tahun 1946 di Yogyakarta terungkap pemikiran Bung Hatta diantaranya :

……..Menurut hukum adat Indonesia, tanah itu pada dasarnya milik 
masyarakat. Orang seorang berhak mengunakannya, sebanyak yang perlu 
bagi dirinya serta keluarganya, hanya dia tidak boleh menjualnya. Kalau 
tanah itu tidak lagi digunakan oleh orang yang bersangkutan, dia jatuh 
kembali pada masyarakat yang wujudnya adalah dalam bentuk desa. Desa 
akan membagikannya kepada yang membutuhkannnya………Seharusnya 
tidak terjadi pertentangan antara masyarakat (adat) dan negara, karena 
negara itu adalah alat masyarakat untuk menyempurnakan keselamatan 
umum…… (Suhendar, 1996 :4).

Pokok-pokok pemikiran Bung Hatta itu kemudian terakomodasikan 
dalam UUPA yang dikeluarkan dua belas tahun kemudian yaitu tahun 
1960. Baik Bung Hatta maupun UUPA sangat tidak setuju atau berupa 
menghindari tanah dijadikan objek pemerasan atau kekuasaan dan 
dianggap komoditas.

Walaupun demikian halnya, akan tetapi mungkin masalah paling 
kritis dalam daerah pedesaan seperti di Sumatera dan Jawa pada akhir 
tahun 1950-an dan awal tahun 1960-an adalah masalah  land reform, 
Dan di perkotaan adalah terutama masalah nasionalisasi, walaupun ada 
beberapa perusahaan yang dinasionalisasi terdapat di pedesaan seperti 
perkebunan dan lain sebagainya (Kanumoyoso, 2001). Dan implikasi-
implikasi sosialnya, suatu masalah yang setelah pengesahan Undang-
undang land reform , disuarakan secara tajam oleh PKI dan organisasi-
organisasi dibawah naungannya.

C. Kebijakan Politik yang Sentralistik

Kalau kita telusuri lebih jauh, sesungguhnya masalah pertanahan 
terutama masalah pemilikan tanah di Sumatera Barat tidak hanya 
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sekarang ini muncul bahkan pada masa pemerintahan kolonial sudah 
terjadi.  Semenjak diperkenalkan usaha yang agak baru dalam masyarakat 
Sumatera Barat yakni usaha tanam paksa kopi hingga dibekukan tahun 
1908.(Zed, 1983).  Pada masa adanya sistem tanam paksa kopi inilah 
munculnya ondernemingen. (Dobbin,1992). Ondernemingen merupakan 
istilah yang ada dalam literature Belanda yang juga disebut dengan 
perkebunan-perkebunan besar Ondernemingen (perkebunan-perkebunan 
besar).

Sistem tanam paksa kopi yang dilembagakan tahun 1847 hingga 1908 
memperlihatkan fenomena pengunaan jenis tanah adat yang bervariasi 
sifatnya. Pada awal pemberlakukannya, tanah pekarangan yang berada 
disekitar pemukiman penduduk dimanfaatkan untuk memproduksi kopi.  
Kemudian pada masa ini banyak kendala yang dihadapi oleh pemerintah 
kolonial terutama dalam masalah tanah, di daerah Minangkabau yang 
terdiri dari nagari-nagari yang bersifat otonom dan memiliki banyak 
penguasa, serta tidak mengenal adanya tanah-tanah yang tidak bertuan. 
Hukum adat Minangkabau selama ini dipandang sebagai kendala dalam 
pengambil alihan tanah oleh pemerintah, karena tanah yang tidak 
bertuan  tidak terdapat di Minangkabau. Posisi hak ulayat atas tanah 
relatif masih kuat dalam  kehidupan masyarakat Minangkabau waktu 
itu. Akibatnya upaya penyedian tanah gerapan menjadi terkendala. 
Berdasarkan hal tersebutlah akhirnya memaksa pemerintah kolonial 
Belanda mengeluarkan UU Agraria 1875 (nomor.199a) yang bersikan 
domeinverklaring, yaitu pernyataan pemerintah bahwa tanah ulayat nagari 
dicaplok menjadi milik negara, diatas tanah-tanah itulah perkebunan 
liberal dilangsungkan di Sumatera Barat.

Dalam konteks inilah, pemerintah Belanda juga melakukan hukum 
sewenang-wenang terhadap rakyat dalam hal tanah. Menurut ketentuan 
adat tanah ulayat di Minangkabau dapat berbentuk : Rimbo, Biluka dan 
Sasok. Status dari tanah ulayat ini merupakan tanah nagari dan rakyat 
dalam nagari bisa saja mengerjakan asal sepengetahuan dan izin dari 
penghlu yang mempunyai hak ulayat, sebagai wakil nagari atas tanah 
tersebut. Jenis tanah ini mulai diusik  pemerintah Belanda sewaktu 
dimulainya praktek ekonomi melalui perkebunan besar milik swasta, 
dengan mencaplok tanah hak milik masyarakat dan dijadikannya 
sebagai milik negara (terkenal dengan domeinverklaring).  Munculnya 
domeinverklaring berarti penghapusan hak ulayat di Minangkabau, sama 
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artinya penghapusan hukum kewarisan dalam hukum adat, karena tanah 
ulayat melambangkan persekutuan hukum dalam masyaraka (Elfianis, 
1994).

Kemudian tahun 1922 Belanda menerapkan sistem pajak tanah, 
yang termasuk pajak rumah gadang.Tindakan ini merupakan penghinaan 
langsung kepada tanah milik Minangkabau.(Oki, 1977). Kebijakan 
diatas yang dilakukan oleh pemerintah Belanda terhadap tanah di 
Minangkabau telah menimbulkan pemberontakan komunis pertengahan 
tahun 1920-an . Hal tersebut diperparah lagi akibat kebijaksanaan 
kolonial Belanda di Minangkabau, dengan banyaknya penghulu yang 
diangkat oleh pemerintah maka wibawa penghulu semakin  terkikis 
sehingga menimbulkan konflik antar masyarakat di Minangkabau, 
dimana hal tersebut terjadi adanya perbenturan hak ulayat dengan 
kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Belanda di Indonesia terutama 
untuk memuluskan usaha mereka dalam bidang ekonomi.

Pada masa orde baru diawali dengan munculnya Supersemar yang 
kemudian memberikan kewenangan bagi Soeharto untuk melaksanakan 
pemerintahan.  Permasalahan tanah juga muncul, dimana posisi rakyat 
kecil atau masyarakat masih dalam posisi yang terugikan. Pada masa 
orde baru tersebut, konflik pertanahan yang muncul terutama konflik 
pertanahan antara rakyat dengan pemerintah. Muncul konflik pertanahan 
antara rakyat dengan pemerintah yang itu lebih disebabkan oleh hal-hal 
sebagai berikut Pertama, pelaksanaan keharusan musyawarah antar panitia 
pembebasan tanah dengan pihak yang terkena pembebasan tanah. Kedua, 
penetapan ganti rugi yang sering dikatakan jauh dari memadai. Ketiga, 
pembayaran ganti rugi yang adakalanya mengalami keterlambatan. 
Keempat, prosedur ganti rugi tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Orde reformasi yang seharusnya merubah kesemuanya itu, namun 
apa yang terjadi pada masa sebelumnya tetap terjadi bahkan semakin 
kompleks. Rakyat masih dalam pihak yang terugikan juga. Menurut 
penulis, kalau kita telusuri dengan seksama konflik tanah  yang terjadi di 
masyarakat pada saat ini dapat kita bagi menjadi tiga yakni :

Pertama, antara sesama anggota masyarakat. Konflik antar sesama 
anggota masyarakat terjadi berkaitan dengan penguasaan oleh pihak yang 
tidak berhak, dalam arti orang luar masyarakat hukum adat tersebut. Pada 
sangketa antar anggota masyarakat ini biasanya dapat diselesaikan secara 
bersama-sama dengan berperannya ninik mamak atau melalui proses 
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peradilan. Kedua, antar masyarakat hukum adat dengan pemerintah. 
Konflik ini dalam arti perjuangan pengakuan keberadaannya dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini terjadi karena ketentuan 
yang tidak memungkinkan  masyarakat hukum adat akses ke tanah 
ulayatnya. Sebagai contoh dalam bidang kehutanan, selama ini masyarakat 
mengambil hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, karena 
sumber daya hutan mengandung kekayaan alam yang cukup besar, maka 
untuk meningkatkan nilai ekonominya dilakukan ekploitasi secara besar-
besaran. Tentunya dalam eksploitasi yang demikian masyarakat yang 
sangat sederhana tersebut tidak tahu dan tidak mampu untuk akses. 
Ketidaktahuan dan ketidakmampuan masyarakat ini kurang atau hampir 
tidak dilirik, akibatnya mereka terabaikan atau terkesampingkan. Hal 
ini dapat diketahui dari HGU (Hak Guna Usaha) yang telah diberikan 
kepada pengusaha perkebunan. HGU diberikan dengan melakukan 
konversi hutan produksi untuk dijadikan areal perkebunan. Konversi 
hutan produksi untuk dijadikan areal perkebunan. Konversi hutan 
produksi untuk dijadikan areal perkebunan. Konversi hutan produksi 
berarti melakukan pengambilan hasil hutan berupa kayu, dan lainnya, 
maka perusahaan pemegang HGU yang diuntungkan.

Ketiga, antar masyarakat hukum adat dengan pengusaha (investor). 
Sesungguhnya dalam pembangunan perkebunan di Indonesia ini tidak 
begitu saja adanya namun dibingkai oleh payung hukum. Berdasarkan 
Pasal 14 ayat (1) d UU Nomor 5 Tahun 1960 menegaskan bahwa 
pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana 
umum mengenai persedian, peruntukan dan pengunaan bumi, air dan  
ruang angkasa serta kekeyaan alam yang terkandung di dalamnya untuk  
keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan dan 
perkebunan serta yang sejalan dengan itu. Dengan mengacu kepada isi 
pasal ini dan dikaitkan dengan Pasal 6 UUPA (Undang-Undang Pokok 
Agraria)  maka dalam rangka meningkatkan produksi pertanian dilakukan 
pembangunan perkebunan.

Kegiatan pembangunan ini dinyatakan yakni  dilakuan dengan 
pelepasan tanah ulayat oleh masyarakat adat. Dinyatakan pelepasan oleh 
masyarakat pada masa itu adalah dengan pemberian “siliah jariah” tidak 
dapat disamakan dengan jual beli, tetapi berarti siliah yang dilakukan 
oleh pihak lain kepada pemilik tanah selama tanah tersebut digunakan 
oleh orang lain. Tidak mengunakan selama waktu tertentu tersebut harus 
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dibayar jariahnya .Siliah jariah tidak dapat dapat diartikan pelepasan 
tanah untuk  selamanya. Karena pada masyarakat Minangkabau dikenal 
konsep “ kabau tagak kubangan tingga” artinya jika pihak luar yang 
mengunakan tanah tersebut tidak lagi mengunakan tanahnya, maka tanah 
tersebut kembali kepada masyarakat. Namun banyak sekali kejadian yang 
memperlihatkan kepada kita, protes yang dilakukan oleh masyarakat 
disekitar perkebunan misalnya akibat tindakan dari para investor yang 
merugikan masyarakat setempat. 

Ada tiga pristiwa penting  dalam sejarah Minangkabau yang 
menyangkut tentang tanah, yaitu pertama, konflik akibat perbenturan 
antara hukum waris Minangkabau dengan hukum waris Islam. Kedua, 
perbenturan hukum adat Minangkabau dengan kebijaksanaan Kolonial 
Belanda tentang masalah tanah di Minangkabau.  Ketiga, karena adanya 
perkembangan ekonomi uang dan merantau yang mengakibatkan adanya 
tekanan  jumlah penduduk merubah pola pengunaan tanah. 

Konflik akibat perbenturan antara hukum adat waris Minangkabau 
dengan hukum waris Islam tidak terlepas dari Gerakan Padri .Menurut 
Taufik Abdullah, gerakan tersebut bertujuan ingin menciptakan masyarakat 
Islam di Minangkabau. Gerakan ini berusaha menghapuskan Adat 
Jahiliyah Minangkabau, suatu istilah yang sering diungkapkan penulis dari 
kalangan Islam. Gerakan ini sesungguhnya belum mengungkit masalah 
warisan Minangkabau. Kemudian gerakan pembaharuan sesudahnya 
mulai mempertanyakan soal warisan menurut Adat Minangkabau. 
Hamka di dalam bukunya yang berjudul Islam dan Adat Minangkabau 
(1985) menjelaskan bahwa tokoh-tokoh yang membantah aturan adapt 
Minagkabau sesudah golongan Padri adalah Ahmad Khatib dan Haji 
Agus Salim. Sesudah itu adalah golongan Mu’tadilin, yang bersikap damai 
yaitu Abdulkari, Amarullah (ayah Hamka sendiri) dan Ulama Perti.

Gerakan reformis Islam akhir abad ke 19 dan awal abad 20 terutama 
di pedalaman mengarahkan serangannya terhadap seluruh tatanan 
yang ada, seperti sekolah-sekolah tarekat dan hukum waris matrilineal 
(Abdullah, 1988). Tokoh reformis Islam yang paling keras dalam hal ini 
adalah Ahmad Khatib. Ahmad Khatib mengatakan bahwa harta warisan 
di Minangkabau adalah haram (Syarifuddin, 1982). Hal ini menimbulkan 
konflik antara yang mendukung Ahmad Khatib dan yang menolak 
pendapat itu. Menurut Navis (1984), hal tersebut diperparah lagi ketika 
pada tahun 1904, Haji Yahya, murid Ahmad Khatib yang mendukung 
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pendapat Ahmad Khatib kembali ke Minangkabau telah meresahkan 
masyarakat dan kemudian Haji Yahya ditangkap oleh Belanda. Haji 
Yahya di tangkap Belanda , karena Belanda merasa takut akan dapat 
membahayakan kedudukannya di Minangkabau.

Kemudian Ulama sesudah Ahmad Khatib yaitu Abdulkarim 
Amarullah yang lebih moderat terhadap warisan di Minangkabau. 
Abdulkarim Amarullah adalah murid Ahmad Khatib, yang dikenal 
juga dengan nama H. Rasul. Menurut Hamka dalam buku yang diedit 
oleh Muchtar Naim yang berjudul Mengali Hukum Tanah dan Hukum 
Waris di Minangkabau (1968) mengatakan bahwa Haji Rasul tersebut  
melihat harta pusaka terpisah dari harta pencaharian. Haji Rasul 
berpendapat bahwa harta pusaka sama keadaannya dengan wakaf yang 
pernah diberlakukan oleh Umar bin Khatab atas harta yang didapatnya 
di Khaybar yang telah dibekukan tassarrufnya dan hasilnya dimanfaatkan 
untuk kepentingan umum. Haji Rasul juga berpendapat bahwa harta 
pencaharian adalah hak anak, maka diberlakukan hukum faraid.

Kemudian juga menurut Hamka didalam bukunya yang berjudul 
Ayahku (1967) menjelaskan sebagai seorang yang moderat, Haji Rasul 
juga berpendapat bahwa harta pusaka adalah harta pusaka yang murni 
yang tidak tercampur harta pencaharian. Harta itu disamakan wakaf. 
Pendapat ini di dukung oleh ulama Perti dan Sulaiman ar Rusuli. 
Pendapat ini merupakan pencegah konflik antara kaum pembaharu Islam 
dengan kaum yang mempertahankan adapt, tentang tanah warisan di 
Minangkabau.

Kedua,terjadinya perbenturan  hukum adat Minangkabau dengan 
kebijaksanaan kolonial Belanda tentang masalah tanah di Minangkabau.
Pemerintah colonial Belanda datang ke Indonesia umumnya dan ke 
Minangkabau khususnya tidak terlepas dari inggin mendapatkan 
keuntungan dari hasil bumi daerah tersebut. Mereka melakukan eksploitasi 
sumber daya alam guna mendapatkan keuntungan tersebut, pernyatan 
tersebut sesungguhnya sampai sekarang belum bisa terbantahkan.Dalam 
hal ini Belanda membebaskan tanah nagari dan tanah gembala. Tindakan 
ini mendapat protes dari masyarakat Minangkabau. Benturan antara 
Islam dengan pemerintah Belanda mengakibatkan kebangkitan kaum 
adapt yang inggin memurnikan adapt dari pengaruh luar.

Kemudian menurut Taufik Abdullah dalam karyanya yang berjudul, 
School and Politics : The Kaum Muda Movement in West Sumatera (1927-
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1933) menjelaskan bahwa  pemerintah Belanda juga mengeluarkan 
peraturan agrarian tahun 1915 yang menyatakan bahwa semua tanah 
yang tidak ditempati jatuh pada hak hukum pemerintah dengan 
demikian konsep tanah adapt tidak diakui lagi. Kemudian tahun 1922 
Belanda menerapkan sistem pajak tanah, yang termasuk pajak rumah 
gadang. Tindakan ini merupakan penghinaan langsung kepada tanah 
milik Minangkabau. Kebijakan pemerintah Belanda terhadap tahah di 
Minangkabau telah menimbulkan pemberontakan komunis tahun 1920-
an. Karena terjadinya pembenturan hak ulayat dengan undang-undang 
Agraria sehingga menimbulkan protes rakyat Minangkabau.

Ketiga, disamping konflik tanah terutama tanah warisan di 
Minangkabau yang tidak bisa terlepas dari perkembangan ekonomi uang 
dan merantau. Tekanan jumlah penduduk merubah pola pengunaan 
tanah. Tanah pusaka tidak lagi mampu menampung anggota rumah 
gadang, sehingga menimbulkan permasalahan dan persengketaan.

 Keempat,  saat sekarang ini konflik tanah telah banyak 
disebabkan oleh kebijakan pemerintah kita sendiri. Dengan dalih untuk 
mendapatkan pajak yang besar, maka sering kali mengabaikan hak atau 
hukum adapt yang berlaku terutama dalam aturan tanah di Minangkabau 
ini. Sehingga sering memunculkan konflik antara masyarakat setempat 
dengan pemerintah maupun antara masyarakat setempat dengan pihak 
pengusaha yang diberi izin oleh pemerintah. 
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PERAMPASAN TANAH GLOBAL PADA ABAD XXI 1

Dwi Wulan Pujiriyani, Vegitya Ramadhani Putri, Muhammad Yusuf, M. 
Bahtiar Arifin

Ringkasan

Laporan penelitian ini merupakan penelitian deskstudy mengenai tren 
perampasan tanah abad 21 yang jamak disebut dengan istilah land 
grabbing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa land grabbing atau 
perampasan tanah dihadirkan dengan penyebutan yang lebih halus 
dengan istilah tekanan komersial terhadap tanah (commercial pressure 
on land) dan akuisisi tanah berskala besar (large scale land acquisition). 
Ketiga penyebutan ini pada kenyataannya mengindikasikan sebuah 
proses pengambilalihan tanah dalam skala besar baik dalam bentuk 
konsesi, sewa maupun jual beli yang ditujukan untuk akumulasi kapital. 
Krisis pangan dan energi merupakan dua isu utama yang dimitoskan 
untuk memuluskan jalan masuk skema perampasan ini dalam sebuah 
skenario untuk ‘mengatasi dampak krisis’ dan ‘percepatan pembangunan’. 
Manipulasi dan hadirnya berbagai formulasi kebijakan mengorkertrasi 
perampasan tanah dengan sangat rapi dimana penyingkiran komunitas 
lokal (petani) dan keberpihakan kepada modal merupakan potret yang 
jamak dijumpai. Perampasan tanah (land grabbing) merupakan fenomena 
global yang terjadi di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Di 
Indonesia, land grabbing bukanlah persoalan yang baru. Wajah lama 
land grabbing yang pernah hadir pada masa kolonial, semakin menguat 
bersamaan dengan hadirnya skema Masterplan Percepatan dan Perluasan 
Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Pulau-pulau terluar (outer 

1 Laporan ini merupakan bagian pengantar atau kerangka dari anotasi bibiliografi mengenai 
land grabbing. Ada sekitar 125 artikel yang direview untuk penyusunan anotasi bibliografi 
ini. Anotasi bibliografi dikelompokkan dalam 4 kluster tema yaitu perampasan tanah sebagai 
resiko; perampasan tanah sebagai peluang dan resiko; perampasan tanah sebagai peluang dan 
perampasan tanah di Indonesia. pengelompokan ke dalam 4 kluster ini dilakukan dengan 
pengembangan konsep politik makna pengambilaihan tanah.



183Penelitian Anotasi Bibliografi

island) dianggap sebagai lokasi paling ideal untuk menjadi target investasi. 
Investasi ini mewujud secara nyata dalam proyek-proyek nasional yang 
ambisius. Perampasan tanah dihadirkan dengan sangat natural sebagai 
sebuah ‘kebutuhan’ dalam narasi ‘pengadaan tanah untuk pembangunan’.

Laporan ini merupakan bagian pengantar atau kerangka dari anotasi 
bibiliografi mengenai land grabbing. Ada sekitar 125 artikel yang 
direview untuk penyusunan anotasi bibliografi ini. Anotasi bibliografi 
dikelompokkan dalam 4 kluster tema yaitu perampasan tanah sebagai 
resiko; perampasan tanah sebagai peluang dan resiko; perampasan tanah 
sebagai peluang; dan perampasan tanah di Indonesia. pengelompokan 
ke dalam 4 kluster ini dilakukan dengan pengembangan konsep politik 
makna pengambilaihan tanah. 

Pengantar

The Indigenious peoples will lose their simple ways of life that preserve the forest 
and nature. Smallholders farmers without their farms will become ’armers’. 
The children will grow up detached from real possesion of land, or merely in a 
virtual world where the only farm they could tend would be the internet game 
’farmville’ (Lok Niti, 2012: 6)

Perampasan tanah atau land grabbing menjadi salah satu sorotan dari 
persoalan agraria kontemporer. Istilah perampasan tanah atau land grabbing 
muncul pertama kali pada tahun 2008. Laporan yang dibuat oleh GRAIN2 

 pada tahun 2008 merupakan pernyataan pertama mengenai tren global 
land grabbing yang terutama dikaitkan dengan promosi bahan bakar 
nabati dan pangan untuk ekspor. Segera setelah kelompok masyarakat 
sipil dan media melakukan kritik, pada bulan April 2009, International 
Food Policy Research Institute (IFPRI) mengeluarkan wacana bahwa sejak 
tahun 2006, 15 sampai 20 juta hektar tanah-tanah pertanian di negara 
berkembang telah dijual atau disewakan atau sedang berada dalam proses 
penawaran untuk dijual atau disewakan kepada investor asing. Laporan 
ini mengindentifikasi beberapa kasus yang kebanyakan terjadi di Afrika. 
International Institute for Environment and Development (IIED) sebuah 

2 GRAIN adalah sebuah organisasi non profit internasional yang bekerja untuk mendukung 
kelompok petani kecil dan gerakan sosial dalam perjuangan mereka untuk memperoleh 
kontrol komunitas dan sistem pangan berbasis diversitas. Sebagian besar kerja GRAIN 
berorientasi  untuk dan dilakukan di Afrika, Asia dan Amerika Latin.
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LSM di London mengikuti jejak IFPRI dengan laporan mereka yang 
menyatakan bahwa 2,4 juta hektar tanah di Afrika telah dialokasikan 
untuk investasi karena dianggap sebagai tanah yang tidak digunakan 
(lahan-lahan tidur). Sejak saat itu perhatian dunia mengenai land grab 
semakin meningkat baik di kalangan aktivis, non aktivis, media dan 
kebijakan (Borras dan Franco, 2011)
Tren akuisisi tanah menunjukkan satu fenomena dimana tanah menjadi 
daya tarik baru yang diburu oleh investor. Gelombang investasi global 
telah menjadikan tanah sebagai target perburuan untuk memaksimalkan 
keuntungan. Tanah bersinonim dengan uang, sementara uang bersinonim 
dengan kekuasaan, lebih banyak tanah berarti lebih banyak uang dan lebih 
banyak uang berarti lebih banyak kekuasaan dan lebih banyak  tanah.3

Land = Money = Power = More Land = More Money =
More Power = More and more Land

Pangan dan energi adalah pemicu akuisisi tanah yang menjadi pintu 
masuk untuk melihat persoalan ini. Makanan atau pangan merupakan 
kebutuhan yang paling mendasar. Persoalan pangan merupakan pertaruhan 
eksistensi sebuah negara. Suatu negara bangsa akan rapuh eksistensinya, 
apabila pemerintah tidak dapat menyelenggarakan dan menggerakkan 
rakyat untuk mengadakan pangan (Ndaru, 2011; Wahono, 2011). Daya 
tawar sebuah negara akan melemah ketika yang menjadi bahaya adalah 
kekurangan pangan rakyatnya. Mengacu pada Tauchid (2009:3), akuisisi 
tanah atau juga bisa dikatakan sebagai perebutan tanah serupa halnya 
dengan perebutan makanan dan perebutan tiang hidup manusia. Siapa 
yang menguasai tanah, maka dia akan menguasai makanan. Persoalan 
pangan juga tidak dapat dilepaskan dengan energi. Setiap kali terjadi 
isu kenaikan harga minyak, bisa dipastikan akan segera iikuti dengan 
kenaikan harga pangan (bahan-bahan pokok) (Topatimasang, 2004:3). 

Tingginya kebutuhan akan pangan dan energi menjadi persoalan 
tersendiri yang kemudian melahirkan fenomena perburuan tanah untuk 
menopang keamanan pangan dan menyediakan sumber energi yang 
cukup. Akuisisi tanah yang terjadi menunjukan bahwa ada pertarungan 
perebutan lahan untuk kepentingan pangan atau kepentingan biofuel. 
Mengapa akuisisi tanah menjadi jawaban untuk kebutuhan pangan dan 

3 Ditsi Carolino. 2010. Walk for Land Walk for Justice, the Story of The Sumilao Farmers in 
Bukidnon. International Land Coalition. 
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energi yang tinggi? Benarkah akuisisi tanah menyelesaikan persoalan 
krisis pangan dan energi? Dua pertanyaan pokok inilah yang akan dikaji 
dalam penelitian ini. 

Proses Kerja dan Metode Penelusuran Pustaka

Penelitian ini dilakukan dengan metode kajian pustaka 
(desk study) dengan bibliografi beranotasi sebagai outputnya.4
Dalam penelitian kepustakaan ini, penyusunan anotasi bibliografi 
dilakukan dalam beberapa tahapan atau proses kerja yaitu penelusuran 
sumber, review naskah dan penyusunan anotasi bibliografi seperti dapat 
dicermati dalam skema berikut ini: 
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Gb. 1 Metode Penelusuran Pustaka

Proses kerja dalam tahap penelusuran pustaka lebih banyak difokuskan 
pada pengumpulan, inventarisasi dan seleksi literatur. Sementara itu 

4 Anotasi bibliografi dapat didefinisikan sebagai ‘a separate paper, journal article, appendix to 
journal article or complete book consisting a series of entries on a single theme, organized 
either alphabetically, by date or by topic. Istilah anotasi bibliografi dibedakan dengan 
bibliografi yang didefinisikan sebagai an organized list of works consulted when you are 
doing research on a particular topic. Membuat anotasi berarti membuat catatan-catatan, 
memberi penjelasan atau komentar tentang suatu buku atau teks. Tujuan dari anotasi 
bibliografi adalah untuk menyajikan kepada pembaca mengenai sebuah topik tertentu 
secara jelas dan komprehensif. Dikatakan bahwa dalam penyajian ini, sebuah anotasi bisa 
menampilkan ‘a birds-eye view’ atau ‘general review’ dari suatu bidang tertentu yang lebih 
lanjut dapat dimanfaatkan sebagai penyiapan proposal studi lanjutan atau review literatur 
(Sally Wehmeier (ed). 2000. Oxford Advanced Learners Dictionary. Oxford: Oxford 
University Press)
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proses membaca dan review literatur dilakukan pada tahap kedua untuk 
kemudian diakhiri di tahap ketiga dengan menyusun dan mengkerangkai 
anotasi bibliografi. Secara keseluruhan, riset kepustakaan sampai dengan 
penulisan anotasi ini dilakukan dari mulai akhir bulan Mei 2012 sampai 
dengan bulan Oktober 2012.
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Gb. 2. Proses penyusunan anotasi bibliografi

Proses kerja penyusunan anotasi bibliografi ini dimulai dengan 
penelusuran kepustakaan baik cetak maupun online. Jenis pustaka yang 
direview terdiri dari buku, makalah seminar, laporan hasil penelitian, 
jurnal, paper konferensi, materi presentasi dan artikel surat kabar/
majalah. Sumber kepustakaan sendiri tidak dibatasi pada sebaran wilayah, 
melainkan lebih ke pengkayaan tema. Dalam artian, anotasi bibliografi 
ini tidak semata menyoroti kasus akuisisi tanah untuk pangan dan energi 
melainkan diperluas sesuai dengan kompleksitas dan dinamika persoalan 
land grabbing yang dijumpai setelah melakukan proses review. Kerangka 
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yang lebih umum digunakan dalam penelusuran pustaka yaitu dengan 
mengacu pada beberapa pertanyaan berikut ini yaitu: Apa definisi akuisisi 
tanah? Mengapa terjadi akuisisi tanah? Dimana akusisi tanah terjadi? 
Mengapa wilayah-wilayah ini yang dipilih? dan apa dampaknya?

Dalam proses penyusunan anotasi, sumber-sumber bacaan yang telah 
terkumpul kemudian dilakukan proses review. Hasil pembacaan atau 
review inilah yang untuk selanjutnya dikelompokkan kedalam 4 tema 
khusus yang mengacu pada skema pendefinisian land grabbing. 

Sementara itu, periodisasi naskah yang dieview pada awalnya juga 
tidak dibatasi pada tahun tertentu. Ekplorasi sumber bacaan dilakukan 
secara meluas. Namun pada kenyataannya temuan-temuan sumber 
pustaka tentang land grabbing memang jamak dijumpai pada literatur-
literatur yang berusia lebih muda yaitu tahun 2000-an ke atas. Sumber-
sumber bacaan yang disusun dalam bibliografi ini juga sebagian besar 
berangka tahun 2010-2012. Kebaruan sumber-sumber bacaan ini menjadi 
satu indikasi bahwa debat secara terbuka mengenai perampasan tanah 
merupakan bagian dari persoalan agraria kontemporer yang semakin 
mendapat banyak sorotan. 

Akuisisi Tanah Kontemporer 

Pengambilalihan tanah dalam skala luas untuk tujuan komersial 
bukan hal yang baru. Columbus pernah melakukannya ketika 
menemukan Amerika, begitu pun yang dilakukan ketika kaum kulit 
putih mencaplok wilayah suku Maori di New Zeland dan suku Zulu 
di Afrika Selatan yang semuanya disertai dengan pengusiran terhadap 
komunitas pribumi (GRAIN, 2008:3). Sebagaimana dikutip dalam 
Laksmi (2011), sejarah kolonialisme dan imperialisme di belahan Dunia 
Selatan (Global South/negara-negara Dunia Ketiga) sejak abad 16-
17 sebenarnya sudah menciptakan suatu tatanan dunia yang terbelah, 
yakni: wilayah-wilayah kekuasaan ekonomi dan politik di Dunia Barat 
yang mendapatkan sumber kekuasaannya melalui penghisapan dan 
pencaplokan beragam sumber daya di Belahan dunia Selatan. Salah 
satunya dicontohkan dengan gula sebagai komoditi yang menggambarkan 
konstruksi hubungan imperialistik. Pada abad ke-17, gula belum dikenal 
di Eropa, lalu pada abad ke-18 gula telah menjadi barang mewah yang 
memanjakan lidah para bangsawan, akhirnya pada abad ke-19 sudah 
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menjadi kebutuhan pokok kelas menengah Eropa. Kemewahan rasa ini 
didapatkan salah satunya dengan cara menggantikan hampir seluruh 
sawah di Jawa dengan perkebunan tebu, melalui sistem kontrak/sewa 
yang menekan petani tebu, bahkan menyebabkan mereka kekurangan 
pangan atau terpaksa melepaskan tanah-tanahnya dan terlempar dari 
penghidupan di pedesaan ke kantong-kantong kemiskinan di perkotaan. 
Imperialisme yang berlangsung di masa lalu berintikan pada penguasaan 
wilayah (teritorialisasi) dan pembentukan pusat-pinggiran. 

Sekarang ini, menurut McMichael (2008:216) globalisasi kontemporer 
hidup dari sumber yang sama, yakni: tekanan terhadap sumber-sumber 
kekayaan alam di Dunia belahan Selatan.  Negara-negara poskolonial 
tetap pada posisi sama seperti ketika mereka dijajah, yaitu: mereka tidak 
lagi mengkonsumsi apa yang mereka produksi, tapi memproduksi dan 
mengekspor seluruh kebutuhan pangan dunia di Belahan Barat dalam 
bentuk bahan mentah. Tidak hanya jenis-jenis pangan pokok (gandum, 
sorghum, beras), tetapi juga apa yang disebut sebagai jenis ‘ekspor non-
tradisional’, seperti bunga-bungaan, buah, sayuran, udang, bahkan pakan 
ternak untuk sapi yang mereka ekspor dagingnya ke negara dunia ketiga 
dengan murah. Akibatnya terjadi apa yang disebut oleh McMichael 
sebagai penciptaan tatanan baru hubungan-hubungan sosial produksi, 
konsumsi dan reproduksi. 

Borras et al (2012) menyebut land grabbing yang muncul sekarang 
ini sebagai land grabbing kontemporer yaitu:

“The capturing of control of relatively vast tract of land and other natural 
resources through a variety of contexts and forms that involve large-scale capital 
that often shifts resources use orientation into extractive character, whether for 
international or domestic purposes as capital’s response to the convergence of 
food, energy, and financial crises, climate change mitigation imperatives and 
demands for resources from newer hubs of global capital”

“Upaya untuk memperoleh kontrol atas tanah dalam skala yang luas atau 
juga sumberdaya alam yang lain melalui berbagai konteks dan bentuk 
yang mencakup modal dalam jumlah besar yang seringkali mengubah 
orientasi penggunaan sumberdaya ke dalam sifat-sifatnya yang ekstraktif, 
apakah untuk tujuan internasional atau domestik, sebagai repon terhadap 
konvergensi pangan, energi dan krisis keuangan, serta mitigasi iklim dan 
permintaan sumberdaya dari kapital yang baru”
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Contemporarary land grabbing ditandai dengan 3 hal: 1) control 
grabbing yaitu memperoleh kekuasaan untuk mengontrol dan 
menggunakan tanah dan sumberdaya lain seperti air. Control grabbing 
dapat dimanifestasikan dalam sejumlah cara dari land grabbing, water 
grabbing sampai dengan green grabbing; 2) luasan dan jumlah modal; 
3. terjadi karena dinamika strategi akumulasi kapital yang merupakan 
respon dari krisis multidimensional: pangan, energi/bahan bakar, 
perubahan iklim dan krisis keuangan (dimana kemudian para pemodal 
mulai mencari peluang investasi baru yang lebih aman. 

Quizon (2012) menggarisbawahi bahwa gelombang investasi tanah 
ini memiliki dua pola yang baru yaitu: skalanya yang lebih luas serta 
peran pemerintah yang lebih besar. Gelombang investasi tanah yang baru 
ini juga berbeda dengan investasi asing di masa lalu karena investasi baru 
ini: lebih banyak memburu sumberdaya (tanah dan air) dibandingkan 
dengan komoditas dan pasar; mencari perluasan produksi dibandingkan 
untuk kepentingan ekspor komersial; dan mencakup produksi aktual 
dibandingkan joint venture atau contract farming.  

Definisi Akuisisi Tanah

Penelusuran pustaka menunjukan bahwa akuisisi tanah disebutkan 
dengan istilah atau terminologi yang berbeda-beda. Inilah yang 
kemudian disebut Savitri (2011) sebagai politik makna pengambilalihan 
tanah. Terdapat tiga istilah atau terminologi untuk menyebut 
proses pengambilalihan tanah yaitu ‘large scale land acquisition yang 
dimunculkan oleh World Bank, ‘land grabbing’ yang dimunculkan 
oleh GRAIN-sebuah LSM asal Spanyol serta ‘commercial pressure on 
land’ yang dimunculkan oleh International Land Coalition (ILC) yang 
mengklaim dirinya sebagai lembaga internasional yang mewadahi aneka 
corak lembaga yang berkepentingan pada masalah tanah. Large scale 
land acquisition atau akuisisi tanah skala luas adalah sebuah sebutan 
netral untuk menggambarkan bahwa gelombang akuisisi tanah yang 
tejadi di negara-negara miskin merupakan bagian dari upaya untuk 
mendayagunakan potensi pertanian di negara tersebut yang belum 
tergali maksimal. Dalam konteks ini akuisisi tanah skala luas dianggap 
sebagai bagian dari solusi mengatasi krisis pangan dengan tersedianya 
cukup ruang untuk memproduksi sumber pangan sekaligus menjawab 
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kebutuhan pembangunan di negara-negara miskin. Narasi ini diusung 
oleh agen-agen pembangunan internasional seperti Bank Dunia, FAO, 
IFAD, dan IIED. 

Berbeda dengan istilah pertama, istilah ‘land grabbing’ atau 
perampasan tanah hadir sebagai wacana tandingan dengan semacam 
misi untuk memperingatkan adanya gejala besar penghilangan pertanian 
yang dikelola oleh petani kecil dan berkembangnya ancaman bagi 
keberlangsungan penghidupan pedesaan di berbagai tempat di seluruh 
dunia. Pengambilalihan tanah skala besar dalam konteks ini dianggap 
bukanlah sesuatu yang ‘baik-baik saja’ melainkan sebagai sebuah skenario 
penguasaan tanah secara langsung yang membahayakan. Narasi ini 
banyak disuarakan oleh para pendukung pendekatan berbasis keadilan 
sosial dan hak asasi manusia.

Sementara itu istilah yang commercial pressure on land atau tekanan 
komersial atas tanah hadir sebagai penyebutan yang dianggap lebih 
objektif, berada diantara pro dan kontra yang muncul dari terminologi 
large scale land acquisition dan land grabbing. Penyebutan ini dihadirkan 
untuk meluruskan kesalahpahaman yang muncul dari istilah land 
grabbing yang dianggap terlalu menempatkan proses pengambilalihan 
tanah sebagai sesuatu yang ‘negatif ’, ‘ilegal’, dan ‘menyimpang’. Dalam 
konteks ini, disebutkan bahwa tekanan komersial akan terus hadir dan 
investasi asing pada dasarnya tidak perlu di’haram’kan, melainkan hanya 
perlu diatur untuk memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam 
skema-skema code of conduct (kode etik) yang mengikat.

Perbedaan penyebutan ini memberikan gambaran bahwa terdapat 
perbedaan sudut pandang dalam melihat persoalan pengambilalihan 
tanah, mulai dari yang kontra atau menentang, yang berada di posisi 
abu-abu dan yang menerima. Keragaman dapat dilihat bahkan dalam 
kelompok masyarakat sipil (lokal, nasional dan internasional) seperti juga 
dalam komunitas lokal. Perbedaan ini berkaitan dengan perspektif kelas 
sosial, dan sudut pandang ideologis atau politis. Salah satu contoh adalah 
yang dimunculkan oleh Sarikat Petani (Via Campesina) dan International 
Federation of Agricultural Produces (IFAP). IFAP dibentuk oleh petani 
kelompok petani menengah dan kaya yang berorientasi komersial. Posisi 
ideologisnya dipengaruhi oleh kelompok petani kelas menengah kaya 
yang memiliki kepentingan komersil dalam federasi dunia. Sebaliknya, 
Via Campesina adalah sebuah gerakan petani miskin dan petani kecil 
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internasional di negara berkembang dan industrial. Gerakan mereka 
menyuarakan pentingnya koalisi global. Posisi ideologis pada isu agraria 
dibentuk oleh kepentingan kelompok petani miskin. IFAP dan Via 
Campesina merepresentasikan posisi yang bertentangan. IFAP melihat isu 
biofuel sebagai sebuah kesempatan sementara Via Campesina melihatnya 
sebagai ancaman.
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Gambar 3. Skema Pendefinisian Akuisisi Tanah 
Sumber: Disarikan dari Savitri, 2011

Selain terminologi yang berbeda, akuisisi tanah atau jamak disebut 
land grab juga memiliki definisi yang beragam diantaranya sebagai 
berikut:  

1. Perampasan sumber daya alam termasuk tanah dan air serta kontrol 
berkaitan dengan manfaat dan penggunaannya dengan atau tanpa 
pemindahan kepemilikan yang biasanya dilakukan dari kelompok 
miskin atau marginal kepada aktor yang memiliki kekuasaan (Borras 
dan Franco, 2012) 
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2. Akuisisi dalam skala luas terhadap tanah, hak-hak terkait tanah, 
dan sumberdaya tanah oleh korporasi (baik institusi bisnis, nirlaba 
maupun institusi publik (White, 2012)

3. Kelanjutan dari kekerasan yang dilakukan untuk mengambil lahan 
milik umum dalam rangka mengakomodasi kepentingan ekspansi 
kapital dalam logika ‘pasar-bebas’ sebagai retorika ideologi neoliberal 
(Mc Michael, 2012). 

4. Proses dimana kepemilikan tanah yang dianggap ‘kosong’, ‘tidur’ 
atau ‘tidak produktif ’ berpindah tangan dengan transaksi yang 
menggiurkan untuk dikembangkan menjadi perkebunan skala besar 
untuk menghasilkan pangan atau agrofuel atau keduanya (Bollin, 
2011)

5. Pembelian atau penyewaan tanah dalam skala luas di wilayah negara-
negara berkembang oleh negara-negara kaya, tapi miskin pangan dan 
investor swasta guna memproduksi hasil tanaman untuk diekspor 
(Daniel & Mittal, 2009)

6. Akuisisi (sewa, konsesi, pembelian secara langsung) yang dilakukan 
oleh korporasi atau negara pada tanah pertanian berskala luas (diatas 
10.000 hektar) di negara lain dan dalam jangka waktu yang lama 
(seringkali dari 30 sampai 99 tahun), yang digunakan sebagai basis 
produksi pangan untuk tujuan ekspor (GRAIN, 2008)

Sementara itu Zagema (2011) menyebutkan bahwa land grabbing 
sebenarnya merupakan bentuk lanjut dari akusisi tanah. Akuisisi tanah 
dapat menjadi land grabbing ketika: 

1. Terdapat pelanggaran/kekerasan HAm khususnya pada hak-hak 
kesetaraan perempuan;

2. Tidak didasarkan pada prinsip FPIC bagi masyarakat yang terkena 
dampak;

3. Tidak didasarkan pada assesmen yang menyeluruh, mengabaikan 
dampak sosial, ekonomi dan lingkungan termasuk gender;

4. Tidak didasarkan pada kontrak/perjanjian yang transparan dengan 
komitmen yang jelas tentang kegiatan, tenaga kerja dan pembagian 
keuntungan;

5. Tidak didasarkan pada perencanaan demokratis yang efektif, penilaian 
yang independen dan partisipasi penuh.
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Berbeda dengna Zagema, Li (2012) justru tidak menyukai istilah 
land grabbing. Li berargumen bahwa apa yang disebut dengan land 
grabbing atau perampasan tanah adalah boom (ledakan),  rush(perebutan), 
scale(skala), extent (perluasan), pengerukan semua (reach of it all), dari 
mekanisme, proses-proses dan dampak akuisisi tanah yang mempunyai 
sejarah panjang. Dalam hal ini, Li lebih suka menggunakan label ‘land 
rush’ (berebut tanah) dibandingkan ‘land grab’ (perampasan tanah). Bagi 
Li istilah yang kedua ini memiliki banyak polemik. Karakteristik dari 
fitur perebutan adalah spektakuler, tiba-tiba, berskala luas, kasatmata, 
sensasional, dan minat pada tanaman pangan. 

Berkaitan dengan berbagai pendefinisian ini, Borras dan Franco (2012) 
memunculkan persoalan mengenai tantangan dalam mendefinisikan land 
grabbing. Asumsi dominan yang selama ini dibangun dari definisi land 
grabbing cenderung berfokus pada skala (luasan) akuisisi tanah yang 
dikaitkan dengan keberadaan investor untuk kepentingan ketahanan 
pangan. Dalam hal ini tantangan dalam mendefinisikan land grabbing 
berpengaruh pada pembuatan kebijakan. Definisi yang muncul seringkali 
terlalu sempit, sehingga melupakan pentingnya proses-proses aktual yang 
sedang terjadi atau justru terlalu luas, sehingga melupakan karakteristik 
khusus dari land grabbing kontemporer. Untuk menghindari persoalan 
ini, ada 3 ide pokok yang diusulkan oleh Borras dan Franco berkaitan 
dengan pendefinisian land grabbing yang terjadi saat ini. Pertama, land 
grabbing pada dasarnya adalah (CG-SMU-E/A) (Control grabbing, shift in 
meaning, and or use extraction/alienation). Yang dimaksud dengan control 
grabbing adalah penggunaan kekuasan untuk mengontrol tanah dan 
memperoleh keuntungan dari sumberdaya lain yang berkaitan seperti air. 
Land grabbing juga berkaitan dengan perubahan makna atau pemanfaatan 
atas tanah yang dikaitkan dengan pemanfaatan baru yang didasarkan pada 
hasrat akumulasi capital dengan cara mengambil alih kendali pada faktor 
produksi kunci, yaitu tanah. Sementara itu karakteristik selanjutnya adalah 
ekstraksi atau alienasi sumberdaya untuk tujuan eksternal (nasional atau 
internasional). Control grabbing diwujudkan dengan tiga cara utama:  land 
grab (perampasan tanah berskala luas), (virtual) water grabs (perampasan 
sumberdaya air), dan green grabs (perampasan sumberdaya dengan 
mengatasnamakan lingkungan). Kedua, kajian land grab tidak semata 
tentang skala yang selama ini selalu disebut bahwa land grab berkaitan 
dengan transaksi tanah skala besar. Terdapat dua dimensi yang perlu 
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diperhatikan yaitu karakter akuisisi tanah + skala dan karakter modal. 
Skala dan karakter modal akan membantu untuk melihat jumlah tanah 
yang diperoleh dan mendeksripsikan mekanisme akuisisinya. Ketiga, 
perbedaan perampasan tanah yang terjadi sekarang. Perkembangan yang 
ada sekarang adalah munculnya ‘flex crops’: yaitu tanamana pangan yang 
multiguna (food, feed, fuel, industrial material) yang dapat dengan mudah 
atau fleksibel diubah pemanfaatannya yaitu: kedelai (feed, food, biodiesel), 
sugarcane (food, ethanol), oilpalm (food, biodiesel, commercial/industrial 
uses), corn (food, feed, ethanol). Selain flex crops juga peran negara dan 
modal intra regional dalam land grabbing. Savitri (2011) menambahkan 
bahwa fenomena land grabbing kontemporer ini dapat dibedakan dari 
bentuk globalisasi kapital sebelumnya yaitu: 1) kembalinya penguasaan 
langsung tanah, baik melalui pembelian atau penyewaan, bukan lagi 
penguasaan pasar komoditi semata; dan 2) investor terbesar bukan lagi 
investor-investor konvensional dari ‘Barat’ (AS dan Eropa), tetapi justru 
dari ‘Timur’, seperti: Cina, Korea Selatan, Jepang dan Timur Tengah.

Mengapa Akuisisi Tanah?

Pangan dan energi merupakan dua pemicu utama terjadinya land 
grabbing yang awalnya ditelusuri dalam penelitian ini. Hal ini ditemukan 
dalam berbagai tulisan mengenai land grabbing yang pada umumnya 
menyebutkan bahwa krisis pangan dan tingginya harga minyak yang 
terjadi pada tahun 2008 telah menyebabkan peningkatan minat sektor 
swasta untuk mencari lahan pertanian tanaman pangan dalam rangka 
mengurangi biaya impor pangan dari negara-negara berkembang. 
Para investor yang sedang mencari sumber-sumber investasi baru di 
luar perbankan dan sektor properti, melihat ada kesempatan untuk 
memperoleh keuntungan dari pasar tanah pertanian. Kenyataannya 
akuisisi tanah hadir dalam sebuah proses yang kompleks. Akuisisi 
tanah hadir bersamaan dengan tuntutan dinamika pasar global, target 
pertumbuhan domestik dan pengentasan kemiskinan yang pada akhirnya 
dijawab melalui strategi percepatan pembangunan dan optimalisasi 
ruang. Akuisisi tanah digemakan sebagai sebuah solusi terpercaya untuk 
memenuhi segala tuntutan tersebut. 
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Gambar 4. Skenario dibalik Akuisisi Tanah

Sumber: Data Primer, 2012

Dalam penelusuran literatur, ditemukan bahwa, ada banyak skenario 
dibalik terjadinya akuisisi tanah, Zoomers (2010) Bollin (2011), Borras 
dan Franco (2012), serta White (2012) menunjukan bahwa ada pemicu 
lain yang lebih kompleks seperti dapat dicermati dalam ilustrasi berikut;
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Gambar 5. Pemicu Land Grabbing
Sumber: disarikan dari Zoomers, 2010

Mengacu pada Zoomers (2010), ada 7 faktor yang menyebabkan 
proses perampasan tanah meningkat di Afrika, Asia dan Latin Amerika. 
Pertama adalah investasi asing untuk memproduksi pangan; kedua adalah 
Investasi asing pada non pertanian pangan dan untuk energi atau biofuel; 
ketiga adalah Pengembangan kawasan lindung, cagar alam, ekowisata; 
Keempat adalah Pembangunan wilayah Zona Ekonomi Khusus yang 
digunakan untuk pekerjaan infrastruktur skala besar  dan pembangunan 
di perkotaan; kelima adalah Bisnis Pariwisata dalam skala besar; Kenam 
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adalah Pembangunan Tempat Tinggal untuk para pensiunan; dan ketujuh 
atau yang terakhir adalah Pembelian tanah oleh para migran di negara 
asal mereka. Sementara itu faktor pendorong perampasan tanah mengacu 
pada Bollin (2010) adalah krisis keuangan, pangan, energi dan krisis 
iklim global. Semua krisis global yang terjadi menumbuhkan persepsi 
bahwa karena jumlah penduduk diperkirakan meningkat sementara 
sumber daya terbatas, permintaan akan pangan dan bioenergi akan terus 
meningkat. Borras dan Franco (2012) menyebutkan bahwa terdapat 4 
konteks kunci untuk melihat pemicu land grabbing yaitu: ketahanan 
pangan, pengamanan energi, strategi mitigasi perubahan iklim dan 
permintaaan sumberdaya alam oleh pusat-pusat kapital baru. 

Seperti halnya Zoomers, Bollin, serta Borras dan Franco, White 
(2012) mengkaitkan peningkatan kesepakatan atas tanah skala luas 
dengan 6 (enam) trend yang mendorong mekanisme akumulasi melalui 
investasi tanah, yaitu: (a) antisipasi global terhadap ancaman keamanan 
pangan. Hal ini mendorong investasi korporasi secara luas ke dalam bisnis 
tanaman pangan (termasuk untuk pakan ternak); (b) pengembangan 
bentuk ekstraksi sumberdaya baru untuk keamanan bahan bakar energi; 
(c) aturan lingkungan yang baru beserta perangkatnya; (d) koridor 
penyediaan infrastruktur dan zona ekonomi eksklusif; (e) pembentukan 
instrumen keuangan baru; (f ) aturan, regulasi dan insentif yang disediakan 
oleh komunitas internasional. 

Akuisisi tanah memang berjalan secara paralel berjalan dengan 
berbagai isu. Dalam isu konservasi misalnya, perampasan jutaan hektar 
tanah hadir bersama dengan skema REDD. Isu ekowisata juga menjadi 
salah satu bagian seperti dapat dilihat dalam proyek ekoturisme di Amazon 
(Balletti, 2011). Sementara itu, intervensi HAM ternyata juga menjadi 
salah satu pemicu dimana isu HAM dilekatkan pada persoalan akses dan 
kepemilikan terhadap tanah dimana tanah dianggap bagian dari pemenuhan 
hak ekonomi sosial dan budaya. Isu pembangunan fasilitas publik hadir 
dalam artikel Balakrishnan (2012) dimana pembangunan jalan raya lintas 
negara bagian di India telah mendorong terjadinya land grabbing besar-
besaran di propinsi-propinsi yang dilewati jalan raya tersebut, termasuk 
juga pembangunan Spesial Economic Zone (SEZ). Sementara itu, Cina 
dengan kebijakan ‘go green’-nya telah mengubah wilayah-wilayah yang 
semula merupakan daerah pemukiman, menjadi wilayah industri yang 
berorientasi lingkungan. Dalam isu developmental outsourcing (Hofman, 
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2012), ditunjukkan bahwa  aktor land grabbing sudah beralih bukan lagi 
negara Eropa, tetapi negara industri baru termasuk disini bahwa negara-
negara ini tidak hanya menjadi sasaran dari akuisisi tanah tetapi sekaligus 
juga menjadi pelaku. Hal ini bisa dilihat dari negara Cina yang ternyata 
melakukan penyewaan tanah besar-besaran di Amerika Latin dan pada 
saat yang sama tanahnya juga dijadikan sasaran akuisisi tanah. Hal serupa 
juga terjadi di Brazil, yang melakukan investasi  bdi Mozambik, serta 
Rusia yang melakukan investasi di negara-negara eks Uni Soviet, dimana 
Uni Soviet sendiri menjadi target akuisisi tanah berskala besar. Beberapa 
artikel menyebut fenomena ini sebagai developmental outsourcing. 
Sementara itu, dalam isu land laundering, ditemukan bahwa pembelian 
tanah secara privat juga menjadi salah satu pemicu land grabbing besar-
besaran  karena ketika tanah itu menjadi milik privat, pemilik tanah bisa 
langsung mengalihkan tanah-tanah mereka ketika kesepakatan antara 
kedua belah pihak sudah terjadi. Contoh-contoh ini banyak terjadi di 
negara-negara Amerika Latin, dimana sertifikasi di Guatemala, Argentina 
dan Brazil, membuat land grabbing semakin meluas. Isu selanjutnya 
yang dijumpai adalah narkoba dan ekstasi di Amerika Latin yang seolah 
menjadi seperti negara dalam negara karena penguasaan kartel obat 
bius yang kemudian membatasi penggunaan tanah di wilayah hutan 
sebagai tempat untuk memproduksi ganja. Yang terakhir adalah temuan 
bahwa land grabbing ternyata telah turut mendorong migrasi penduduk 
dari desa ke kota. Hal ini dimungkinkan juga karena tidak adanya 
kepemilikan tanah di desa karena lebih memilih untuk menetap dan 
tinggal di kota. Hal ini menyebabkan keterikatan dengan desa menjadi 
renggang, sehingga pelepasan hak milik seolah menjadi sesuatu yang 
wajar dan tanpa beban karena mereka sudah cukup nyaman tinggal di 
kota. Dapat dikatakan bahwa land acquisitioan bisa menciptakan migrasi, 
tetapi sebaliknya migrasi juga dapat menciptakan land grabbing. Dalam 
isu perburuhan, temuan menunjukan bahwa akuisisi tanah berskala luas, 
tidak memanfaatkan tenaga kerja yang ada di daerah tersebut atau dengan 
kata lain penguasaan besar-besaran tidak mensyaratkan akumulasi tenaga 
kerja besar-besaran. 
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Gambar 6. Isu-isu yang Paralel dengan Akuisisi Tanah
Sumber: Disarikan dari berbagai sumber bacaan, 2012

Dimana Akuisisi Tanah Terjadi?

Akuisisi tanah terjadi di banyak negara yang dalam hal ini dapat 
dibedakan menjadi negara investor dan negara domestik.

Gambar 7. Peta Perampasan Tanah Global 
Sumber: www.grain.org
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Menurut data GRAIN (2008) investor terbesar berasal dari negara-
negara Teluk dan Cina, menyusul kemudian dari Jepang, dan Korea 
Selatan. Qatar, misalnya, negara yang hanya memiliki 1% tanah yang 
dapat dibudidayakan untuk pertanian, telah membeli 40.000 hektar 
tanah di Kenya, Vietnam, Kamboja dan Sudan. Uni Emirat Arab telah 
menguasai 324.000 hektar tanah di Pakistan. Korea Selatan (Grup 
Daewoo) telah menandatangani transaksi penyewaan tanah seluas 1,3 juta 
hektar di Madagaskar. Negara-negara investor ini mencari tanah-tanah 
subur di negara lain. Anseuww dkk (2012:23) mencatat bahwa Afrika 
merupakan negara target pertama kemudian disusul Asia, Amerika Latin 
dan terakhir Eropa Timur dan wilayah Oceania seperti dapat dicermati 
dalam tabel berikut ini: 

Gambar  8. Negara Target Akuisisi Tanah
Sumber: Anseeuw dkk, 2012: 23

Menurut Benjaminsen (2011), Afrika merupakan target utama karena 
dianggap sebagai benua yang memiliki tanah melimpah dengan harga yang 
murah. Bollin (2011) juga menambahkan bahwa investor lebih berminat 
pada negara dengan indikator tata kelola pemerintahan dan perlindungan 
hak tanah setempat yang lemah. Indikator tata kelola pemerintah yang 
lemah ini salah satunya ditunjukkan dengan ketidakpastian pemihakan 
pemerintah sebuah negara untuk melindungi tanah-tanah yang berstatus 
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sebagai tanah adat (German, 2011). Kondisi serupa ini membuat status 
tanah menjadi sangat negotiable, sehingga kepentingan atau peruntukan-
peruntukan yang baru lebih mudah diintervensikan. Proses intervensi 
ini pada berbagai kasus dimungkinkan karena tidak adanya formulasi 
kebijakan yang tegas atau bahkan ketika formulasi kebijakan telah ada, 
kenyataannya tidak pernah diimplentasikan. Kondisi-kondisi serupa 
inilah yang seolah telah membukakan jalan bagi proses investasi yang 
semakin meluas. Pada akhirnya, indikator-indikator pilihan negara yang 
menjadi target ini menunjukkan bahwa investor benar-benar mengarah 
pada proses investasi yang mudah, murah, dan sangat menguntungkan. 
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Gambar 9. Indikator Negara Favorit yang Menjadi Target Akusisi Tanah
           Sumber: Disarikan dari berbagai sumber, 2012

Mekanisme Akuisisi Tanah

Mengacu pada White (2012), mekanisme land grab bervariasi. Pada 
masa kolonial proses ini terjadi dengan memanipulasi tanah ‘kosong’ 
(meski jelas telah dikuasai dan digunakan secara tradisional) menjadi 
tanah yang ‘tak bertuan’ (tidak ada pemiliknya) dan menjadikannya milik 
negara secara ‘resmi’. Di akhir masa penjajahan atau pasca kemerdekaan 
banyak negara dan masyarakat sipil yang berupaya membetulkan distorsi 
sejarah dengan land reform dan sebagainya guna mengakhiri pola 
kepemilikan pribadi yang luas dan mendistribusikan lahan kepada rakyat 
kecil. Pada paruh abad 20, Bank Dunia juga melakukan hal yang sama 
sebagai strategi pembangunan pertanian. Kini, banyak pemerintah dan 



201Penelitian Anotasi Bibliografi

organisasi internasional mendukung akuisisi lahan oleh korporasi raksasa 
(baik dalam maupun luar negeri), biasanya dalam bentuk konsesi jangka 
panjang maupun bentuk ganti rugi, atas nama ‘pembangunan’. Dinamika 
land grab bertumbuh lebih dari karena keinginan akumulasi agribisnis 
daripada kebutuhan pembangunan. Sementara itu, Taylor dan Bending, 
menyebutkan bahwa mekanisme akuisisi atau perolehan tanah dapat 
dilakukan dengan dua cara yaitu ilegal dan legal. Proses ilegal adalah 
proses perampasan tanah melalui suatu perjanjian transaksi tanah yang 
memotong prosedur formal atau juga penggunaan kekerasan militer, 
sementara proses legal adalah proses pengambilalihan tanah melalui 
prosedur formal. Bentuk-bentuk investasi yang dapat ditemukan adalah 
jual beli (purchase) dan sewa (lease) baik long term lease maupun short term 
lease. Dua bentuk investasi yang paling umum dilakukan di Asia adalah 
lease (sewa) yang dilakukan dengan dua cara: 1) pemerintah menyewakan 
tanah-tanah negara yang luas kepada korporasi asing dan 2) investor 
asing memakai skema joint venture atau kemitraan dengan korporasi atau 
pemilik tanah domestik. 

Akuisisi tanah bisa dipastikan selalu hadir dalam wacana 
‘pendayagunaan tanah untuk pembangunan’. Hal inilah yang bisa ditelusuri 
dari narasi awal yang dijadikan pintu masuk bagi terjadinya akuisisi tanah 
yaitu dengan membuat identifikasi mengenai tanah-tanah yang disebut 
‘kosong’, ’tidur’, ’tidak produktif ’, marginal’, terdegradasi, terlantar, tanah 
tak bertuan, ’idle’, ‘waste’, ‘unproductive, public’, ‘surplus’, ‘vacant’,‘unused’.5 

 Mengacu pada konsep Anna Tsing seperti dikutip Li (2012) inilah yang 
kemudian disebut dengan tradisi investasi ‘pinggiran’,  sebuah mitos 
kultural tentang ‘peruntungan’ dan ide tentang wilayah yang kosong bisa 
membawa keuntungan yang berlimpah. Hal ini pula yang disinggung 
Baka (2012) dengan menyebutkan bahwa konsep tanah marginal 
merupakan elemen sentral dalam debat mengenai landgrab karena 
dianggap sebagai obat mujarab bagi berbagai penyakit lingkungan, 
ekologis, dan pembangunan ekonomi bagi negara-negara miskin. Akuisisi 

5 Tanah-tanah dalam kategori ini pada kenyataannya merupakan tanah yang sedang 
didayagunakan oleh pihak lain baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan 
rumah tangga, usaha kecil, penggembalaan, maupun areal ladang berpindah. Namun semua 
kategori pemanfaatan ini dilihat kurang memiliki nilai ekonomis, sehingga tidak cukup 
layak disandingkan dengan maksimalisasi keuntungan yang sedang dikejar dalam skema 
investasi tanah-tanah pertanian untuk pengusahaan flex crop maupun kepentingan bisnis 
yang lain
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tanah dianggap sebagai bagian dari upaya mendayagunakan tanah-tanah 
dalam kategori ini agar bisa lebih produktif dan bermanfaat. 

Mengacu pada White (2012) negara bekerja dalam menginisiasi 
kebijakan dan administrasi di seputar paham konsep ‘tanah-tanah yang 
marginal’ serta memfasilitasi investasi tanah yang meliputi: invensi/
justifikasi; definisi, reklasifiksi, kuantifikasi; Identifikasi; akuisisi/
pengambilalihan dan realokasi atau disposisi. Semua ini digunakan untuk 
mentransformasikan sumberdaya (sebagian besar dalam kendali negara) 
menjadi faktor produksi yang produktif untuk memperbarui investasi 
skala luas yang berbasis tanah. Selain identifikasi ini, akuisisi tanah juga 
disebut sebagai jawaban atau solusi dari krisis yang terjadi. Kedua narasi 
inilah yang menjustifikasi terjadinya land grabbing dan menempatkannya 
sebagai sebuah ‘kebutuhan’ dan ‘keharusan’.6

Skema pembenaran ini mengacu pada Reilly dan Bockel (2010) 
diorkestrasi dengan serangkaian formulasi kebijakan internasional seperti 
hadirnya CoC (Code of Conduct) atau kode etik internasional seperti 
misalnya Principle for Responsible Agricultural Invesment that Respect 
Rights, Livelihood and Resources yang dimunculkan oleh FAO, IFAD, 
UNCTAD dan WB serta panduan sukarela (voluntary guideline) seperti 
’Responsible Governance of Tenure of Land and Other Natural resource 
yang dimunculkan oleh CFS (Committe on World Food Security) dengan 
panduannya. Disinilah fenomena land grabbing kemudian menjadi saksi 
begitu banyaknya reformulasi kebijakan yang muncul. Negara-negara 
sasaran investasi pun digambarkan memiliki wujud yang beragam seperti: 
Indonesia dengan ekspansi perkebunan sawit pada tanah-tanah adat, 
Pakistan dengan kebijakan pertanian korporasinya (Corporate Agriculture 
Farming Policy), atau Filipina dengan sisi lain reforma agraria dan 

6 Fakta menunjukkan bahwa meskipun pemerintah memiliki mandat yang jelas untuk 
melindungi hak adat pada level negosiasi yang berbeda (potret tanah, pemberian ganti 
rugi dan kesepakatan negosiasi antara komunitas dan investor), proses yang seringkali 
menghasilkan check and balances ini ternyata bertentangan dengan tujuan. Seringkali 
pemerintah mengikuti kepentingan dari industri yang di saat yang sama bertentangan 
dengan mandat hukum. Hal ini antara lain disebabkan lebih ke persoalan ideologis. Wacana 
modernisasi telah mendorong pemerintah untuk membangun komitmen pada percepatan 
ekspansi model industri berskala luas. Agen-agen pemerintah telah terjebak pada paham 
dimana investasi merupakan cara yang paling efektif untuk pembangunan ekonomi dan 
pengentasan kemiskinan, meningkatkan neraca perdagangan, meningkatkan teknologi dan 
melink-annya dengan sektor-sektor ekonomi dan jasa untuk menstimulasi pembangunan 
pedesaan.
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kehadiran skema pembangunan pertanian serta korporasi komersilnya. 
Akuisisi tanah model baru ini dilabelkan sebagai ‘kolonialisme baru (new 
colonialism) dan perampasan tanah global (international land grab). 
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Gb.10. Mekanisme Akuisisi Tanah
Sumber: Data primer 2012

Selain formulasi kebijakan, investasi seolah juga diberikan privelese 
dengan fasilitasi yang diberikan oleh lembaga donor seperti dicontohkan 
oleh Daniel (2009) dengan adanya paket promosi investasi yang difasilitasi 
oleh IFC dan FIAS dengan detail produknya: 1) acces to land product (ini 
dilakukan dengan accessing land-mendesain dan mengimplementasikan 
sistem yang lebih efektif untuk membuat ekspansi investasi maupun 
investasi baru menjadi lebih mungkin; securing land-dilakukan dengan 
mengembangkan prosedur yang lebih sederhana dan transparan bagi 
investor untuk memperoleh lahan dan kepastian/keamanan hak atas 
properti yang mereka miliki dengan harga transaksi yang rendah; 
developing land-menyederhanakan perjanjian yang melibatkan multi 
agen untuk mempersingkat waktu dan menghemat biaya bagi bagi para 
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investor unt bisa memperoleh persyaratan yang lebih aman); 2) investing 
acrross border project, merupakan model studi banding (benchmarking) 
untuk membandingkan kualitas iklim investasi di berbagai negara, 
mengindentifikasi good practices dalam desain kebijakan investasi dan 
implementasinya serya menstimulasi reformasi kebijakan investasi di 
negara yang menjadi klien; 3) land market for investment product, terkait 
dengan upaya mengakses tanah, mengamankan property dan kepastian 
waktu serta biaya untuk memperoleh ijin pengembangan lahan.  

Dalam proses atau mekanisme akuisisi tanah inilah (German, 2011: 
39) mencatat adanya lima gap dalam penerapan legislasi yang tidak 
seimbang: 1) banyak proyek yang diimplementasikan tanpa persetujuan 
(baik ijin investasi, sertifikat tanah atau ijin lingkungan (amdal). Dalam 
ketiadaan penerapan yang dianggap sah secara hukum dan pengawasan 
dalam implementasinya, tindakan pemerintah telah mengabaikan 
prosedur konsultasi dengan pemegang hak ulayat); 2) ditemukan dalam 
upaya untuk menetapkan zone agroekologis; 3) batasan dalam durasi 
penyewaan tanah banyak dilanggar; 4) kegagalan kesepakatan dalam 
proses konsultasi untuk menempatkan masyarakat dengan prinsip free, 
prior and informed. Proses konsultasi lemah meskipun secara hukum 
sudah ada prosedur yang dimandatkan; 5) Absennya pengawasan investasi 
dan sanksi bagi para pelanggar. 

Dampak Akuisisi Tanah

Akuisisi tanah meskipun digembargemborkan sebagai solusi terbaik 
mengatasi multikrisis dan sebagai strategi memacu pembangunan yang 
lebih efektif, pada kenyataannya memunculkan banyak dampak negatif. 
Mengacu pada Quizon (2012), dampak umum yang terjadi adalah 
pengusiran petani kecil dari tanah-tanah mereka ketika pemerintah secara 
resmi mengklaim tanah-tanah mereka dengan sebutan ‘public’, ‘surplus’ 
atau ‘unused’, baik pada hutan maupun padang rumput yang disewakan 
kepada investor asing. Quizon juga mencatat bahwa kebanyakan 
kesepakatan dilakukan secara diam-diam tanpa proses lelang publik dan 
informasi yang terbuka karena kesepakatan ini diperlakukan sebagai 
transaksi swasta (meskipun pemerintah asing terlibat sebagai investor). 
Dengan sedikit informasi dan konsultasi, masyarakat lokal banyak yang 
tidak menyadari proses ini sampai pada saat mereka tiba-tiba dipaksa 
meninggalkan tanahnya ketika operasi pembersihan tanah dimulai. 
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Absennya transparansi ini juga memicu terjadinya korupsi. Tanah-tanah 
dikonversi dari produksi pertanian skala kecil ke perkebunan raksasa 
yang mengabaikan para petani sebagai pengolah awalnya dan akhirnya 
hilanglah keahlian bertani dalam sebuah generasi. 

Sementara itu, La Via Campesina (2008:27) mencatat bahwa land 
grabbing telah mengingkari keberadaan tanah-tanah untuk komunitas, 
merusak livelihood, mengurangi ruang politik bagi kebijakan pertanian 
yang berorientasi pada petani serta menciptakan pasar yang berorientasi 
pada agribisnis dan perdagangan dunia dibandingkan produksi 
pertanian berkelanjutan untuk pasar lokal dan nasional. Land grabbing 
mempercepat kerusakan ekosistem dan krisis iklim, karena tipe yang 
berorientasi monokultur, menghendaki produksi pertanian industrial 
yang membutuhkan lahan. Dampak yang mengemuka adalah bahwa 
para pekerja, petani dan komunitas lokal akan kehilangan akses tanah 
bagi pemenuhan produksi pangan mereka. Terjadi restrukturisasi tanah 
dimana tanah-tanah yang berada dalam kontrol pihak asing berubah 
dari lahan garapan skala kecil atau hutan menjadi kompleks besar yang 
terhubung dengan pasar besar di luar negeri. Mengacu pada Anna Bolin, 
seiring meningkatnya jumlah akuisisi tanah di dunia mulai tahun 2008, 
meningkat pula laporan di media dari ornop mengenai penggusuran dan 
pengusiran, bukan penciptaan lapangan kerja dan pembangunan. 

Kajian yang ada juga menunjukkan bahwa banyak investasi tidak 
memenuhi harapan dalam penciptaan lapangan kerja dan manfaat yang 
berkelanjutan, tetapi justru memperburuk kondisi masyarakat dari 
sebelumnya. Mengacu pada Grain, Arduino, 2012:346 land grabbing 
memicu dampak antara lain: meningkatkan harga pangan, membuat 
kelompok miskin dan kekurangan pangan menjadi semakin rentan, 
memperburuk instabilitas dan kesenjangan, menciptakan konfik 
diantara stakeholder yang berbeda (khususnya kelompok etnik) akibat 
berkurangnya kontrol atas sumberdaya alam dan juga berkaitan dengan 
praktek-praktek gelap yang jamak terjadi. Secara ringkas dampak land 
grabbing dapat dilihat dalam ilustrasi berikut: 
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Gambar 11. Dampak Akuisisi Tanah

Sumber: Data Primer, 2012

Land Grabbing di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi sorotan dalam 
debat mengenai land grabbing. Sebagaimana dikutip dalam Anseeuw 
(2012), Indonesia adalah bagian dari Asia yang dalam peta investasi 
menjadi negara target kedua setelah Afrika. Kombinasi antara sumberdaya 
yang melimpah, dan kinerja pengelolaan pemerintahan yang buruk, 
menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara favorit bagi investor untuk 
menanamkan modalnya. Hal ini semakin dimuluskan dengan ambisi dari 
pemerintah Indonesia sendiri yang sangat menyambut baik kedatangan 
investasi karena dianggap sebagai jalan cepat untuk menggemukkan 
pundi-pundi sekaligus mengejar ‘gelar prestisius’ sebagai negara penyuplai 
pangan dan pengekspor sawit nomor satu dunia. Perampasan tanah 
yang terjadi di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kebijakan nasional 
melalui Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi 
Indonesia (MP3EI). MP3EI yang dibangun diatas model kerjasama 
pemerintah dan swasta atau Public Private Partnership (PPP) secara 
nyata menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan prioritas 
yang dikejar. Melalui kebijakan inilah dengan jelas dinyatakan bahwa 
Indonesia memposisikan diri sebagai basis ketahanan pangan dunia, 
pusat pengolahan produk pertanian, perkebunan, perikanan dan sumber 
mineral disampaing sebagai pusat mobilitas logistik global. Semua sektor 
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usaha yang berbasiskan sumberdaya alam ini akan menjadi legimitasi 
pada eksploitasi sumberdaya alam besar-besaran dan tentu saja pengadaan 
tanah yang menjadi basis pengerukan sumberdaya alam tersebut. 

Dokumentasi mengenai land grabbing di Indonesia dicatat dengan 
sangat baik dalam berbagai riset dan penelitian yang mulai banyak 
menaruh perhatian pada topik ini. Ben White, Mc Charty, Tania Li, 
Affif, Savitri,Yando Zakaria, dan Yanuardy, adalah beberapa penulis yang 
berupaya menampilkan wajah land grabbing di Indonesia. Kasus ekspansi 
perkebunan sawit dan proyek pertanian pangan skala besar (food estate) 
adalah dua dari sekian skenario land grabbing yang banyak mendapat 
sorotan. 

Sebagaimana dicatat AGRA (2010) bentuk-bentuk perampasan 
tanah di Indonesia banyak terjadi terutama selama periode 2004 sampai 
dengan 2010. Bentuk-bentuk perampasan ini sendiri sebenarnya 
berlandaskan pada monopoli tanah yang telah dibangun selama 32 tahun 
pada masa  Orde Baru (1966-1998) yang terutama terjadi dalam bentuk 
konsentrasi penguasaan tanah-tanah pertanian melalui skema Revolusi 
Hijau, penguasaan tanah-tanah perkebunan melalui skema Hak Guna 
Usaha (HGU), penguasaan tanah-tanah hutan melalui konsesi Hak 
Pengusahaan Hutan (HPH), Hutan Tanaman Industri (HTI), penetapan 
kawasan taman nasional, penguasaan tanah-tanah pertambangan 
melalui konsesi pertambangan seperti kontrak karya pertambangan, 
serta konsentrasi penguasaan tanah untuk pembangunan infrastruktur, 
pemukiman (properti), dan pembangunan infrastruktur militer. 

Bentuk-bentuk perampasan tanah yang terjadi saat ini juga dapat 
dikatakan tidak jauh berbeda dengan yang sudah terjadi di masa Orde 
Baru, yang membedakannya adalah mitos tentang krisis dan peruntungan 
dari apa yang disebut dengan ‘outer islands’ atau pulau-pulau terluar 
Indonesia’. Kedua mitos inilah yang dipakai untuk mendongkrak dan 
mempopulerkan pengusahaan sumber pangan skala besar dan sumber 
energi alternatif (biofuel) sebagai sebuah ‘kebutuhan’ dan ‘keharusan’. 

Mitos tentang krisis pangan, krisis keuangan dan krisis energi pada 
kenyataannya hanya merupakan sebuah pintu masuk untuk memuluskan 
jalan bagi para investor. Mitos ini diperkuat dengan ketersediaan 
sumberdaya yang melimpah yang ada di pulau-pulau terluar Indonesia 
(outer islands). Rasionalitas yang dibangun oleh pemerintah adalah 
menganggap pulau-pulau luar (outer islands) sebagai ruang untuk 
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mengelaborasi proyek-proyek nasional yang ambisius dengan cara 
mengatur ruang dan penggunaan tanah dalam satu pola yang mereka 
inginkan. Pulau-pulau luar ‘outer island’ dianggap sebagai lokasi yang 
paling ideal menjadi target investasi karena: memiliki tanah yang belum 
diusahakan dalam jumlah yang melimpah (marginal land) dan. tingkat 
kepadatan penduduk yang rendah. 

Mengacu pada Laksmi (2011), serangkaian formulasi kebijakan 
pendukung pun tiba-tiba dimunculkan seperti misalnya: Inpres No 1 
Tahun 2006 tentang supply dan pemanfaatan biofuel sebagai energy 
alternative atau Perpres No 5 Tahun 2008 tentang Investasi Pangan 
Berskala Besar (Food Estate) (Junaidi, 2011). Semua ini menjadi semacam 
orkestrasi dari proses pangambilalihan tanah yang terjadi atau yang disebut 
Ito dkk (2011) sebagai bagian dari upaya untuk menaturalisasi. Hal inilah 
yang kemudian disebut sebagai mekanisme atau metode land grabbing. 
AGRA (2010) membedakan mekanisme atau metode perampasan tanah 
yang terjadi di Indonesia dalam  masa enam tahun terakhir (2004-2010) 
menjadi 2 cara yaitu: metode lunak dan metode keras. Metode lunak 
dijalankan melalui kebijakan atau aturan-aturan yang dikeluarkan oleh 
negara (pemerintah). Melalui metode lunak ini, para perampas tanah 
rakyat (baik pemerintah maupun swasta) ditampilkan sebagai pihak yang 
mendukung pembangunan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan 
dan menambah devisa negara, dan sebagainya, melalui program ataupun 
proyeknya. Sementara rakyat pemilik tanah ditampilkan sebagai pihak 
yang tidak mau berkorban bagi pembangunan, ataupun menghalangi 
pembangunan. Pihak pemerintah juga sering menyatakan bahwa 
hambatan investasi di Indonesia adalah masalah ganti rugi tanah. Metode 
lunak, cenderung menempatkan rakyat pemilik tanah sebagai pihak yang 
salah. Sementara di sisi lain, menempatkan posisi perampas tanah (baik 
pemerintah maupun swasta) sebagai pihak yang benar. Dengan metode 
lunak, perampasan tanah menjadi hal yang dibenarkan secara hukum dan 
aturan yang ada. Penggunaan aturan dan kebijakan, sejak undang-undang 
sampai dengan peraturan menteri yang merupakan aturan pelaksanaan 
dari undang-undang yang dirujuknya, merupakan satu kesatuan metode 
perampasan tanah yang dilakukan secara lunak. Sementara itu, metode 
keras dilakukan dengan menggunakan aparat keamananan negara baik 
berupa intimidasi, pemenjaraan, penculikan, pemidanaan dan teror 
terhadap kaum tani agar melepaskan tanahnya. Metode ini jamak dipakai, 
apabila metode lunak tidak memberikan hasil yang memuaskan. 
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