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MODUL  VI 

KEBANGKITAN  KESADARAN  AGRARIA 

 

 

A. Konflik dan Problem Penguasaan Agraria 

Sepanjang Orde Baru berkuasa, ratusan, mungkin ribuan persoalan agraria vis a 

vis antara negara dengan rakyatnya (baik masayarakat petani pedesaan maupun kaum 

urban/perkotaan). Rakyat terbenam bersama kuatnya politik rezim yang menguasai 

sumber-sumber agraria dengan penuh penindasan. Berbagai persoalan muncul dan 

dipertontonkan akibat kebijakan yang menelantarkan, membiarkan, dan menghasilkan 

ketidakadilan agraria. Dari mulai persoalan Si Ria-Ria hingga Jenggawah, negara 

tidak hadir untuk menjadi bagian penting dari misi politik negarawan budiman yang 

telah menghasilkan UUPA, justru semua persoalan menjadi alat politik perjuangan—

bisa disebut kolaborasi penguasa dan pengusaha—untuk mencapai kepentingan 

kelompok tertentu. 

Meminjam bahasa Gunawan Wiradi, seringkali cara-cara untuk menguasai 

sumber agraria, khususnya tanah dilakukan dengan jalan yang tidak menarik, 

menggusur, membakar, menculik, intimidasi, dan cara kasar lainnya. Pada periode ini, 

tatkala sistem politik begitu kuat, tidak banyak hal yang bisa dilakukan untuk melawan 

sebuah rezim, yang ada hanyalah cerita-cerita suram dan kekalahan banyak petani dan 

aktivis dalam memperjuangkan hak-haknya. Berbabagai gejolak, protes, dan 

perlawanan mengalami pengerdilan secara sistematis, sehingga semua berakhir di 

tangan alat-alat kekuasaan negara. 

Yang banyak dilakukan oleh para petani dan aktivis adalah membangun strategi 

perjuangan advokasi bukan perebutan kembali hak-hak yang tercabut. Strategi ini 

dipilih karena jalur itu yang paling memungkinkan bagi aktivis gerakan agraria untuk 

memperjuangakan nasib para petani dan buruhnya. Akan tetapi jika kita melihat lebih 

jauh, justru era diktator inilah telah lahir basis-basis gerakan secara masif untuk 

menyatakan musuh bersamanya (rezim penindas). Dan saat situasi berubah, 

kelompok-kelompok ini dengan mudah terelasi satu sama lain dan mejelma menjadi 

sebuah kekuatan yang diperhitungkan. 
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Ada hal yang menarik untuk dikemukakan menyangkut karakteristik perjuangan 

agraria pada Orde Baru yang tidak terlalu jauh berbeda dengan era reformasi, yakni 

pola perjuangan kelompok yang berbasis pada komunitas-komunitas pedesaan dan 

kota dengan menitikberatkan pada perjuangan kelompok. Mereka tidak mencoba 

merelasikan semua unsur kekuatan sebagai daya gerak, tetapi lebih percaya pada 

komunalisme, dan cenderung meninggalkan relasi-relasi politik-birokrasi, atau anti 

politik. Hal ini mungkin juga akibat dari birokrasi dan partai politik Orde Baru tidak 

terlalu bergeming pada persoalan agraria karena stigma buruk yang akan didapat 

sebagai agen PKI baru—merujuk pengalaman sebelum 1965—jika berada di belakang 

petani. 

Model lainnya masih tetap sama dengan apa yang bisa kita saksikan saat ini, 

pegerahan massa dalam jumlah besar dan penokohan pada kelompoknya. Pada titik ini 

kental perbedaan antara generasi Orde Baru dengan era reformasi, karena era 

reformasi mencoba memanfaatkan semua kemungkinan dan kesempatan akibat 

perubahan rezim politik nasional. 

Ketika era reformasi tiba dengan ditandai jatuhnya rezim Suharto yang sudah 

bertahan lebih dari 30 tahun, terjadi kebangkitan protes agraria secara dramatis 

diberbagai wilayah. Banyak wilayah yang selama ini tidak menunjukkan tanda-tanda 

hidupnya gerakan agraria, begitu era berubah mereka adalah kelompok yang agresif 

dalam memperjuangkan nasib petani. Dalam catatan Anton Lucas yang cukup detil 

pasca jatuhnya rezim Suharto, berbagai protes agraria muncul, pendudukan tanah 

terjadi dimana-mana, pembakaran lahan, dan perusakan lahan-lahan milik “korporat” 

sebagai bagian dari unjuk protesnya. Sepanjang 1998, ratusan gerakan petani 

menduduki lahan di Jawa, Sumatera, dan Makassar. Mereka ini adalah kelompok yang 

selama ini mengklaim sebagai pemilik lahan yang direbut oleh negara secara paksa, 

terutama sejak peristiwa 1965. 

Kelompok ini oleh militer dan negara dinilai sebagai hantu perkebunan (orang-

orang PKI), sehingga harus disingkirkan. Aksi penguasaan lahan atau kemudian 

dikenal dengan istilah reklaiming terjadi disekitar wilayah perkebunan dan kehutanan 

baik di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Wilayah ini dianggap simbol keangkuhan 
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negara dalam mempertontonkan kekuasaannya pada msa Orde Baru, sehingga menjadi 

target dan sasaran utama. 

Dalam narasi Suraya Afif dkk, pasca 1998 di Jawa Barat dengan komando SPP 

juga berhasil melakukan banyak pendudukan dan penguasaan tanah-tanah perkebunan, 

tanah terlantar, dan tanah kehutanan. Hal yang sama juga terjadi di Sumatera Barat, 

Bengkulu, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Makassar, dan hampir semua wilayah di Jawa 

Timur. Kajian Dianto Bachriadi terhadap gerakan SPP dan STAMB juga 

menunjukkan pola yang sama terhadap aksi-aksi para petani. Reklaming menjadi 

penanda gerakan agraria pasca jatuhnya rezim Orde Baru. 

Jawa Timur merupakan wilayah yang unik, karena hampir semua kabupaten di 

wilayah ini hingga kini memiliki problem agraria. Catatan KPA beberapa tahun 

terakhir menempatkan wilayah ini sebagai wilayah yang konflik agrarianya paling 

tinggi dibanding provinsi lainnya. Di Indonesia Timur, khususnya Makassar, kasus 

perkebunan Takalar menunjukkan pola yang sama, penguasaan lahan para petani 

secara tidak adil oleh negara lewat perusahaan perkebunannya. Petani menjadi pihak-

pihak yang terus dikalahkan oleh kekuasaan dan pada gilirannya benar-benar tidak 

berdaya menghadapi sebuah rezim. 

Pasca 1998 mereka berhasil menunjukkan perlawanannya dengan cara-cara 

konvensional, pendudukan dan penguasaan lahan-lahan yang dahulu dianggap milik 

mereka. Cara-cara ini diperluas dalam khasanah gerakan agraria, diantaranya adalah 

keterlibatan perempuan dalam perjuangan agraria secara penuh, bahkan perempuan 

raltif lebih berani dibanding kelompok lainnya. Beberapa kasus ibu-ibu protes 

terhadap penggusuran dan penertiban rumah tinggal dengan membuka baju adalah 

bagian dari catatan sejarah gerakan agraria Indonesia, sekalipun secara organisatoris 

perempuan termasuk kelompok yang belum dominan dalam wacana gerakan agraria. 

 

B. Gerakan Agraria di Masa Orde Baru 

Titik awal perjuangan agraria pada Orde Baru terletak pada perlawanan atas 

kepentingan pembangunan dan investasi negara. Semua pihak menyadari bahwa Orde 

Baru mengandalkan kekuatan investasi asing dan lokal untuk membangun Indonesia. 

Sejarah awal persoalan muncul ketika klaim dan penggusuran mulai memakan korban. 
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Dalam sejarah perjuangan agraria, kita tidak bisa melewatkan begitu saja kasus yang 

begitu fenomenal, yakni kasus Siria Ria (Sumatera Utara), kisah “perampasan” lahan 

antara petani dengan Pemda dan Dinas Kehutanan. Kasus Siria Ria dilihat dari kaca 

mata perjuangan agraria sangat fenomenal karena diperjuangkan oleh mayoritas petani 

perempuan dan sukses mengembalikan tanah leluhur mereka. 

Awal mula kasus ini terjadi pada tahun 1972, tanah petani yang dijadikan kebun 

kopi yang merupakan warisan nenek moyang mereka sudah ratusan tahun tiba-tiba 

ditanami pohon pinus oleh Dinas Kehutanan. Kehutanan beralasan tidak menanami 

tanah petani, hanya menanami lahan yang tidak dikerjakan oleh petani, namun lahan 

yang ditanami cukup luas, 117 hektar. Penduduk memprotes lewat surat dan mengirim 

utusan ke Dinas Kehutanan dan Bupati Tapanuli Utara. Bupati kemudian 

menyelesaikannya secara musyawarah, dan penanaman dibatalkan. Lahan yang sudah 

ditanami kemudian dipindahkan oleh warga secara gotong royong selama 15 hari 

sebagai bagian dari kesepakatan pembatalan penanaman oleh Dinas Kehutanan.  

Beberapa tahun kemudian, 1977 ketegangan muncul kembali. Petugas kehutanan 

datang, menggali lubang dan menanami kembali lahan tersebut. Petani merasa perlu 

kembali memperjuangkan tanahnya, ditempuh lewat jalur pengadilan, dan mereka 

sepakat patungan menyewa pengacara. Perjuangan ditingkat pengadilan kemudian 

disampaikan oleh pengacara dan mendapat kemenangan, keputusannya tanah tersebut 

tetap menjadi milik warga. Sepontan petani senang dan merasa tidak rugi 

mengeluarkan uang 1.25 juta untuk mengurus tanah tersebut. 

Akan tetapi tak lama setelah itu camat mereka datang membacakan keputusan 

yang lain bunyinya, intinya warga sepakat menyerahkan lahan tersebut kepada Dinas 

Kehutanan untuk direboisasi. Mendengar putusan itu mereka marah dan mencari 

pengacara yang mereka sewa, namun jejaknya sudah tidak bisa ditemukan, mereka 

baru sadar kalau mereka ditipu oleh pengacara. “Apa kami ini sudah gila, membayar 

pengacara satu juta lebih hanya untuk menyerahkan kebun kopi kami pada Dinas 

Kehutanan”? 

Pasca keputusan tersebut, tahun 1979 protes terus terjadi, demonstrasi di kantor 

camat terus diadakan, bahkan mereka merusak kantor camat. Diantara petani banyak 

yang ditangkap, bahkan banyak pula yang melarikan diri. Yang menarik, ketika petani 
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sudah ditiarapkan dan tak ada lagi perlawanan yang memadai untuk memperjuangkan 

tanah mereka, ibu-ibu mengambil alih peran dominan laki-laki dalam merebut tanah. 

Setiap ada petugas kehutanan datang, maka ibu-ibu petani kopi menguber-menguber 

mereka. Tentu menarik karena kalau kaum perempuan bergerak jauh lebih sulit 

menghalaunya dibanding kaum lelaki, demikian pengakuan warga dalam tuturannya 

kepada Majalah Tempo, 25 Agustus 1979. 

Tiap petugas Kehutanan yang masuk ke areal diuber beramai-ramai, terutama 

oleh ibu-ibu. Keadaan tegang. Hingga ketika Jamedan dan Boni Siregar ditahan, 

gerakan protes muncul: Lebih 200 ibu atau mang menyerbu kantor camat. Mereka 

juga memprotes ke beberapa instansi di Tarutung yang jaraknya dari Siria-ria sampai 

65 km, berjalan kaki. 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 Siria-ria di siang 

hari. “Kami yang lebih merasa perlu dengan kebun kopi itu daripada suami kami,” 

tukas Naensar boru Lumbangaol. 

Tanah, bagi petani adalah persoalan hidup mati. Kisah Siria Ria ini 

menginspirasi beberapa kasus besar berikutnya. Bahkan saat kisah Siria Ria belum 

selesai, kemudian muncul kasus besar di Jawa Timur, yakni kasus Jenggawah di 

Jember. Jenggawah memang jauh lebih besar dibanding dengan Siria Ria, akan tetapi 

pola dan model perlawanannya tidak mengalami perubahan, protes dan lawan kepada 

pengusaha dan negara yang bersekutu. 

Kasus Jenggawah dimulai saat ada perintah dari aparat desa untuk menyerahkan 

girik, persil, tanda pajak, pethok D, dengan janji akan didistribusikan ulang tanah 

perkapling kepada warga. Kepolosan warga tani dengan begitu saja menyerahkan apa 

yang diminta, dan mereka baru sadar setelah mengetahui bahwa ada edaran Gubernur 

Jawa Timur tentang pengkaplingan tanah, dan setiap KK akan mendapat 0.300 hektar. 

Tentu saja mereka menolak karena dengan tanah sekecil itu petani tidak akan bisa 

bertahan sekedar untuk subsiten. Petani merasa ditipu saat menanda tangani 

penyerahan pethok D diselewengkan sebagai bentuk menyerahan hak kepada PTP 
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XXVII. Peristiwa ini awal penyulut kasus yang kemudian terjadi protes, pembakaran 

gedung PTP, dan keributan massal lainnya. 

Negara dengan segala kekuasaannya vis a vis kepada rakyat, dan tak akan 

terhindarkan konflik sebagai bagian dari kebijakan tersebut. Kasus Jenggawah jelas 

mewarisi apa yang pernah terjadi pada kasus Deli dimana raja berkolaborasi dengan 

pemerintah dan pengusaha mengambil tanah rakyat. Dan hal itu akan memicu konflik 

berkepanjangan karena kebijakan telah diambil dan pembiaran sebagai bagian dari 

kebijakan tersebut. Mungkin inilah yang disebut oleh Tani Li dalam bukunya The Will 

to Improve, kekuasaan merencanakan pembangunan dengan disain yang telah 

ditetapkan, dan tidak “mungkin” kekuasaan akan merevisi apa yang sudah 

diagendakan sesuai kepentingannya. Jadi negara budiman yang dibayangkan aleh 

pendiri republik jauh dari apa yang dihadirkan saat ini karena berubah menjadi pelaku-

pelaku negara pemburu rente. 

Setelah dua peristiwa penting di atas, laju pertumbuhan dan pembangunan 

Indonesia mengalami puncak kejayaan pada tahun 1980-an. Dibidang pertanian terjadi 

swasembada beras, pertumbuhan ekonomi di atas 7%, pembangunan infrastruktur 

mengalami peningkatan pesat, perluasan investasi perkebunan, pembukaan lahan baru 

untuk berbagai kepentingan, dan pembanguna gedung-gedung mercusuar menandai 

simbol kesuksesan Suharto, semua prestasi itu ada dimana-mana. Bersamaan dengan 

itu pula mulai merebak berbagai kasus agraria di Indonesia yang melibatkan ribuan 

petani. Diawali dari kasus Waduk Kedung Ombo tahun 1985, yang menenggelamkan 

37 desa, 7 kecamatan di 3 kabupaten, Boyolali, Sragen, dan Grobogan. Sebanyak 

5.268 keluarga kehilangan tanahnya akibat pembangunan waduk tersebut. Dengan 

alasan pembangunan dan kesejahteraan, kucuran Bank Dunia 156 juta dolar dengan 

mudah menggusur rakyatnya sendiri. 

Narasi berikutnya yang dipertontonkan pada rakyat adalah kasus perampasan 

tanah di Tapos dan Cimacan, Jawa Barat pada tahun 1990. Pembukaan lahan 

peternakan ini telah merampas tanah warga dengan pertimbangan dan alasan apapun. 

Dari timur Indonesia kita masih ingat dengan kasus LB Dingit tokoh dayak pedalaman 

Kutai pada tahun 1992 yang memperjuangankan tanah leluhur atau tanah ulayat 

mereka atas kebijakan negara mentrasmigrasikan warga ke lahan masyarakat secara 
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sepihak. Proyek HTI-Trans ditolak karena LB Dingit bersama warga ingin 

menyelamatkan tanah warisan leluhur untuk menjaga kelestarian alamnya. "Hutan dan 

tanah adat adalah pendukung dan harapan untuk hidup dan kehidupan di muka bumi 

ini, oleh karena itu kami sebagai masyarakat adat akan selalu mempertahankan 

kelestarian hutan sampai tulang-tulang kami memutih, sampai tetes darah kami habis". 

Perjuangan LB Dingit dalam mempertahankan tanahnya mendapat sambutan banyak 

pihak, bahkan mendapatkan hadiah Goldman Environmental Prize dari Goldmand 

Environmental Foundation pada tahun 1997. 

Berangkat dari titik tolak di atas, tampak bahwa gerakan perjuangan agraria pada 

Orde Baru memiliki kekuatan pada militansi dan kekuatan jaringan lokal. Jaringan 

yang terbentuk adalah jaringan antara wilayah yang satu sama lain menunjukkan 

empati yang sama. Merujuk dengan apa yang diargumentasikan oleh Dianto 

Bachriadi, era 1970-1998 relatif memiliki isu utama yang mirip yakni perlawanan 

terhadap tindakan kekerasan negara kepada petani dan buruh dalam menangani 

persoalan agraria. Munculnya komunitas-komunitas pembela korban nyaris memberi 

amunisi yang relatif kuat bagi perjuangan agraria khususnya petani di pedesaan. Pada 

periode ini mayoritas basis perjuangan agraria ada di pedesaan dengan menampilkan 

tokoh-tokoh lokal dari kalangan petani. 

Sementara support organisasi relatif luas, dari mulai NGO, mahasiswa, 

solidaritas mahasiswa dan kelompok-kelompok lainnya sampai organisasi petani lokal. 

Khusus organisasi petani, apapun namanya, ia mampu membangun jaringan, mampu 

mengkoneksikan antarwilayah satu dengan lainnya. Sementara dari sisi isu yang 

diperjuangakan fokus pada perlawanan atas penggusuran-penggusuran, menuntut 

pengakuan hak, kampanye land reform, penggantian kerugian yang layak atas 

penggusuran, dan melawan semua jenis penindasar negara dalam persoalan agraria. 

Mayoritas pergerakan perlawanan ini muncul secara spontan, terutama di desa. 

 Tabel pemetaan di bawah yang disusun oleh Bachriadi mencoba memetakan 

gerakan agraria sejak awal Orde Baru hingga akhir berkuasanya Orde Baru. Dari tahun 

1970an sampai 1998, tampak tidak banyak perubahan yang terjadi dalam persoalan 

isu, strategi, dan tokoh atau pelaku/aktor-aktor yang memainkan peran. 
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Bagaimana strategi mereka melawan negara dalam memperjuangkan hak-hak 

agrarianya? Protes, unjuk rasa dengan memobilisasi para korban, forum-forum 

seminar menyangkut pemahaman hak-hak atas tanah bagi warga (pendidikan politik), 

local group discussion, legal-paralegal action, dan advokasi. Aksi-aksi protes secara 

spontan sebagai respon dari sebuah kasus masih menjadi strategi utama yang 

dilakukan oleh petani dan aktivis, sementara pemanfaatan jaringan media, kampus, 

peneliti masih merupakan suatu yang langka, disisi lain kampus memang tidak 

menjadikan studi agraria sebagi bagian yang dianggap penting. Dan menarik juga 

birokrasi dan partai politik tidak menjadi mitranya, mereka dinilai bukan bagian dari 

kelompok yang berpihak pada petani. Hal ini menjadi kesadaran bersama bahwa partai 

politik masa Orde Baru tidak berani tampil menjadi pembela petani karrna katakutan 

akan stigmatisasi sebagai kelompok kiri. Akan tetapi tesis itu bisa saja dengan mudah 

terbantahkan karena era reformasi partai politik juga tidak mengalami perubahan, 

tidak menjadikan persoalan agraria sebagai program dan kebijakan partai, persoalan 

agraria bukan isu yang menarik bagi partai plitik. Artinya stigmatisasi hanya persoalan 

apologi atas ketidak berpihakan mereka pada para petani. 
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Tabel 1. Dinamika Perubahan dalam Pro Reforma Agraria dan  

Gerakan Sosial Pedesaan Indonesia, 1970an—1990an  
 

 

Sumber:  Dianto Bachriadi, “Between Discourse and Action: Agrarian Reform and Rural Social 
Movement in Indonesia Post 1965”. Australia: Disertasi Flinders University, 2010, 
hlm. 376-378, diolah oleh penulis. 

 

C. Gerakan Agraria Pasca Orde Baru 

Era Reformasi dianggap cukup heroik dalam pentas sejarah perjuangan agraria 

Indonesia. Perubahan rezim membuka ruang-ruang baru bagi aktivitas organisasi 

sosial dan komunitas-komunitas penggiat studi agraria. Gerakan-gerakan petani tak 

bertanah, petani miskin terelasi dengan gerakan-gerakan masyarakat di perkotaan, 

kelas menengah, dan kelompok-kelompok yang memperjuangkan nasib mereka. 

Sedikit menengok sebelum peristiwa 1998, kerangka dasar perjuangan rakyat 

Indonesia sebenarnya sudah terlihat dengan jelas akibat tindakan-tindakan negara yang 

mengeliminir kehendak rakyat. Sebuah pertanda kejatuhan rezim sudah dekat akibat 

politik dan kebijakan yang ditempuh tidak berpihak pada petani. Pada tahun 1992, 3.8 

juta hektar perkebunan dipegang oleh 1.206 perusahaan asing dan domestik dengan 

rata-rata kepemilikan sekitar 3 ribu hektar. Jauh jika dibandingkan dengan rata-rata 

keluarga petani yang hanya memegang tanah kurang dari 0.8 hektar. Masih jauh lebih 
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ekstrim jika dibanding dengan peningkatan atau terakumulasinya tanah perkebunan 

dibidang sawit. Antara 1982-1999 total 4 juta hutan Indonesia telah dikonversi 

menjadi perkebunan (sawit), ironisnya, tanah-tanah ini terakumulasi pada kelompok-

kelompok pengusaha yang sangat sedikit jumlahnya, seperti keluarga Salim, keluarga 

Sinar Mas Group, dan perusahaan-perusahaan asing. 

Menurut Anton Lucan dan Carol Warren, sejak 1993-1998, tercatat Badan 

Pertanahan Nasional telah menerbitkan 48 izin lokasi untuk proyek-proyek 

pembangunan seluas 3 juta hektar. Sebagian besar (96 persen) digunakan untuk 

perkebunan. Dalam catatan itu juga, pada tahun 1998, 62 persen tanah yang izin 

lokasinya diterbitkan telah diakuisisi oleh pengembang, akan tetapi hanya sedikit (26 

persen) yang benar-benar dikembangkan/digunakan, sisanya menjadi lahan terlantar. 

Dalam konteks ini, tampaknya Lucas dan Warren menengarai bau tak nyaman atas 

kebijakan besar-besaran yang dikeluarkan oleh BPN dengan mengeluarkan izin lokasi 

yang besar itu, sebab pada akhirnya tanah itu tidak digunakan oleh pemegang haknya, 

namun ditelantarkan. Bahkan, belakangan mereka mengagunkan hak konsesinya 

(HGU) ke Bank, namun setelah mendapatkan uang yang cukup besar mereka 

menelantarkan lahan tersebut. Kelemahan aturan dalam penerbitan HGU disinyalir 

sebagai bentuk permainan sistem birokrasi dan pengusaha dalam mendapatkan 

tujuannya. 

Setelah diawali dengan protes-protes yang cukup masif atas kebijakan dan 

perlakuan terhadap petani dan berbagai elemen, tindakan masyarakat segera 

mengalami perubahan. Di Jawa dan Sumatera, pemberitaan berkenaan dengan protes 

berbagai kelompok menjadi isu dan santapan publik setiap hari, sehingga menyebar 

dengan mudah berbagai tindakan rakyat. Eksesnya dengan cepat pula “wabah” itu 

menyebar dan memberikan inspirasi bagi para petani dan masyarakat tak bertanah. 

Rekaman Anton dan Warren di beberapa tempat menunjukkan angka yang luar biasa, 

misalnya di Jawa Timur, pendudukan perkebunan, lapangan golf, dan tanah-tanah 

terlantar begitu cepat dilakukan oleh rakyat. 

Catatan LBH Jatim, ada sekitar 50 tindakan rakyat di berbagai lokasi di 

Situbondo yang selama ini disengketakan. Kopi dan kakao dirusak oleh masa dan 

ditanami kembali oleh massa dengan tanaman jagung dan kedelai. Di Jenggawah, 
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perjuangan yang selama puluhan tahun belum berhasil dengan segera mereka 

melakukan pendudukan di beberapa tempat, di Sumatera Utara ribuan petani menuntut 

dikembalikan tanah mereka yang dikuasai PTPN. Tindakan rakyat bukan sekedar 

menduduki dan merusak lahan, tetapi juga mengambil tanaman dan hasilnya. Dalam 

situasi saat itu, tidak ada hukum yang bisa bekerja untuk mengontrol “perlakuan 

masyarakat”, tidak ada keberanian aparat lokal untuk mengambil tindakan, dan 

mereka lebih memilih membiarkan atau membenarkan tindakannya. 

Apa yang dilakukan petani di beberapa daerah jelas mendapat simpati dari 

media, sekalipun sebagian media melaporkan tindakan tersebut dengan “kriminal” 

masyarakat, tujuannya lebih pada menunjukkan kepada publik bahwa apa yang 

dilakukan Orde Baru selama ini memberikan dampak yang begitu luas bagi ekonomi 

dan perilaku masyarakat. Tindakan sepontan itu segera saja mendapat raihan simpati 

dan ditiru oleh kelompkk-kelompok petani lainnya. 

Kejadian yang menimpa beberapa daerah atau persisnya gerakan-gerakan petani 

di daerah yang sengit, membuat pejabat kadang-kadang dipaksa masyarakat untuk 

mencabut keputusan yang tidak populer yang dihasilkan sebelumnya. Di Surabaya, 

seribu warga memaksa kepala desa untuk mencabut penjualan 12,6 hektar lahan 

komunal ke pengembang dan menuntut kepala desa meminta maaf atas tindakannya 

karena dianggap berbohong yang menjual suara warga, warga dianggap menyetujui 

tindakan menjual tanah padahal hal itu tidak pernah dikomunikasikan.  

Di Cimacan, petani berhasil menegosiasikan ulang penggantian hak yang selama 

ini tidak dihargai. Tanah Tapos yang diambil oleh keangkuhan negara lebih kurang 

seluas 753 hektar bisa diduduki kembali oleh petani, namun hanya sekitar 36 hektar. 

Kejadian serupa di banyak daerah pada pasca 1998 merupakan efek domino dari 

sebuah pergerakan yang dimotori oleh mahasiswa diberbagai kota-kota besar. Petani 

merasakan efek langsung atas peristiwa itu dan kalim-klaim ulang atau lebih tepatnya 

reklaiming atas tanah yang dijarah oleh negara pada Orde Baru kembali dilakukan. 

Hampir semua wilayah terjadi pendudukan dan reklaiming, juga terjadi di Lombok 

dan Bali yang relatif lebih “sepi”. 

Catatan Anton dan Warren memang tidak bisa menunjukkan reklaiming itu 

apakah berhasil atau tidak setelah sekian tahun reformasi berjalan, karena  memang 
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belum ada data yang menujukkan status kepemilikan reklaiming antara 1998-2004 dan 

periode sekarang setelah zaman “normal”. Hingga hari ini pun belum ada data yang 

cukup komprehensif untuk melihat keberhasilan reklaiming 1998, apakah peristiwa 

1998 itu hanya letupan-letupan atau benar-benar memberikan manfaat serius bagi 

banyak petani di daerah.  

Jika melihat data-data yang terpisah, tampaknya gerakan 1998 yang sudah rapi 

pada akar rumput untuk melakukan berbagai upaya merebut kembali tanah-tanah yang 

dulu dirampas, kemudian menemukan jalan buntu karena tidak berhasil melanjutkan 

kejenjang yang lebih tinggi sebagaimana diharapkan oleh rakyat, yakni status hak 

kepemilikan (sertipikasi). Seperti pada kasus di Kalibakar, Malang petani sudah 

merasa tidak memiliki lagi cara untuk melanjutkan gerakan mereka, setelah berhasil 

melakukan klaim justru berhenti pada langkah itu. Apa yang diinginkan oleh warga 

meningkatkan status hak kepemilikan tidak pernah berhasil dilakukan, walau sebagian 

wilayah lain tak bisa dipungkiri juga mengalami kesuksesan. 

Dekade pertama abad 21 terjadi model-model perlawanan yang bermutasi 

menuju gerakan-gerakan kolaboratif. Satu sisi, konsentrasi gerakan massa masih 

efektif sebagai daya tekan dan daya lawan pada kekuasaan, akan tetapi pola-pola ini 

hanya dilakukan oleh orgnaisasi-organisasi petani yang basis massanya aktif dan 

besar, sementara komunitas-komunitas kecil mencoba cara-cara baru. Menarik juga 

untuk melihat bagaimana yang terjadi di Pulau Padang, Meranti Riau.  

Secara khusus hal ini menjadi perhatian penulis dalam melihat karakter 

perjuangan mereka. Pola-pola yang tampak masih sama, protes, pembakaran, 

pendudukan lahan, dan pengerahan massa sebanyak mungkin untuk menekan negara 

agar berempati dan berpihak pada mereka. Yang baru dari pola-pola mereka adalah 

aksi diam, jahir mulut, dan ancaman bakar diri di depan istana negara. Aksi diam dan 

jahit mulut barangkali masih bisa kita kelompokkan pada aksi-kasi petani di Sumatera 

Utara yang mengubur diri di tanah dan telanjang dada bagi ibu-ibu, akan tetapi 

ancaman bakar diri merupakan pola baru yang tidak banyak referensi yang bisa kita 

rujuk. 

Kalau kita melihat sejarah gerakan petani Pulau Padang yang mereka adalah 

mayoritas orang Jawa keturunan dan Melayu setempat, kita tidak memiliki referensi 



 102 

bagaimana orang Melayu dan Jawa keturunan melakukan hal yang ekstrim. Di Jawa 

mungkin memilik basis yang kuat tentang aksi ekstrim para pejuang agraria, karena 

pengalaman panjang periode kolonial, termasuk aksi bumi hangus dan bunuh diri, 

tetapi itu berlaku pada aksi-aksi ideologis, bukan aksi-aksi pada tataran praksis 

memperjuangkan nasib diri dan kelompoknya.  

Saya mencoba memeriksa beberapa referensi tentang “mitos pribumi malas” 

yang mendiskusikan karakter-karakter budaya Indonesia, termasuk suku Melayu. Ada 

bayak refernesi yang bisa kita rujuk bagaimana bentangan luas pulau Sumatera yang 

diduduki ras Melayu adalah kelompok yang tidak memiliki etos dan elan yang cukup 

tinggi, mereka bahkan secara statistik masih kalah jauh dibanding suku Jawa dalam 

hal-hal tindakan ekstrim. Akan tetapi tentang aksi jahit mulut dan ancaman bakar diri 

sudah sangat mengejutkan bagi warga Melayu Sumatera (Riau). 

Dalam berbagai diskusi kami dengan banyak pihak di Meranti yang kebetulan 

kami lakukan pasca lebaran 2012, ada ungkapan keheranan yang luar biasa bagi 

mereka. Bahkan 3 dari 6 orang yang mengancam bakar diri dikenal sebagai orang 

yang “biasa” dan tidak memiliki sejarah panjang sebagai aktivis petani sekaligus 

pembela petani. Dalam catatan Ma’ruf Syafii, dalam dialog panjang dengan DPRD 

setempat sejak tahun 2010, kelompok tani ini tampak hanya menuntut akses terhadap 

hutan dan tanahnya tidak diganggu oleh pihak-pihak lain, karena ancaman RAPP 

menguasai lahan Pulau Padang.  

Tindakan RAPP memang menyulut aksi protes bagi masyarakat Merbau dan 

sekitarnya, karena penetapan areal hutan yang “ngawur”, akan tetapi respon publik 

dan petani juga menimbulkan beberapa pertanyaan. Bahkan tuduhan beberapa 

“pembalak liar”, pelaku-pelaku ilegal loging di Pulau Padang dibalik aksi para petani 

juga santer di sana. Akan tetapi kita tidak sedang menilai sebuah aksi perlawanan para 

petani, kita ingin melihat persoalan dinamika di dalam gerakan itu dan model-model 

baru yang muncul. Menurut Wewen yang lama melakukan advokasi gerakan petani 

Pulau Padang, gerakan petani Pulau Padang sebenarnya menarik, strategis, visioner, 

dan berani dalam mengambil sikap dalam kondisi apapun.  

Semua tuduhan miring dan fitnah kepada aktivis petani mampu dimentahkan dan 

mereka tetap fokus pada cara-cara yang ektrim demi mempertahankan sejengkal tanah 
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dari kezaliman korporasi. Sekalipun kemampuan bertahan petani sangat terbatas, 

khususnya amunisi yang mereka miliki. n salah satu yang terpenting dibali gerakan 

tani Pulau Padang adalah Serikat Tani Riau (STR) yang dengan gigih 

mempertahankan, melawan, dan terus bergerak memperjuangkan sejengkal tanah 

anggotanya. 

Fenomena Pulau Padang menajadi perhatian serius banyak pihak karena mutasi 

gerakan sangat ekstrem dan jika ancaman itu benar, maka mereka bisa melakukan 

bakar diri dengan mudah di Meranti dengan tetap terpublikasi secara luas, akan tetapi 

apa yang terjadi beberapa bulan lalu, masih pada tahap “perang awal dalam rangka 

menaikkan daya tawar”. Hanya saja tetap menjadi catatan menarik karena para pelaku 

yang akan membakar diri juga sudah sampai di Jakarta, namun berhasil “digagalkan” 

oleh aparat kemanan. Fenomena sebelumnya juga terjadi pada kasus aktivis Kontras 

(Sondang) yang membakar diri, akan tetapi pada dunia agraria ancaman tersebut 

merupakan hal yang sangat baru, bahkan banyak menimbulkan keterkejutan berbagai 

pihak. 

Perubahan rezim politik membawa perubahan pada model-model gerakan 

agraria. Hadirnya Mahkamah Konstitusi (MK) membuka konstelasi baru bagi aktivis 

yang berbasis pada komunitas-komunitas perkotaan. Gerakan mereka tidak melibatkan 

massa secara luas tetapi justru penetrasinya bisa disebut cukup signifikan. Ada banyak 

peraturan perundang-undangan yang behasil digagalkan oleh kelompok aktivis ini, 

baik beberapa pasal tertentu maupun pembatalan secara keseluruhan.  

Dampak kegiatan ini cukup penting karena kemenangan gerakan model ini 

meruntuhkan dominasi dan kekuasaan tiga kekuatan sekaligus: pemerintah, parlemen, 

dan korporasi yang diuntungkan. Sepanjang 2003-2013, sedikitnya ada 4 UU yang 

diujimaterilkan ke MK dengan status dikabulkan, baik sebagian maupun beberapa 

bagian dari aturan tersebut. Dari 4 UU tersebut, UU No 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara paling sering diperkarakan, dan berhasil. UU No. 

41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, dan 

UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas. Undang-undang ini diajukan oleh 

perorangan, NGO, dan komunitas-komunitas penggiat agraria.  
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Tabel berikut yang kembali diambil dari Disertasi Dianto Bachriadi cukup 

memberikan gambaran pemetaan geraka agraria pada pasca 1998, dan salah satu ciri 

terpenting yang hadir dalam membaca karateristik pergerakaannya adalah menguatnya 

aksi para legal, scholar activis, dan wacana intlektual publik yang terlibat secara serius 

pada isu-isu utama agraria, termasuk perjuangan lewat Mahkamah Konstitusi. 

 

Tabel 2. Dinamika Perubahan dalam Pro Reforma Agraria  

dan Gerakan Sosial Pedesaan Indonesia, Pasca 1998 

 
Sumber:  Dianto Bachriadi, “Between Discourse and Action: Agrarian Reform and 

Rural Social Movement in Indonesia Post 1965”. Australia: Disertasi 
Flinders University, 2010, hlm. 376-378, diolah oleh penulis. 

 

Perjuangan model di atas relatif efektif dan berhasil dalam melawan kekuasaan 

rezim yang tidak peduli dengan persoalan-persoalan petani, ekologi, dan masa depan 

bangsanya. Setidaknya, apa yang selama ini menjadi persoalan bagi pribadi-pribadi 

meyagkut aturan yang dikeluarkan oleh negara, bisa diperjuangkan lewat sebuah 

lembaga yang tidak perlu biaya besar dan massa dalam jumlah yang besar pula. 

Artinya siapa saja bisa menyumbangkan pikiran dan kepeduliannya terhadap 

persoalan-persoalan yang dihadapi, kerana pengujian UU di MK melibatkan sedikit 

orang tetapi banyak pemikiran. Dunia kampus kembali menjadi salah satu poin 

penting dalam memberikan kesaksian dan keahliannya untuk membantu pihak-pihak 

yang dirugikan. 

Beberapa tahun terakhir, kekuatan kelompok studi pemerhati persoalan agraria 

juga menjadi wacana menarik bagi beberapa kalangan yang selama ini relatif tidak 
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mempedulikan. Ingkar Belajar Bersama Reforma Agraria (LiBBRA) sebagai 

penggagas wacana “melek agraria” yang berbasis di STPN patut dilihat sebagai bagian 

dari proses perjuangan dengan cara lain. Dengan formasi birokrasi, LSM, dan scholar-

activis, LiBBRA menggagas ide kolaboratif dalam perjuangan agraria dengan 

menitikberatkan pada tiga kaki.  

Studi-studi terfokus model ini menunjukkan cara baru dalam mengenalkan 

persoalan agraria secara luas, minimal dunia birokrasi yang selama ini tidak tersentuh 

coba dikenalkan dan didekatkan, meskipun tak mudah karena ideologi birokarasi 

sangat kental dan berat untuk mencair. Inilah mungkin sebuah siasat baru dalam 

gerakan agraria abad ke-20, yang mencoba masuk kesemua lini. Kampus memiliki 

cara sendiri bagaimana mereka memainkan peran lewat jalur intelektual organik dan 

individualnya, aktivis memiliki pola baku sebagaimana selama ini dikembangkan, 

petani dan organisasi petani tetap menunjukkan cara konsevatifnya sebagaimana 

selama ini melakukan penekanan-penekanan pada birokrasi, begitu juga scholar-

activis memainkan peran dengan penelitian dan penguatan wacana. Pada akhirnya 

tetap ada banyak kepentingan yang bermain, akan tetapi, pola baru seiring perubahan 

rezim dan kebijakan politik negara merubah karakteristik perjuangan agrarianya. 

 

D. Model dan Strategi Perjuangan Agraria 

Perjuangan agraria pada era Orde Baru yang menjadi isu sentral adalah 

perlawanan atas kepentingan pembangunan dan investasi negara. Orde Baru 

mengandalkan kekuatan investasi asing dan lokal untuk membangun Indonesia. 

Persoalan muncul ketika klaim dan penggusuran mulai memakan korban karena rezim 

otoriter menempatkan alat negara sebagai kekuatan penekannya. Jawa yang dianggap 

sebagai pusat pembangunan industri telah memakan banyak korban penggusuran, 

sementara Sumatera ditempatkan sebagai pusat transmigrasi dan zona pembangunan 

perkebunan skala luas (sawit). Lain halnya dengan Indonesia bagian timur dijadikan 

zona tambang dan perkebunan, serta sebagian zona transmigrasi, khususnya Pulau 

Kalimantan. Praktik pembangunan zona dan koridor pembangunan banyak 

mengeksklusi lahan tinggal dan lahan penghidupan masyarakat. 
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Di Sumatera (Sumatera Utara) sejak tahun 1972 sudah terjadi perlawanan 

masyarakat yang melawan negara atas tindakan eksklusi yang dikenal dengan kasus 

Siria Ria, perlawanan masyarakat (petani perempuan) vs negara (Pemda dan Dinas 

Kehutanan) (Tempo, 25 Agustus 1979). Di Jawa tentu saja memiliki sejarah panjang 

tentang perlawanan terkait agraria, sejak zaman kolonial sudah terjadi perlawanan (Tri 

Chandra Aprianto, 2016). Namun untuk pasca kolonial, kasus Jenggawah menjadi penanda baru bagi 

masyarakat dalam mempertahankan hak atas tanahnya melawan PTP XXVII (Hafid, 

2001). 

Negara pada zaman Orde Baru menjalankan kekuasaannya vis a vis kepada 

rakyat, dan konflik tak terhindarkan sebagai bagian dari kebijakan tersebut. Kasus 

Jenggawah mewarisi apa yang pernah terjadi pada kasus Deli Serdang, raja 

berkolaborasi dengan pemerintah dan pengusaha mengambil tanah rakyat yang 

memicu konflik berkepanjangan (Karl J. Pelzer, 1991). Tani Li dalam bukunya The 

Will to Improve menunjukkan bahwa kekuasaan merencanakan pembangunan dengan 

disain yang telah ditetapkan, dan tidak “mungkin” kekuasaan akan merevisi yang 

sudah menjadi kebijakannya (Li, 2012). 

Pasca dua peristiwa penting era Orde Baru di atas, pertumbuhan dan 

pembangunan Indonesia mengalami percepatan dan kejayaan sampai tahun 1980-an. 

Dibidang pertanian terjadi swasembada beras, pertumbuhan ekonomi di atas 7%, 

pembangunan infrastruktur mengalami peningkatan, perluasan investasi perkebunan, 

pembukaan lahan baru untuk berbagai kepentingan pembangunan era Soeharto (Salim, 

2014). Namun dibalik itu, konflik agraria mulai merebak yang melibatkan ribuan 

petani. Kasus Kedung Ombo tahun 1985, yang menenggelamkan 37 desa, 7 

kecamatan di 3 kabupaten, Boyolali, Sragen, dan Grobogan, dan ribuan keluarga 

kehilangan tanah akibat pembangunan waduk tersebut (Salim, 2014). Menyusul 

perampasan tanah di Tapos dan Cimacam, Jawa Barat pada tahun 1990 (Lucas dan 

Bachriadi, 2001). Tak ketinggalan juga kasus fenomenal dari Indonesia bagian timur, 

kasus LB Dingit tokoh dayak pedalaman Kutai pada tahun 1992 yang 

memperjuangkan tanah leluhur atau tanah ulayat mereka atas kebijakan negara 

melakukan transmigrasi warga ke lahan masyarakat adat secara sepihak (Suara 

pembaruan, 21 April 1997). 
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Peristiwa-peristiwa di atas hanya sebagai penanda bahwa perjuangan agraria 

memiliki beberapa isu dan model, namun satu hal yang menarik untuk dilihat adalah 

karakteristiknya yakni militansi dan kekuatan jaringan lokal. Jaringan yang terbentuk 

adalah jaringan antara wilayah yang satu sama lain menunjukkan empati yang sama. 

Merujuk dengan apa yang diargumenkan oleh Bachriadi, era 1970-1998 relatif 

memiliki isu utama yang mirip yakni perlawanan terhadap tindakan kekerasan negara 

kepada petani dan buruh dalam menangani persoalan agraria. Munculnya komunitas-

komunitas pembela korban yang memberi amunisi dan relatif menambah energi positif 

bagi perjuangan agraria khususnya petani di pedesaan (Salim, 2014). 

Pada Orde Baru basis perjuangan agraria berpusat di pedesaan dengan aktor-

aktor lokal sebagai tokohnya, umumnya dari kalangan petani. Akan tetapi dukungan 

organisasi relatif luas, NGO, mahasiswa, solidaritas mahasiswa sampai organisasi 

petani lokal. Khusus organisasi petani, apapun namanya, ia mampu membangun 

jaringan, mampu mengkoneksikan antarwilayah satu dengan lainnya. Sementara isu 

yang diperjuangakan fokus pada perlawanan atas penggusuran-penggusuran, menuntut 

pengakuan hak, kampanye landreform, penggantian kerugian yang layak atas 

penggusuran atau pengadaan tanah, dan melawan semua jenis penindasan negara 

dalam persoalan agraria. Umumnya, perlawanan yang dilakukan muncul secara 

spontan, khususnya di desa (Bachriadi, 2010). 

Mengadopsi temuan Bachriadi, tabel berikut menjelaskan secara detil peta 

perjuangan agraria di Indonesia pada masa Orde Baru, di mana basis, pendukung, isu, 

strategi, dan kepemimpinan bisa dibaca dengan lebih clear. Kolabrasi pada level basis 

sudah terjadi antara kota dan desa, sementara isunya masih seputar tindakan-tindakan 

Orde Baru dalam pembangunan, khususnya terkait kebijakan. Sementara strategi 

masih belum banyak mengalami perubahan antara periode kolonial, yakni pengerahan 

massa yang sifatnya people power. Model ini memang lazim terjadi di duni ketiga, 

dimana perlawanan dengan melibatkan massa dalam jumlah besar masih dominan. 

 

Tabel 1. Peta dan Strategi Perjuangan Agraria di Indonesia, 1970an—1990an 

 
Periode Basis Supporting 

Organisation 

Isu Utama Strategi Utama Kepemimpinan 

1970-

1980an 

Desa 

 

Gerakan protes 

yang muncul 
- Melawan 

tindakan2 
Protes2 kepada 

pemerintah dan 

Tokoh tani lokal 
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secara spontan di 
tingkat lokal akibat 

tindakan represif 

penggusuran 
- Pengakuan Hak 

atas Tanah 

parlemen daerah 

Perkotaan 
 

 

LSM - Pembangunan 
pedesaan 

- Wacana land 
reform 

Pengembangan 
basis2 komunitas 

LSM-Scholar-
activis 

Pertengahan 
1980-

1990an 

Desa 
 

Gerakan protes 
yang muncul 

secara spontan di 

tingkat lokal akibat 

tindakan represif 

- Melawan 
tindakan2 
penggusuran 

- Pengakuan Hak 
atas Tanah 

- Kompensasi 
yang adil 

- Protes2 kepada 
pemerintah dan 
parlemen 
daerah 

- Tindkan claim 
atas tanah 
(reklaiming) 

Petani lokal 

Perkotaan 

 

 

- Solidaritas 
kelompok 
mahasiswa 

- Kolaborasi 
Mahasiswa 
LSM 

- LSM 

- Aksi solidritas 
untukk korban 
penggusuran 

- Perlawanan 
pembangunan 
Orde Baru dan 
politik represif 

- Hak atas tanah 
dan HAM  

- Protes langsung 
(local-nasioal ke 
pemerintah dan 
parlemen) 

- Bantuan hukum 
(advokasi) 

- Mobilisasi 
korban 
penggusuran 
dan protes2 
secara luas 

Mahasiswa dan 
aktivis LSM 

 

1990an Desa 

 

Organisasi petani 

lokal (desa dan 

antar desa)  

- Melawan 
tindakan2 
penggusuran 

- Pengakuan Hak 
atas Tanah 

- Kompensasi 
yang adil 

- Protes2 kepada 
pemerintah dan 
parlemen 
daerah 

- Claim atas tanah 
(reklaiming) 

- Petani lokal 
- Kombinasi 

tokoh lokal, 
kader politik 
ex 
Mahasiswa 
dan LSM 

Perkotaan 

 

 

- Kolaborasi 
Mahasiswa 
LSM 

- Organisasi 
petani tingkat 
kab, prov. 

- Koalisi 
nasional 
(agrarian 
reform) 

- Aksi solidritas 
untukk korban 
penggusuran 

- Perlawanan 
pembangunan 
Orde Baru dan 
politik represif 

- Hak atas tanah 
dan HAM  

- Menuntut 
perubahan 
kebijakan 
agraria nasional 

- Isu Reforma 
Agrria 

- Protes langsung 
(local-nasioal ke 
pemerintah dan 
parlemen) 

- Bantuan hukum 
(advokasi) 

- Mobilisasi 
korban 
penggusuran 
dan protes2 
secara luas 

- Kampanye dan 
advocasi 

- Mempengarhi 
wacana public 

Mahasiswa, ex 

mahasiswa, 

LSM, scholar 

activis 

Sumber: diolah dari Bachriadi (2010). 

 

Bagaimana dengan Era Reformasi? Dalam banyak catatan, perjuangan agraria 

periode pasca rezim Soeharto lebih dramatis dan heroik, hal itu karena negara lewat 

polisi dan militernya bersifat represif terhadap perjuangan masyarakat, sehingga 

melahirkan tokoh-tokoh lokal dan nasional yang lebih militan. Pasca Orde Baru masih 

menerapkan pola yang sama, sebagian gerakan petani tak bertanah dan petani miskin 

tekoneksi dengan gerakan-gerakan masyarakat di perkotaan, kelas menengah, scholar 

activist, dan kelompok-kelompok lain yang ikut bersimpati memperjuangkan nasib 



 109 

mereka. Secara umum isu perjuangan belum bergeser jauh, masih seputar hak-hak 

dasar masyarakat, khususnya petani dan perkebunan skala kecil. Namun pamflet 

kampanyenya mulai berubah, tarikan isu yang menjadi sandarannya adalah isu 

ketimpangan penguasaan tanah yang berakibat pada meluasnya konflik agraria. Tak 

heran, pasca rezim otoriter tumbang, konflik agraria merebak di mana-mana. 

Sementara kekuasaan silih berganti namun konflik agraria semakin kronis dan 

jangkauan areanya semakin luas pula: Perkebunan, Kehutanan, Tambang (Rachman, 

2013) dan konflik infrastruktur untuk kepentingan publik (Dewi, 2017). Faktanya, 

konflik pada tiga sektor ini semakin sulit diurai untuk diselesaikan. Di sisi lain saat 

bersamaan, isu agraria juga semakin meluas, land grabbing dan green grabbing 

menjadi isu yang mulai didengungkan sejak krisis pangan pada tahun 2008 (Pujiriyani, 

dkk, 2013). Pada isu-isu basic sebagai isu sentral tidak mengalami pergeseran, hanya 

model konflik, jangkauan, dan sebarannya yang semakin merata di seluruh Indonesia. 

 

E. Wilayah Border dan Korporasi 

Kabupaten Kepulauan Meranti adalah wilayah pesisir Riau daratan yang 

berbatasan dengan Malaysia. Dalam banyak kajian ekonomi politik perbatasan (state 

border) (Muta'ali, dkk., 2014) negara sering menempatkan wilayah-wilayah sejenis ini 

menjadi ajang kontestasi zona pusat ekonomi wilayah perbatasan. Keberadaan wilayah 

border selalu menjadi zona pertarungan investor asing, karena rezim ekonomi politik 

negara melihat celah akan kemudahan dan keamanan keberlangsungannya.  

Faktanya, dua pulau gambut yang terletak di Meranti bagian barat (Pulau 

Padang) dan bagian timur (Pulau Tebingtinggi) mendapat sorotan publik secara luas 

akibat dikonsesikan kepada investor besar. Kebetulan pula, keduanya dikuasai oleh 

perusahaan bubur kertas raksasa RAPP dan APRIL grup milik Sukanto Tanoto. 

Masyarakat tempatan melawan karena keberadaan perusahaan tersebut dianggap 

merusak lingkungan dan menggerus ekonomi warga yang mengandalkan lahan 

sebagai basis penghidupannya. 

Pasca lahirnya UU Otonomi Daerah Tahun 2004, konsesi-konsesi daratan 

Indonesia di wilayah border menjadi perhatian khusus bagi korporasi. Mengapa 

demikian, karena selain situasi yang berubah dan semakin terbuka, wilayah daratan 
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mengalami penyempitan akibat mudahnya pemda mengeluarkan izin-izin baik konsesi 

lahan hutan, tambang, maupun Hak Guna Usaha. Sekalipun kewenangan penuh atas 

konsesi lahan untuk “HGU” dan hutan ada di level kementerian pusat, namun 

rekomendasi pemerintah daerah sangat menentukan proses dikeluarkannya “izin/hak”.  

“Penyempitan ruang” di wilayah daratan harus dialihkan kepada wilayah lain 

yang secara ekonomi politik menguntungkan, jauh dari pusat keramaian dan perhatian 

publik, yakni wilayah border yang masih dianggap nirpantau. Gambar 1 

mengkonfirmasi, pasca otonomi daerah dukungan pemda untuk merekomendasikan 

izin-izin HTI kepada korporasi besar di wilayah border Riau cukup mengganggu rasa 

keadilan publik dan mengusik ketenangan masyarakat. Konsesi dalam jumlah besar 

lahir pada tahun-tahun pasca otonomi daerah dan sebagian besar hingga kini terus 

menimbulkan persoalan: konflik, kebakaran, dan kerusakan ekologi yang meluas 

(Salim, Pinuji, Utami, 2018). 

Perlindungan wilayah border menjadi pertaruhan bagi negara, karena kerentanan 

ekonomi politik akibat jauh tertinggal dalam banyak hal. Sebagai wilayah terdepan 

dalam menjalankan “misi negara”, harus dipikirkan bagaimana border tidak menjadi 

pintu masuk kepentingan-kepentingan tertentu dari negara lain. Oleh karena itu 

seharusnya beberapa kabupaten kota yang berbatasan langsung dengan negara lain 

perlu dibangun secara memadai, agar masyarakat tidak mudah tergiur oleh kekuatan 

ekonomi tetangga, baik infrastruktur maupun kemajuan ekonomi warganya.  

Presiden Jokowi harus memikirkan secara serius bagaimana menjaga wilayah 

border dengan kesungguhan yakni: membangun infrastruktur, basis ekonomi, 

pendidikan, dan fasilitas kesehatan secara memadai. Pemerintah mestinya tidak 

menjadikan wilayah border sebagai basis dari investasi yang merusak ekologi serta 

memiskinkan warganya, sebagaimana praktiknya banyak terjadi. 

Studi Zulkifli dkk. menjelaskan beberapa persoalan klasik di dalam wilayah 

border, yang paling mengemuka adalah permasalahan koordinasi antarinstansi. 

Kesulitan membangun koordinasi antarinstansi menyebabkan tidak terbangunnya kerja 

sama antara pemeritah setempat sebagai pelaksana dan lembaga yang berwenang 

mengelola perbatasan. Situasi itu memperburuk laju pembangunan infrastruktur, 

penyelesaian persoalan-persoalan hukum yang sering muncul, terutama kerjasama-
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kerjasama yang diinisiasi oleh pemerintah setempat dengan negara lain yang 

berpotensi menimbulkan persoalan hukum (Zulkifli, Latif, dan Karmilia, 2017).  

Secara ideal, negara harus membuat desain pembangunan wilayah border untuk 

menjadi panduan bagi para pengambil kebijakan baik di daerah maupun pusat 

khususnya wilayah-wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lain. Tujuannya 

jelas, agar pembangunan wilayah border dapat dilakukan secara terencana dan 

terprogram, terarah, dan terukur. Untuk menuju kearah tersebut seharusnya disain 

pembangunan wilayaha border masuk di dalam UU sebagaimana bagian lain sudah 

diatur dalam Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. UU 

tersebut harus mengakomodir bagaimana sikap negara terhadap perencanaan 

pembangunan wilayah border (Salim, Pinuji, Utami, 2018). 

Pada bulan Januari 2010, “pemerintah telah membentuk Badan Nasional 

Pengelola Perbatasan (BNPP) sebagai institusi koordinasi dan implementasi program-

program pemerintah untuk membangun kawasan perbatasan” (Kemitraan Partnership, 

2011). Pasca pembentukan BNPP, beberapa wilayah kemudian membentuk Badan 

Pengelolaan Perbatasan, misalnya Kabupaten Meranti membentuk sebuah badan untuk 

mengelola secara khusus pembangunan wilayahnya (border) yakni Badan Pengelola 

Perbatasan Daerah di wilayah perbatasan (Perda Kab. Meranti No. 26 Tahun 2011, 

Izwan, 2015).  Namun hingga kini badan ini belum bekerja dan belum memiliki peta 

kerja yang jelas ke depannya, sekalipun secara perencanaan Bappenas juga sudah 

memulai mensosialisasikan kelembagaan tersebut untuk mempercepat pembangunan 

seluruh wilayah border di Indonesia (Hadi, 2017). 

Gambar berikut menunjukkan area kerja korporasi di sebuah kabupaten kecil di 

wilayah border. Kabupaten kecil yang dikonsesikan kepada korporasi oleh negara 

yang secara ekonomi pasti memberikan keuntungan kepada negara, namun pertanyaan 

lebih lanjut, apa yang didapatkan oleh masyarakat sekitarnya dan sebandingkah 

dampak ekologinya serta ongkos sosial konflik yang ditimbulkan? Tak jarang, 

kenyataan di lapangan demikian, lahan yang diberikan kepada korporasi sebagiannya 

adalah tanaman penghidupan masyarakat.  

Realitas ini terus berlangsung di berbagai wilayah Indonesia tanpa terkendali, 

dampaknya persoalan konflik pasca 1998 semakin meluas hingga kini, sementara 
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jumlah penduduk terus berkembang dan lahan-lahan penghidupan baru terus 

dibutuhkan, sementara di sisi lain politik pembangunan perkebunan dan kehutanan 

skala luas mendesak dan menghimpit lahan-lahan masyarakat. Fakta menujukkan, 

hadirnya perusahaan besar tidak pernah mampu menyejahterakan warga yang tinggal 

di sekitarnya. Klaim perusahaan selalu menyatakan bahwa kehadirannya ikut 

menyumbang kesejahteraan ekonomi warga, namun faktanya tidak demikian di 

lapangan, bahkan kebutuhan warga tempatan kadang berbeda jauh dengan apa yang 

dihadirkan oleh korporasi (Salim, Pinuji, Utami, 2018). 

 

 

Gambar 1. Gambar peta wilayah konsesi milik APRIL Group di Kabupaten 

Meranti dan Bengkalis. (Sumber: Salim, Pinuji, Utami, 2018). 

 

RANGKUMAN 

Cara-cara untuk menguasai sumber agraria, khususnya tanah, seringkali  dilakukan 

dengan jalan yang tidak menarik, seperti: menggusur, membakar, menculik, intimidasi, 

dan cara kasar lainnya. Pada periode ini, tatkala sistem politik begitu kuat, tidak banyak 

hal yang bisa dilakukan untuk melawan sebuah rezim, yang ada hanyalah cerita-cerita 

suram dan kekalahan banyak petani dan aktivis dalam memperjuangkan hak-haknya. 

Berbabagai gejolak, protes, dan perlawanan mengalami pengerdilan secara sistematis, 

sehingga semua berakhir di tangan alat-alat kekuasaan negara. 

Ada hal yang menarik untuk dikemukakan menyangkut karakteristik perjuangan 

agraria pada Orde Baru yang tidak terlalu jauh berbeda dengan era reformasi, yakni pola 
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perjuangan kelompok yang berbasis pada komunitas-komunitas pedesaan dan kota 

dengan menitikberatkan pada perjuangan kelompok. Mereka tidak mencoba merelasikan 

semua unsur kekuatan sebagai daya gerak, tetapi lebih percaya pada komunalisme, dan 

cenderung meninggalkan relasi-relasi politik-birokrasi, atau anti politik. 

Pasca 1998 mereka berhasil menunjukkan perlawanannya dengan cara-cara 

konvensional, pendudukan dan penguasaan lahan-lahan yang dahulu dianggap milik 

mereka. Cara-cara ini diperluas dalam khasanah gerakan agraria, diantaranya adalah 

keterlibatan perempuan dalam perjuangan agraria secara penuh, bahkan perempuan relatif 

lebih berani dibanding kelompok lainnya. 

Titik awal perjuangan agraria pada masa Orde Baru terletak pada perlawanan atas 

kepentingan pembangunan dan investasi negara. Semua pihak menyadari bahwa Orde 

Baru mengandalkan kekuatan investasi asing dan lokal untuk membangun Indonesia. 

Sejarah awal persoalan muncul ketika klaim dan penggusuran mulai memakan korban.  

Sementara itu laju pertumbuhan dan pembangunan Indonesia mengalami puncak 

kejayaan pada tahun 1980-an. Sebagai contoh, di bidang pertanian terjadi swasembada 

beras, pertumbuhan ekonomi di atas 7%, pembangunan infrastruktur mengalami 

peningkatan pesat, perluasan investasi perkebunan, pembukaan lahan baru untuk berbagai 

kepentingan, dan pembanguna gedung-gedung mercusuar menandai simbol kesuksesan 

Suharto. Bersamaan dengan itu mulai merebak berbagai kasus agraria di Indonesia yang 

melibatkan ribuan petani. 

Pada masa Orde Baru, partai politik tidak berani tampil menjadi pembela petani, 

karena ketakutan terhadap stigmatisasi sebagai kelompok kiri. Tetapi tesis itu bisa saja 

dengan mudah terbantahkan, karena era reformasi partai politik juga tidak mengalami 

perubahan, yaitu tidak menjadikan persoalan agraria sebagai program dan kebijakan 

partai, atau persoalan agraria bukan isu yang menarik bagi partai politik. 

Dekade pertama abad 21 terjadi model-model perlawanan yang bermutasi menuju 

gerakan-gerakan kolaboratif. Satu sisi, konsentrasi gerakan massa masih efektif sebagai 

daya tekan dan daya lawan pada kekuasaan, akan tetapi pola-pola ini hanya dilakukan 

oleh orgnaisasi-organisasi petani yang basis massanya aktif dan besar, sementara 

komunitas-komunitas kecil mencoba cara-cara baru. 
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Dalam konteks hutan, kelompok tani hanya menuntut akses terhadap hutan dan 

tanahnya tidak diganggu oleh pihak-pihak lain, karena ada ancaman RAPP untuk 

menguasai lahan Pulau Padang. Tindakan RAPP memang menyulut aksi protes bagi 

masyarakat Merbau dan sekitarnya, karena penetapan areal hutan yang “ngawur”, tetapi 

respon publik dan petani juga menimbulkan beberapa pertanyaan. Bahkan tuduhan 

beberapa “pembalak liar”, pelaku-pelaku ilegal loging di Pulau Padang dibalik aksi para 

petani juga santer di sana. 

Beberapa tahun terakhir, kekuatan kelompok studi pemerhati persoalan agraria juga 

menjadi wacana menarik bagi beberapa kalangan yang selama ini relatif tidak 

mempedulikan. Lingkar Belajar Bersama Reforma Agraria (LiBBRA) sebagai penggagas 

wacana “melek agraria” yang berbasis di STPN patut dilihat sebagai bagian dari proses 

perjuangan dengan cara lain. Dengan formasi birokrasi, LSM, dan scholar-activis, 

LiBBRA menggagas ide kolaboratif dalam perjuangan agraria dengan menitikberatkan 

pada tiga kaki. 

Perjuangan agraria pada era Orde Baru memiliki isu sentral, yaitu perlawanan atas 

kepentingan pembangunan dan investasi negara. Orde Baru mengandalkan kekuatan 

investasi asing dan lokal untuk membangun Indonesia. Persoalan muncul ketika klaim 

dan penggusuran mulai memakan korban karena rezim otoriter menempatkan alat negara 

sebagai kekuatan penekannya. 

Khusus organisasi petani, apapun namanya, ia mampu membangun jaringan, dan 

mampu mengembangkan koneksi antar-wilayah satu dengan lainnya. Sementara isu yang 

diperjuangakan fokus pada perlawanan atas penggusuran-penggusuran, serta menuntut 

pengakuan hak, kampanye landreform, penggantian kerugian yang layak atas 

penggusuran atau pengadaan tanah, dan melawan semua jenis penindasan negara dalam 

persoalan agraria. Umumnya, perlawanan yang dilakukan muncul secara spontan, 

khususnya di desa. 

Pasca rezim otoriter tumbang, konflik agraria merebak di mana-mana. Sementara 

kekuasaan silih berganti namun konflik agraria semakin kronis dan jangkauan areanya 

semakin luas pula: Perkebunan, Kehutanan, Tambang (Rachman, 2013) dan konflik 

infrastruktur untuk kepentingan publik (Dewi, 2017). Faktanya, konflik pada tiga sektor 

ini semakin sulit diurai untuk diselesaikan. Di sisi lain saat bersamaan, isu agraria juga 
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semakin meluas, land grabbing dan green grabbing menjadi isu yang mulai 

didengungkan sejak krisis pangan pada tahun 2008 (Pujiriyani, dkk, 2013). Pada isu-isu 

basic sebagai isu sentral tidak mengalami pergeseran, hanya model konflik, jangkauan, 

dan sebarannya yang semakin merata di seluruh Indonesia. 

Pasca lahirnya UU Otonomi Daerah Tahun 2004, konsesi-konsesi daratan 

Indonesia di wilayah border menjadi perhatian khusus bagi korporasi. Mengapa 

demikian, karena selain situasi yang berubah dan semakin terbuka, wilayah daratan 

mengalami penyempitan akibat mudahnya pemda mengeluarkan izin-izin baik konsesi 

lahan hutan, tambang, maupun Hak Guna Usaha. Sekalipun kewenangan penuh atas 

konsesi lahan untuk “HGU” dan hutan ada di level kementerian pusat, namun 

rekomendasi pemerintah daerah sangat menentukan proses dikeluarkannya “izin/hak”. 

 

EVALUASI 

1. Mengapa ketika sistem politik begitu kuat, tidak banyak hal yang bisa dilakukan untuk 

melawan sebuah rezim? 

2. Bagaimana cara komunitas-komunitas pedesaan dan perkotaan menyesuaikan diri 

dengan semangat komunalisme yang sedang berkembang di masyarakat? 

3. Bagaimana cara masyarakat melakukan perlawanan konvensional di bidang agraria 

pasca “Reformasi 1998”? 

4. Mengapa ketika Indonesia mengalami swasembada beras, pertumbuhan ekonomi di 

atas 7%, dan pembangunan infrastruktur mengalami peningkatan pesat, justru terjadi 

peningkatan kasus-kasus agraria? 

5. Bagaimana cara kelompok tani menangkis tuduhan sebagai “pembalak liar”, ketika 

sedang berjuang menuntut akses terhadap hutan. 

6. Bagaimana peran Lingkar Belajar Bersama Reforma Agraria (LiBBRA) dalam 

mempromosikan “melek agraria”? 

7. Bagaimana cara organisasi tani membangun jaringan, untuk mendukung perjuangan 

“tanah untuk petani”? 

8. Mengapa land grabbing dan green grabbing semakin meluas saat rezim otoriter 

tumbang? 
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9. Mengapa pasca lahirnya Undang-Undang Otonomi Daerah, konsesi-konsesi daratan 

Indonesia di wilayah border menjadi perhatian khusus bagi korporasi? 
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