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BAB I 

 

POLITIK, KEBIJAKAN, KONFLIK, DAN PERJUANGAN AGRARIA INDONESIA 

PADA AWAL ABAD 21
1
 

 

 

Arah politik dan kebijakan pertanahan Indonesia di beberapa dekade terakhir dicirikan 

dengan besarnya pengalokasian dan peruntukan tanah untuk kepentingan non-pertanian 

dalam skala yang lebih 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.
2
 Pertama, Tanah kehutanan yang dikontrol 

oleh negara memiliki luas 147 juta 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.
3
 Pada 2004 lalu, 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.
4
 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 

                                                           
1 Semula adalah Pengantar Penyunting untuk penerbitan kumpulan hasil penelitian STPN, Ahmad Nashih 

Luthfi (ed), 2012, Kebijakan, Konflik, dan Perjuangan Agraria, Monografi Penelitian Sistematis 2012, Yogyakarta: STPN 
Press, 2012  

2 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.  

3 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  

4 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.  

http://economics.mit.edu/files/7860
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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. 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; (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,  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 tersebut. 
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 Sementara itu, konflik dan perjuangan agraria 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 (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 Jambu bukan 

mencerminkan penolakan atas introduksi komoditas baru dan ekspansi lahannya. 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.  

 Penelitian kedua, berupa penelitian desk study berjudul: (1) Dinamika Perjuangan 

Agraria Kontemporer di Indonesia; dan (2) Kebijakan Penyelesaian Konflik Agraria 

Indonesia. Penelitian pertama dalam kelompok ini menunjukkan perjuangan agraria 

Indonesia mengalami 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 
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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 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 mengorkertrasi 

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. 
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BAB II 

KEBIJAKAN TERHAFAP TANAH KOSONG DARI MASA KE MASA
5
 

 

 

 

Diskusi mengenai ―tanah kosong‖ memanggil perdebatan panjang tentang beberapa konsep 

penting dalam kajian (sejarah-hukum) agraria, yakni tentang ―domein verklaring‖, ―woeste 

gronden‖, serta ―the commons‖.  

Pada masa kolonial, perdebatan ini berkisar seputar apakah dalam mengatur rakyat 

Indonesia digunakan Hukum Barat (berupa Burgerlijk Wetboek) tanpa membedakan antar 

golongan, ataukah adanya pembedaan berupa diakuinya Hukum Bumiputra (baik dalam 

pengertiannya yang kemudian dimaknai sebagai recognition ataupun discrimination). Pilihan 

terakhir berarti mengakui adanya unifikasi atau yurisdiksi plural/multilevel.  

 

1. Pemerintah Kolonial menganggap tanah kosong sebagai domein negara 

Kemunculan konsep ―domein verklaring‖dan ―woeste gronden‖ tidak terlepas dari 

kepentingan kolonialisme-industrial. Munculnya deklarasi domein atau pemilikan negara 

berakar jauh ke belakang dari keberadaan VOC (Vereenigde Ost-Indische Compagnie) dan 

WIC (West India Company). Memegang mandat tujuh provinsi Belanda Serikat, dua armada 

dagang itu dalam menjalin hubungan (: penaklukan) dengan kerajaan-lokal memiliki 

kewenangan menerbitkan hak keperdataan tentang kepemilikan tanah di wilayah yang 

dikuasai. Perjanjian yang mengikat dengan otoritas lokal menempatkan posisi mereka sebagai 

pemilik teritori dan tanah-tanah yang ada dalam lingkupnya terhisap ke dalam kepemilikan 

dan menjadi domein VOC/WIC.
6
 

Dalam perkembangannya, seiring lahirnya pemerintahan Hindia Belanda-Timur, 

penerapan doktrin domein dikukuhkan melalui serangkaian peraturan-perundang-undangan 

(dari tahun 1856 hingga 1870) sampai dengan lahirnya Agrarische Wet 1870 yang semakin 

memantapkan prinsip tersebut. Prinsip ini berlaku pertama-tama di Jawa-Madura, kemudian 

daerah luarnya pada tahun 1875. Bunyinya adalah, ―landsdomein is alle grond, waarop niet 

door anderen recht van eigendom wordt bewezen‖ (domein negara adalah semua tanah yang 

mana di atasnya tidak dapat dibuktikan adanya hak eigendom oleh seseorang).  

Birokrasi kolonial saat itu menafsirkan  secara berbeda-beda atas kata semua tanah:
7
 

1) Tanah yang tidak dapat dibuktikan hak eigendom barat 

2) Tanah yang tidak dapat dibuktikan hak eigendom barat dan hak eigendom agraris 

3) Tanah yang tidak dapat dibuktikan hak eigendom barat dan hak eigendom agraris 

ataupun hak eigendom timur 

                                                           
5 Artikel semula adalah bahan diskusi dalam launching program penelitian tentang SPACE/SCAPE: Bon 

Suwung, Kunci Cultural Studies, yang merupakan proyek The Wasteland Twinning Network Forum yang berkantor di 
Zentrum für Kunst und Urbanistik, Berlin. Presentasi di Yogyakarta, 24 Februari 2012 

6 Marjanne Termorshuizen-Arts, “Rakyat Indonesia dan Tanahnya: Perkembangan Doktrin Domein di Masa 
Kolonial dan Pengaruhnya dalam Hukum Agraria Indonesia”, dalam Myrna A. Safitri dan Tristam Moeliono, Hukum 
Agraria dan Masyarakat di Indonesia, (HuMa, van Vollenhoven Institute, KITLV-Jakarta, 2010), hlm. 35-41 

7 Untuk diskusi ini lihat, C. van Vollenhoven, Orang Indonesia dan Tanahnya  yang dalam bahasa Belandanya 
ditulis tahun 1919. Terjemahan dalam bahasa Indonesia oleh Pusat Pendidikan Departemen Dalam Negeri, 1975. 
Lihat hlm 34-35.  
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4) Tanah yang tidak dapat dibuktikan hak eigendom barat dan hak eigendom agraris 

ataupun hak eigendom timur, dan hak penguasaan masyarakat adat 

 

Jauh sebelum itu, penfasiran ―secara luas‖ terhadap tanah-tanah yang dianggap 

sebagai domain negara berimplikasi pada keberadaan tanah-tanah yang disebut sebagai 

―woeste gronden‖. Saat itu dikenal istilah ―de bouwvelden‖ yakni tanah pertanian meliputi 

semua tanah yang telah diusahakan oleh seseorang; dan ―de woeste gronden‖ (waste land) 

yakni tanah yang tidak diusahakan dan kemudian dilekati dengan istilah ―tanah liar‖ sehingga 

ada dalam domein negara. Terhadap jenis tanah ini, rencana-rencana liberal rezim Willem I 

mengijinkan pemberian hak kepada perusahaan-perusahaan perkebunan swasta untuk 

kebutuhan industrialnya, dengan cara sewa jangka pendek atau panjang (pacht). Sebelum 

rencana ini dijalankan, J. C. Baud pada tahun 1829 melakukan penelitian tentang siapa 

sebenarnya pemilik atas ―tanah liar‖ itu. Hasil penelitiannya merekomendasikan pelarangan 

pemberian hak tanah kepada perusahaan perkebunan jikalau tanah-tanah itu telah dibuka oleh 

seseorang, atau tanah itu termasuk dalam lingkungan desa, sebagai tempat penggembalaan 

umum ataupun dengan sifat lain.  

Baud juga menemukan bahwa hak desa atas ―tanah-tanah liar‖ berbeda di beberapa 

daerah: Jawa Timur dan Jawa Tengah lebih kuat dibanding yang ditemukannya di Jawa 

Barat, Aceh, Bali, Madura, dan Bawean. Usulan Baud ini tidak lagi berarti tatkala 

dideklarasikan ―domein verklaring‖ secara merata di wilayah nusantara, Jawa-Madura pada 

tahun 1870; Ambon pada 1872; Sumatera pada 1874; Manado pada 1877, yang berimplikasi 

bahwa semua tanah-tanah liar adalah domein negara dan hak menguasi tanah-tanah tersebut 

melulu ada di tangan pemerintah.  

Di awal abad 20, van Vollenhoven membuka kembali perdebatan tentang domein 

verklaring tersebut yang merupakan dasar dari konsep teritori negara dan dibangunnya 

keberadaan perusahaan-perusahaan di atas hak yang diberikan oleh negara, serta penguasaan-

pemilikan kawasan kehutanan dan upaya eksploitasinya. Ia menyatakan bahwa prinsip 

kepemilikan negara itu merupakan bentuk kekerasan, disebutnya sebagai ―setengah abad 

pelanggaran hak‖ sebab menafikan hak-hak pribumi atas tanah. Menurutnya, tanah liar itu 

ada dalam hak masyarakat pribumi dengan apa yang disebut sebagai ―beschikkingsrecht‖.
8
 

Beschikkingsrecht ini tidak dikenal dalam hukum barat, BW (Bugerlijk Wetboek). BW hanya 

mengenal 3 jenis hak: eerfelijk  individueel bezitrecht (hak milik individual yang bisa 

diwariskan), communaal bezitrecht (hak milik komunal), dan gebruiksaandelen in 

communaal bezitrecht (hak milik komunal dengan pemakaian bergiliran).
9
  Didefinisikannya 

―tanah liar‖ sebagai tanah tak bertuan sehingga dimasukkan sebagai ―milik negara‖ 

memudahkan tanah itu dipergunakan untuk berbagai peruntukan utamanya mamfasilitasi 

                                                           
8 Hak ini diterjemahkan sebagai  “hak pertuanan” (Prof. Soepomo), “hak purba” (Prof. Djojodigoeno), 

atau “hak menguasai” (Prof. Notonagoro), dan “hak ulayat/adat” (UUPA 1960).  Diskusi tentang adat sebagai yang 
mendahului semua hukum (custom, that is before all law), disajikan secara kritis oleh Peter Burns. Dalam tulisannya, ia 
menantang argumen van Vollenhoven melalui tesisnya bahwa adat bukanlah sesuatu yang ditemukan namun 
diciptakan, suatu ciptaan Belanda; serta  pentingnya mentransformasikan adat menjadi hukum. Lihat, Peter Burns, 
“Adat, yang Mendahului Semua Hukum”, dalam  Jamie S. Davidson, David Henley, dan Sandra Moniaga, (eds.), 
Adat dalam Politik Indonesia, (Jakarta: KITLV dan Yayasan Obor Indonesia, 2010). Perdebatan esensialisme vs 
konstruktivisme adat tidak menutupi kenyataan dilanggarnya hak-hak pribumi dalam praktik eksploitasi tanah dan 
mobilisasi tenaga kerja (oleh negara/swasta).   

9  Van Vollenhoven, op.cit., bab I.  
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masukknya modal, dan sebaliknya mengeksklusi (diistilahkan hak mengasingkan tanah) desa 

atau kemasyarakatan adat untuk mengaksesnya. Padahal pihak terakhir ini di dalam 

mendefinisikan (klaim) tanah adat tidak mengkategorisasi apakah tanah itu diusahakan atau 

dalam kondisi terlantar (sementara keterlantaran ini selalu ada ekspektasi untuk sewaktu-

waktu dibuka, diusahakan, dan dikukuhkan sebagai hak individu).  

Tegasnya, pemerintah kolonial melakukan kekerasan epistemologis dengan 

mendefinisi-kategorisasikan  secara luas ―woeste gronden‖ dan mengenakan ―prinsip 

domein‖di atas tanah itu sehingga dengan legitimasi itu mengeluarkan eksistensi (hak) 

pribumi/adat dan memasukkan kepentingan lain (modal) sesuai keinginannya.  

Sebagai contoh adalah periode Tanam Paksa. Tanam Paksa dilaksanakan melalui 

penanaman komoditas tertentu 1) di atas seperlima dari tanah-tanah yang telah dikerjakan 

untuk tanaman pangan; 2) di atas ―tanah-tanah liar‖, yakni tanah-tanah yang tidak diusahakan 

yang mana pengusaha dapat memperoleh kontrol dari pemerintah melalui sewa atau kontrak 

dalam jangka panjang. Sampai dengan tahun 1850, telah terdaftar 50 perjanjian 

penyewaan/kontrak atas ―tanah liar‖ di Jawa seluas lebih dari 32.000 bau (23.140 ha), namun 

sekitar 26.000 bau (18.329 ha) yang diusahakan, dan sisanya ―diterlantarkan‖. Sekitar 

separoh (yakni 24) dari perjanjian itu adalah untuk ditanami kopi. Kopi umumnya di lereng-

lereng rendah perbukitan, tebu dan indigo ditanam di lingkungan dataran rendah dengan 

populasi yang padat.
10

  

 

2. Perkebunan sebagai tanah kosong pada masa jepang 

 ―Keterlantaran tanah‖ pada masa Jepang berupa ditinggalkannya tanah-tanah perkebunan 

oleh pengelolanya yang berkebangsaan Eropa karena diinternir oleh Jepang. Di atas tanah-

tanah itulah rakyat diharuskan menanam tanaman pangan untuk pertahanan perang. 

Pembongkaran hutan dan onderneming (perkebunan) mendapat sambutan rakyat tani. 

Puluhan onderneming dengan puluhan ribu hektare tanah diubah menjadi tanah pertanian 

rakyat. Tanaman onderneming berubah menjadi tanaman jagung, singkong, huma, kapas, dan 

jarak. Meski hasilnya untuk kepentingan perang, perubahan yang mendasar bagi rakyat 

adalah  bahwa mereka merasa pendudukan atas tanah-tanah perkebunan itu diperbolehkan 

dan sewaktu-waktu mereka akan menjadi pemilik atas tanah itu tatkala Jepang hengkang.
11

  

 

3. Aspirasi kemerdekaan menghapus prinsip domein; dan tanah kosong untuk pangan 

Sadar bahwa akar masalah pengingkaran akan hak-hak pribumi atas keadulatan teritori 

(tanah) adalah karena diimaninya prinsip domein (memiliki) oleh negara, maka para pendiri 

bangsa, salah satunya adalah Soepomo yang merupakan murid paling menonjol—selain ter 

Haar—dari  van Vollenhoven, menghapus prinsip tersebut. Sebagai negara baru, berdasarkan 

asas sentralisasi dalam bingkai negara Kesatuan, diputuskan bahwa kepentingan negara harus 

                                                           
10 Cornelis Fasseur, The Politics of Colonial Exploitation: Java, the Dutch, and the Cultivation System, (Ithaca:  

Southeast Asia Program, Cornell University, 1992), hlm 28 dan 99. Pada era Liberal, jumlah perusahaan-perkebunan 
naik tajam dari 1500 (tahun 1890) menjadi 2500 (1913). Setiap perusahaan memiliki jumlah perkebunan yang variatif; 
1, 3, hingga 20 perkebunan. Lihat  J.N.F.M. á Campo, “Munculnya Perusahaan Korporat di Indonesia pada Masa 
Kolonial, 1893-1913, dalam Thomas J. Lindblad (ed.), Fondasi Historis Ekonomi Indonesia, (Yogyakarta: PSSAT-UGM 
dengan Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 96 

11 Simak misalnya, Shigero Sato, War, Nationalism, and Peasants Java Under the Japanese Occupation 1942–1945, 
(Australia: Allen & Unwin, Ltd. 1994) 
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di atas hak ulayat masyarakat hukum adat, yang mana negara kemudian memiliki Hak 

Menguasai Negara.  

Hak Menguasai Negara (HMN) itu dirumuskan di dalam konteks historis bahwa 

negara memikul aspirasi kemerdekaan. Mereka berasumsi bahwa negara dibangun untuk 

mensejahterakan rakyatnya (negara budiman). Tidak terbayangkan bagi para pendiri bangsa 

saat itu bahwa dengan HMN negara bisa mempraktikkan suatu proses dan kepentingan yang 

mengakibatkan rakyat kehilangan hak atas tanah. Kesadaran tentang negara sebagai 

commonwealth mengaspirasikan mereka dalam merumuskan HMN.
12

 Undang-Undang dasar 

1945 pasal 33 (3) dan UUPA 1960 pasal 2 menegaskan pernyataan HMN ini. Singkatnya, 

pernyataan hak memiliki negara diganti dengan hak menguasai negara, dan UUPA 1960 

sebagai hukum agraria yang baru mengakui adat sebagai sumber hukum (pasal 5).  

UUPA 1960 anti terhadap penelantaran tanah (membiarkan tanah menjadi kosong) 

sehingga jika diterlantarkan maka akan dicabut/dihapuskan dan dialihkan ke pihak lain, baik 

untuk jenis hak milik (pasal 27), hak guna usaha (pasal 34), hak guna bangunan (pasal 40). 

Hal ini mengingat bahwa tanah memiliki fungsi sosial (pasal 6) sehingga pemanfaatan dan 

penguasaan oleh pihak lain dimungkinkan. Di sinilah tercermin bahwa hubungan manusia 

dengan tanah tidaklah semata-mata hubungan hak kebendaan (perdata) namun terkandung 

hak publik (refleksi dari pemahaman atas adat bahwa kekuasaan dalam urusan tanah terletak 

dalam komunitas)
13

.  

 Segera setelah kemerdekaan, langsung diupayakan dilakukan land reform. 

Penghapusan tanah perdikan dan redistribusi untuk kaum tani atas tanah perkebunan di 

vorstenlanden terjadi pada tahun 1948. Pada periode ini pula Menteri urusan Bahan 

Makanan, I.J. Kasimo, membuat Rencana Produksi Tiga Tahun (1947-1950) atau dikenal 

dengan Plan Kasimo. Kebijakannya berupa perintah penanaman tanah-tanah kosong, 

utamanya yang ada di Sumatera Timur seluas 281.277 ha. Pedesaan digiatkan dalam usaha 

tani, intensifikasi melalui bibit padi unggul, dibentuknya kebun-kebun bibit untuk rakyat, dan 

pemeliharaan hewan ternak sebagai alat produksi pangan, serta dilaksanakannya transmigrasi. 

Kesemuanya dalam rangka swasembada pangan.
14

  Kelaparan yang melanda rakyat Indonesia 

selama periode Jepang sebelumnya sampai dengan masa Revolusi harus segera diatasi 

dengan berswasembada pangan melalui cara-cara penanaman di atas tanah-tanah kosong.  

 

4. Tanah untuk pembangunan Orde Baru 

Pada masa Orde Baru, terjadi reorientasi ―kepentingan nasional‖ yang menghegemoni 

kepentingan rakyatnya. Kebijakan pertanahan diarahkan untuk mendukung pembangunan 

                                                           
12 Hal ini berbeda sekali dengan rezim kolonial bahwa atas nama domein verklaring mereka bisa mengambil 

alih “tanah-tanah terlantar” milik adat; dan rezim Orde Baru yang atas nama Hak Menguasai Negara dapat melakukan 
pengadaan tanah untuk Pembangunan atau Kepentingan Umum yang dipraktikkan dengan cara-cara pengusiran 
terhadap rakyat (komunitas adat). 

13 Pada masa sekarang, pemahaman ini diwujudkan misalnya dalam pendaftaran tanah milik pribadi 
(transaki atau balik nama) yang mengikut-sertakan kepala desa (bukan sebagai penentu namun pencatat dan atau 
saksi belaka).  

14
 Di sini mulai dikenal pula pendidikan orang dewasa dengan peserta pemuda-pemudi tani berumur 

18-25 tahun. Mereka tanpa ujian masuk/keluar dan tamat untuk kembali bekerja di pertanian. Pendidikan ini 

dikenal dengan Balai Pendidikan Masyarakat Desa (BPMD) yang sejak Oktober 1947,  BPMD merupakan bagian 

dari “Plan Kasimo”.  
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baik oleh pemerintah maupun swasta. Terjadi ―reverse land reform‖ dari yang seharusnya 

untuk rakyat menjadi untuk swasta. Berbagai ketentuan UUPA yang tidak sejalan dengan 

kepentingan Orde Baru diabaikan, ditafsir ulang, dan dihindari. Secara bersamaan legislasi 

sektoral atas ekstraksi sumberdaya alam mengeluarkan areal tanah yang termasuk dalam 

kawasan hutan dari ketentuan UUPA. UUPA (1960) ―disubversi‖ oleh Undang-Undang 

Pokok Kehutanan (1967) dan Undang-Undang Penanaman Modal (1967) yang memfasilitasi 

pemberian ijin usaha pertambangan.  

Dalam konfigurasi politik-ekonomi semacam itu, prinsip Hak Menguasai Negara 

ditafsir-praktikkan sebagai Hak Memiliki Negara sehingga sering didengar penyebutan secara 

salah kaprah tentang ―tanah negara‖. Tragisnya lagi, di kawasan kehutanan, dimana sekitar 

70% dari total daratan Indonesia ada di dalam yurisdiksinya, definisi tentang kawasan 

kehutanan dalam UUPK 1967 mencerminkan prinsip ―domein verklaring‖ sebagaimana 

regulasi kolonial yakni Undang-Undang Kehutanan 1927 dan Peraturan Kehutanan 1932.
15

  

 

 

5. Pasca Orba, perjuangan menuju kepastian dan keadilan tenurial 

Tampilan struktur agraria yang timpang menghasilkan konsentrasi aset yang sangat 

tidak adil, konflik struktural yang akut, dan proses pemiskinan dalam skala luas. Kondisi 

inilah yang melatari bangkitnya aksi-aksi protes agraria dalam berbagai bentuk (termasuk 

reklaiming) yang merebak luas pada era pasca Orde Baru. Sekedar ilustrasi, petani mulai 

menggarap padang golf di Cimacan (1998), penguasaan atas kebun coklat dan tanah kosong 

yang dimiliki PT Citra Lamtorogung Persada di Lampung (1998), petani membuka saluran 

irigasi untuk memperoleh air di Aceh (1998), petani menghancurkan panen PT Perkebunan 

Nusantara II Kebun Batangkuis di Medan (1998) reklaiming peternakan Suharto di Tapos, 

dan tuntutan pencabutan hak pemakaian tanah untuk pertanian (HGU) yang diberikan kepada 

PT Rejo Sari Bumi (2000). Bahkan kala itu Presiden Abdurrrahman Wachid membuat 

pernyataan yang mengijinkan aksi-aksi, sebab menurutnya tanah-tanah yang dikuasai oleh 

perkebunan itu semula adalah milik rakyat.  

 Di tengah ketimpangan penguasaan tanah yang demikian akut dan gejala 

pencerabutan manusia atas tanah dan pertanian (deagrarianisasi), di sisi lain dijumpai fakta 

adanya penelantaran tanah. Penyebabnya macam-macam, salah satunya adalah tanah 

dijadikan barang dagangan (komoditas) sehingga menjadi objek spekulasi, atau cadangan 

untuk investasi pembangunan. Penelantaran tanah oleh pemerintah (atau badan usaha negara) 

disebabkan keterbatasan biaya pengelolaan yang bersumber dari dana publik, sebab 

                                                           
 15 Baru muncul UU no 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang mendefinisikan ulang kawasan hutan; dan 
negara (melalui kemenhut) hanyalah salah satu pihak yang memiliki hak penguasaan (bedakan dengan Hak 
Menguasai Negara) di antara pihak-pihak lain (masyarakat adat, swasta, pribadi, dsb.). Namun dalam praktiknya, 
pemahaman atas prinsip domein ini masih saja terjadi. Kalangan masyarakat sipil mengusulkan pengukuhan tata 
batas kawasan hutan dan penguasaannya sehingga didapat kepastian, serta penyelesaian konflik dan perluasan 
kawasan kelola rakyat untuk peningkatan kesejahteraannya. Fakta bahwa baru ada 12% (14,24 ha) dari total 130,68 
juta ha yang ditetapkan, sehingga sisanya bisa dianggap sebagai “open access” atau sebagai “tanah kosong” yang tak 
bertuan. Sementara fakta lain menunjukkan bahwa terdapat 31.957 desa (hitungan BPS) yang berada “dalam” atau 
“di sekitar” kawasan hutan yang 71,06% menggantungkan hidupnya dari hutan. Mayoritas mereka dalam kondisi 
miskin dan terancam dengan tuduhan “perambah” atau pelaku kriminal tatkala mengakses hasil-hasil hutan. Simak, 
Myrna A. Safitri, dkk., Menuju Kepastian dan Keadilan Tenurial, Pandangan kelompok masyarakat sipil Indonesia tentang 
prinsip, prasyarat dan langkah mereformasi kebijakan penguasaan tanah dan kawasan hutan di Indonesia, Jakarta, 7 November 
2011 (edisi revisi).  
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ketidakseriusan, atau bahkan salah urus. Mengatasi hal demikian, maka pemerintah membuat 

serangkaian kebijakan tentang pemanfaatan tanah kosong dan penertiban tanah terlantar. 

Beberapa regulasi yang mengaturnya:  

 

1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan 

pendayagunaan tanah terlantar. 

2) Permen Agraria/Perkaban nomor 3 tahun 1998 tentang pemanfaatan tanah kosong 

untuk tanaman pangan. Ditegaskan lagi dengan,  

3) Pasal 2 ayat (1) dan (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor. 34 Tahun 

2003, tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan, huruf g mengenai 

pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong.  

4) PP no 11 tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar 

5) Peraturan Kepala BPN no 4 tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah 

Terlantar.  

 

Dari penghitungan BPN pada tahun 2010, telah teridentifikasi 7,3 juta ha tanah 

terlantar (kota-desa); dengan 3,1 juta ha tanah terdaftar atau setara dengan 133 kali luas 

Singapura. Tanah-tanah terlantar itu sejumlah 15,32% adalah tanah-tanah yang dikuasai oleh 

pemerintah atau BUMN, sisanya oleh swasta dalam bentuk HGU (1,935 juta). Potensi 

kerugian yang ditimbulkan dari tidak dimanfaatkannya tanah terlantar tersebut adalah Rp. 

6000 triliun/5 th. Pemerintah mengagendakan pendayagunaan tanah terlantar sebagai obyek 

Reforma Agraria/PPAN. Dari target 8,1 juta ha obyek PPAN, sebesar 7,3 disumbang dari 

tanah terlantar. 
16

 

Catatan kritis yang bisa diajukan terhadap regulasi di atas adalah bahwa terdapat 

―pasal karet‖ mengenai pengecualian obyek tanah terlantar, berupa didefinisikannya 

keterlantaran itu dengan faktor ―kektidaksengajaan‖. Faktor ini menyulitkan penetapan 

indikator dan cara mem-verifikasinya. Juga tentang penetapan obyek tanah terlantar. 

Pengecualian obyek tanah dalam kategori yang dikuasai oleh pemerintah (langsung-tidak 

langsung) dan sudah atau belum berstatus barang milik negara/daerah, mengabaikan 

kenyataan bahwa fakta keterlantaran tanah yang demikian tinggi dengan ekskalasi konflik 

pertanahan yang tinggi pula (misalnya di PTPN-PTPN), justru ada di tanah-tanah dalam 

kategori kuasa pemerintah itu. Maka tidak mengehrankan jika political will lemah untuk 

segera mengeksekusi penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar tersebut.  

Pada tingkatan birokrasi terdapat kekeliruan mendasar adanya pemahaman bahwa PP 

no 11 tahun 2010 itu tidak bisa dijalankan tanpa disertai adanya PP Reforma Agraria. 

Sementara di sisi lain telah dilaksanakan kebijakan PPAN di beberapa tempat, yang mana 

kebijakan ini disebut sebagai Reforma Agraria. Telah ditegaskan juga bahwa PP no 11 tahun 

2010 ini mengalokasikan  pendayagunaan tanah terlantar untuk reforma agraria.  

 

6. Contoh kasus Tanah Terlantar di Yogyakarta 

Setiap Kantor Wilayah BPN memiliki bagian yang menangani bidang pengendalian 

pertanahan dan pemberdayaan masyarakat. Mereka melakukan pengendalian terhadap tanah-

tanah yang telah dilakukan pendaftarannya dalam berbagai bentuk hak. Dalam rangka 

                                                           
16

 Keynote Speech Kepala BPN di Dewan Guru Besar UI, 12 Mei 2010 
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pengendalian itu diperoleh angka sekitar 300 hektar tanah yang diidentifikasi terlantar (kota-

desa). Dengan keluarnya PP no 11 tahun 2010 yang mengecualikan tanah yang dikuasai oleh 

pemerintah sebagai obyek tanah terlantar, maka akhirnya hanya ditetapkan 62,1038 ha atas 

15 subyek hak.
17

   Jenis hak umunya adalah HGB.  

 Di masa lalu, pemanfaatan tanah terlantar dalam praktik dan definisi formal dilakukan 

oleh instansi pemerintah non-BPN, yang dapat bekerjasama dengan pemegang hak serta 

diatur oleh Pemerintah Daerah. Sebagai contoh adalah pemanfaatan tanah kosong di 

Kabupaten Bantul melalui program ABRI Manunggal Pertanian (AMP). Ada dua jenis 

pemanfaatan yakni dilakukan oleh masyarakat sendiri dan dilakukan oleh instansi 

pemerintah. Program pertama berupa pemanfaatan atas tanah tujuh pengembang perumahan. 

Mereka ini menguasai tanah cukup luas dan seluruh atau sebagian tanahnya masih dalam 

keadaan kosong. Pengembang tersebut adalah Perum Perumnas, Koperasi BKUK Dekopindo, 

PT. Nuscon Asri, PT. Aditra Graha Asri, PT. Heksana Adi Gatra Mulya, PT. Lita Internusa, 

dan PT. Griya Mataram Singgasana. Dalam pengakuan pengembang, penelantaran itu 

disebabkan faktor ekonomi berupa suku bunga tinggi sehingga mereka kesulitan mendapat 

kredit bank untuk pembangunan perumahan, serta krisis ekonomi tahun 1999 yang 

mengakibatkan rendahnya permintaan pembangunan rumah. Pemanfaatan yang dilakukan 

adalah penanaman kembali tanah kosong oleh pemilik semula di atas tanah pengembang. 

Program kedua adalah berupa penanaman tanaman pangan oleh ABRI (Kodim 0729 

Bantul) sebagaimana dinyatakan oleh Surat Keputusan Penanggung Jawab Operasi ABRI 

Manunggal Pertanian No. Skep/06/IV/1998. Penanaman dilakukan di atas tanah-tanah 

kosong masyarakat melalui sistem bagi hasil, yang mana pemilik mendapat 60% hasil serta 

upah tenaga kerja jika mereka sendiri yang mengerjakannya.
18

 

Dalam dokumen resmi, program inilah yang sering dicatat sebagai bentuk 

pemanfaatan tanah terlantar, mengabaikan kenyataan bahwa masyarakat luas dengan definisi 

mengenai tanah kosong dan dihadapkan pada kondisi aktualnya, telah banyak memanfaatkan 

tanah-tanah yang dianggap kosong/terlantar tersebut. 

 

 

7. Penutup 

Melalui penelusuran sejarah hukum tentang tanah kosong (tanah liar, tanah terlantar, 

woeste gronden, waste land) atau dengan sebutan lain, ditunjukkan bagaimana ia 

didefiniskan, dikategorisasi, diatur dan dipraktikkan dalam berbagai bentuk penguasaan dan 

pemanfaatan. Tanah kosong tidaklah benar-benar kosong, sebab selain menyediakan tempat 

hidup bagi berbagai jenis tanaman dan hewan di atasnya (organisma), ia juga dipenuhi 

dengan berbagai pemaknaan dan praktik penguasaan baik aktual maupun potensial. Tatkala ia 

didefinisikan ―kosong‖, negara atau siapapun hadir ―mengisinya‖ dan memasukkan atau 

mengasingkan pihak-pihak lain dalam proses pengisian itu. Dengan demikian kekosongan 

selalu bersifat relasional. Di dalam relasi itulah sekumpulan hak (a bundle of right) 

dikonstruksikan, dan sehimpunan kekuasaan (a bundle of power) dirumuskan.  

                                                           
17  Keterangan audiensi  dengan jajaran Kanwil BPN DIY dalam rangka sosialisasi PP no 11 tahun 2010 

dan Peraturan Kepala BPN no 4 tahun 2010 tentang Tanah Terlantar, Yogyakarta 12 April 2010.  
18 Ema Sri Wibawanti dan Maria S.W. Sumardjono, "Pemanfaatan Tanah Kosong untuk Tanaman Pangan 

di Kabupaten Bantul”, Sosiohumanika, Mei, 2001. 
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Pasca Soeharto hingga kini, semakin kuat tampak bahwa berbagai aktor memiliki 

argumen dalam mengkreasi cara dan kesempatan untuk menegosiasikan hubungan 

kepemilikan (property relations) dan menjustifikasi pemahaman mereka mengenai kondisi 

aktual, klaim, dan solusi di dalam terminologi legal-formal. Pemahaman ini terbentuk seturut 

dengan pegeseran hubungan antara negara, adat (desa, ulayat, nagari), dan rakyat yang 

masing-masing memiliki hubungan kepemilikan. 

Dalam pemahaman masyarakat, sebagaimana telah ditegaskan oleh van Vollenhoven 

awal abad 20, tanah kosong itu sebenarnya adalah ―the commons‖, dimana semua orang bisa 

mengaksesnya, mengambil manfaat atasnya entah berupa ladang penggembalaan, hutan 

untuk diambil hasil kayu dan pangannya, ataupun sungai dan lautan. Pembatasan dan 

pelarangan atas ―the commons‖ semakin naik dari tahun ke tahun seturut dengan menguatnya 

otoritas negara dan ekspansi kapital-industrial. Pembatasan itu terjadi melalui pendefinisian 

atas tanah kosong-tanah negara, areal konservasi hutan-resapan air-karbon-hewan lindung, 

dan sebagainya.  
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BAB III 

BELAJAR DARI ETIKA KEBIJAKAN ALA MAHATMA GANDHI: 

TUJUH DOSA SOSIAL MENURUT GANDHI
19

 

 

 

Keteguhan dalam perjuangan agraria sangat dibutuhkan. Ada banyak inspirasi dari berbagai 

tokoh dunia yang dapat dipelajari, salah satunya dari Mahatma Gandhi. Ia adalah tokoh 

pembebasan India dan guru sprititual yang menginspirasi gerakan perdamaian, anti 

kekerasan, dan kedaulatan berproduksi. 

 

Gandhi menyajikan ada tujuh dosa sosial yang seringkali diidap oleh seseorang namun jarang 

disadari. Berikut tujuh dosa sosial dari Gandhi menurut tafsiran saya.
20

 

 

1. Science without humanity. Pengetahuan tanpa kemanusiaan. Suatu kesalahan besar jika 

pencapaian pengetahuan tidak disertai penghargaan kepada kemanusiaan bahkan untuk 

menindas kemanusiaan, menghardik sesama atas legitimasi pengetahuan. Pengetahuan 

ditampilkan sebagai arena kekuasaan. 

 

2. Worship without sacrifice. Kebaktian tanpa pengorbanan. Banyak sekali orang 

menjalankan ibadah, menabung untuk ritual, menghabiskan uang-waktu-pikiran untuk 

sesembahan, namun tidak disertai kerelaan berkorban untuk sesamanya, mengorbankan 

nafsu sendiri untuk sesuatu yang lebih mulia. Mengorbankan orang lain daripada hasrat 

pribadi. 

 

3. Commerce without morality. Dunia sekarang adalah dunia ―dol-dolan‖: ―yang publik‖ 

dipribadikan, ―yang layanan‖ diperdagangkan, ―yang mandat negara‖ diswastakan, ―yang 

negara‖ di-rente-kan, apalagi yang memang benar-benar pribadi sehingga bisa 

dipertukardagangkan. Kaum pedagang adalah kaum yang meniagakan hasil produksi. 

Mereka sendiri tidak memproduksi. Berat ujiannya, sehingga konon ―aktifitas 

perniagaan‖ adalah arena menguji keimanan. Sarat tipu-daya. Sepulang dari pasar, 

disarankan membasuh tangan-kaki-muka, seperti sekembali dari pemakaman. Khawatir 

dedemit ikut menempel dalam perjalanan. Moralitas seseorang ditempa, apakah dalam 

berdagangnya ia melipatgandakan profit dengan cara-cara brutal baik aktual maupun 

tersamar; ataukah saling ridlo dan tidak mematikan satu sama lain. Surga imbalannya.  

 

4. Education without character. Pendidikan tanpa karakter. Ini paling kasat mata. Judul 

pelajaran atau kuliah diciptakan. Plang nama pendidikan dipajang. Cerdik pandai 

bertahan gagasan tentang nama jurusan atau pusat pelatihan. Ternyata, tak lain tak bukan 

adalah ―dodolan‖. Dalam motif semacam ini, pendidikan yang dihasilkan sulit melahirkan 

pribadi-pribadi berkarakter. Murid-sarjana yang lahir dari pendidikan yang mengabaikan 

pembangunan karakter akan bisa mengabdi pada apa saja. Moralitas bukan utama, 

integritas tidak penting. Uang dan kekuasaan yang afdhol. Bahkan kesadaran tentang 

dirinya sendiri dengan segenap fitrah kemanusiaannya ditinggalkan. Diri yang 

                                                           
19

 Artikel pernah dimuat di Majalah Sandi, Edisi XXXIV-2012 
20  Uraian mengenai ini semula diperoleh dari Gunawan Wiradi dalam satu kesempatan pembicaraan informal 
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meninggalkan Diri sendiri. Profit menjadi tujuan utama, menggantikan berbagai motif 

lain sehingga mendeterminasi semua aspek kehidupan, termasuk tujuan  pendidikan. 

Profit Yang Maha Esa. 

 

5. Wealth without work. Kekayaan tanpa kerja, kesejahteraan tanpa usaha. Hasil tanpa 

proses. Jalan pintas yang ditempuh: cara-cara instan, cepat, berhasil lipat. Biarkan orang 

lain yang mengerjakan asal hasilnya untuk diri sendiri. Apakah pendidikan juga 

mengajarkan agar bisa berlaku rumus demikian? Jika pragmatisme telah menjadi laku, 

dan ―kerja‖ sebagai penghormatan atas kemanusiaan semakin ditindas, maka apa lagi 

yang tersisa untuk bisa dimuliakan. Kerja adalah mulia. Pragmatisme adalah ingkar pada 

kerja. 

 

6. Pleasure without consciousness. Kesenangan tanpa kesadaran. Mulai dari hanya mau 

senangnya dan emoh pada cara mendapatkannya, sampai dengan lupa untuk apa 

kesenangan itu. Bukan tidak boleh memperoleh kesenangan, namun penghiburan itu 

terletak pada kemampuannya berbagi. Kesadaran, bahwa ada orang yang tidak bisa 

mendapatkannya; sadar bahwa bisa jadi perolehan kesenangan itu terjadi dengan cara 

penyedihan di pihak lain (uneven pleasure). 

 

7. Politics without principal. Politik tanpa prinsip, tanpa ideologi kemaslahatan. Politik 

adalah perilaku, manifestasi subyektifitas seseorang untuk terpenuhi haknya. Semua 

orang berpolitik sehingga semua orang termanifestasikan subyektifitasnya. Ideologi 

dalam politik adalah kendaraan untuk penghormatan atas perwujudan subyektifitas itu, 

bukan penindasan. Pemuliaan atas subyektifitas warga negara sebagai kaum tani, sebagai 

pejalan kaki, sebagai pemeluk keyakinan, sebagai pembelajar, sebagai pengelola meja 

praja, sebagai guru, juga peniaga. Dengan segenap pemenuhan hak-hak mereka. Yang 

berpinsip itulah ―Yang Politik‖. Politik menjadi kotor tatkala tidak diletakkan di bawah 

prinsip kesejahteraan bersama, perayaan atas subyektifitas multiragam. Maka itulah 

lembaga negara didirikan, namun bukan untuk menjadi ekseku-thieve, legisla-thieve, dan 

judika-thieve. Jikalau setiap orang adalah pewujud (atau penindas) subyektifitas, maka 

begitulah setiap orang berpolitik. 

 

 

--(0)-- 
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BAB IV 

 

SETENGAH ABAD PENDIDIKAN AGRARIA INDONESIA
21

 

 

Tahun 1963 Akademi Agraria didirikan di Yogyakarta. Tiga puluh tahun kemudian, ia 

menjadi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Perubahan dari ―agraria‖ menjadi ―pertanahan‖ 

melewati banyak cerita, bukan hanya kelembagaan-pendidikan namun di baliknya adalah 

naik turunnya arah politik, pembangunan ekonomi, dan perubahan sosial. 

 

Kemerdekaan Indonesia Jilid Dua 

 

Pada seputaran tahun 1960-an itu, ada beberapa peristiwa yang bukan hanya perlu dicatat, 

tetapi menjadi tapal batas perjalanan sejarah Indonesia selanjutnya. Tahun 1960 menjadi 

pemulai dari kemerdekaan Indonesia jilid kedua, dimana Proklamasi Kemerdekaan 1945 

merupakan jilid pertamanya yang merupakan deklarasi kemerdekaan secara politik (revolusi 

politik). Jilid kedua ini ditempuh melalui jalan revolusi sosial-ekonomi, lahirnya Indonesia 

baru menuju ―Sosialisme ala Indonesia‖. Visi keindonesiaan macam inilah yang mendasari 

lahirnya Undang-undang No. 2 tahun 1960 (Perjanjian Bagi Hasil), Undang-undang No. 5 

tahun 1960 (Pokok-pokok Agraria), disusul dengan PP no 224 tentang Landreform yang 

secara simbolis dicanangkan melalui ―Ajunan Tjangkul Pertama Pembangunan Nasional 

Semesta Berentjana‖, 1 Januari 1961.  

 

Demikianlah yang diniatkan oleh pemerintah Indonesia kala itu. Melalui kata-kata Presiden 

Soekarno, ―Ini adalah suatu kemadjuan jang penting-maha-penting dalam Revolusi 

Indonesia! Revolusi Indonesia tanpa Landreform adalah sama sadja dengan gedung tanpa 

alas, sama sadja dengan pohon tanpa batang, sama sadja dengan omong-besar tanpa isi. 

Melaksanakan landreform berarti melaksananakan satu bagian jang mutlak dari Revolusi 

Indonesia‖.   

 

Agenda utama landreform secara sosial memiliki arti perombakan struktur sosial berbasis 

penguasaan tanah; secara politik mentransformasikan warganegara yang semula adalah warga 

tempatan yang terikat dalam hubungan feodal-kolonial atas tanah, serta tumbuhnya kesadaran 

politik warga; dan secara ekonomi merupakan peletakan dasar alat produksi bagi tenaga kerja 

dan pemerataannya (penetapan batas maksimum) menuju negara industrial berbasis 

pembangunan desa. Visi keindonesiaan dalam imajinasi pembangunan semesta berencana itu 

berakar dari kondisi riil rakyat Indonesia, bukan diturunkan secara demagogis. Tragisnya, 

cita-cita itu kabur. Dijalankan oleh rejim yang mulai meredup oleh pertentangan politik 

internal maupun gempuran eksternal Perang Dingin, Kemerdekaan jilid dua itu menjadi 

samar-samar. Aksi-aksi counter-reform skala lokal hingga naik di level kebijakan partai 

politik yang ada saat itu, berujung pada kompromi. Bahkan sejak UUPA 1960 dirumuskan.  

UUPA 1960 sebagai Kompromi-Jalan Tengah? 

                                                           
21

 Pernah dimuat dalam Majalah Sandi, Edisi XXXV-2013 
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UUPA 1960 bukanlah bersifat sosialis, apalagi kapitalis. Ia dikatakan bersifat Pancasialais, 

namun apakah artinya ini? Jika menyimak pasal demi pasal UUPA, banyak kompromi-jalan 

tengah di dalamnya. Hukum tanah UUPA didasarkan pada hukum adat dan mengindahkan 

nilai agama (pasal 5), dimana di dalam kedua hukum ini hak milik komunal dan pribadi 

diakui; tanah memiliki fungsi sosial (pasal 6); dan masih ditemuinya dimensi kapitalistik di 

dalamnya berupa Hak Guna Usaha oleh badan usaha pemerintah dan perusahaan (pasal 28).  

Meski UUPA telah memutuskan mencabut prinsip-prinsip regulasi tanah kolonial yang 

liberal dan kapitalistik, ternyata ia masih menyisakan celah di dalamnya dalam bentuk HGU. 

Sedikit penyesuaian dilakukan, berupa jangka waktu sewa (semula 75 menjadi 25) dan 

pemegang hak hanya oleh warga negara Indonesia.  

 

UUPA memungkinkan terjadinya landlordism dengan tidak ditetapkannya batas maksimum 

penguasaan tanah HGU. Terbukti, lebih dari setengah abad kemudian, terjadi ketimpangan 

penguasaan yang semakin akut. Tanah untuk pembangunan perkebunan skala besar meluas 

secara cepat dari tahun ke tahun, hingga tahun 2015 rencananya dialokasikan 20 juta ha lahan 

untuk perkebunan sawit yang tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua. 

Perkebunan terus dibuka, sementara yang telah ada menimbulkan konflik dan penelantaran 

tanah yang takberkesudahan. Tanah kehutanan dikontrol oleh Kementeria Kehutanan seluas 

147 juta hektar yang diberikan ijin konsesinya kepada ribuan unit perusahaan dengan masing-

masing menguasai puluhan ribu hektar, bahkan ratusan ribu. Di kawasan itu terdapat 31.957 

desa yang berada di ―dalam‖ atau ―sekitar‖ kawasan hutan yang 71,06% menggantungkan 

hidupnya dari hutan. Mayoritas penduduknya dalam kondisi miskin dan terancam dengan 

tuduhan ―perambah‖ atau pelaku kriminal tatkala mengakses hasil-hasil hutan. Sebagai 

konsekuensi dari kebijakan alokasi tanah itu, maka penggureman tanah berlangsung, 

ketunakismaan tanah semakin akut, dan deagrarianisasi populasi menjadi pemandangan yang 

lazim. 

 

Sebagian pihak memaknai UUPA 1960 hanya bersifat ―pokok-pokok‖, yang detail 

peraturannya ditentukan kemudian, termasuk aturan yang mengecilkan peluang-peluang 

kembalinya sifat liberal dan kapitalistik di atas. Sifat kemendesaakan UUPA 1960 dalam 

situasi dan kondisi yang agaknya seperti disegerakannya Proklamasi Kemerdekaan 1945 yang 

―hal-hal mengenai pemindahan kekoeasaan dll. diselenggarakan dengan tjara saksama dan 

dalam tempoh sesingkat-singkatnja‖. Urgensitas UUPA masa itu bukan pada legal drafting, 

mengingat ia dirumuskan sejak 1948 dan baru dinyatakan pada tahun 1960, namun pada 

situasi sosial-ekonomi-politik yang berakumulasi pada penghujung tahun 1950-an. Pasca 

1965, justru rejim baru melakukan cara-cara yang seksama dan dalam tempo sesingkat-

singkatnya dalam menafsirkan ulang UUPA; membelahnya dalam dua bagian (satu bagian 

dari awal hingga pasal 15 seakan-akan mencerminkan Orde Lama, dan bagian kedua mulai 

pasal 16 dan seterusnya mencerminkan Orde Baru); hingga memandulkannya dengan 

lahirnya UU Pokok Kehutanan dan UU Penanaman Modal pada tahun 1967. Dimulailah 

episode baru dimana agraria dan sumber daya alam disektoralisasi untuk memudahkan 

keluarnya ijin konsesi dan penetapan jenis haknya. Kondisi dan pergeseran-pergeseran tafsir 

atas UUPA 1960 semacam itulah yang menempatkan UUPA sebagai UU dengan ―identitas 
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yang terbelah‖ atau ―kompromistis‖, sehingga di kemudian hari melahirkan tuntutan 

dilakukannya amandemen terhadapnya, secara parsial maupun menyeluruh.  

 

Bukan (hanya) Sertifikasi 

 

Terlepas dari kontroversi identitas UUPA 1960 sebagaimana uraian di atas, Undang Undang 

Pokok ini memiliki memiliki lima misi utama ideal berikut: (1) Perombakan Hukum Agraria, 

(2) Pelaksanaan Landreform, (3) Penataan Penggunaan Tanah, (4) Likuidasi Hak-hak Asing 

dalam Bidang Agraria, (5) Penghapusan Sisa-sisa Feudal dalam Bidang Agraria. Akademi 

Agraria yang kelahirannya tidak terlepas  dari lahirnya UUPA 1960, dengan demikian 

mengemban misi utama itu. 

 

Untuk melaksanakan PP Landreform 1961, perlu segera dilakukan serangkaian kebijakan. Di 

antaranya adalah dibentuknya pengadilan landreform (beranggotakan personil pengadilan 

negeri ditambah pakar dan perwakilan organisasi tani), panitia pelaksana landreform 

(birokrasi dan anggota partai nasional hingga lokal), pendanaan landreform (berbentuk 

yayasan), dan pendataan untuk menetapkan subyek dan obyek landreform.  Dalam hal 

terakhir diperlukan tenaga-tenaga spesifik dan handal yang bersama-sama panitia landreform 

memahami siapa yang layak ditetapkan sebagai subyek landreform dan tanah mana yang 

pantas dimasukkan sebagai obyeknya, hingga melakukan tugas mengukur dan mendaftar 

legalitasnya. Sayangnya, Indonesia belum memiliki tenaga tersebut. Saat itu yang ada 

hanyalah pencatat akta tanah di bawah menteri kehakiman, yang mewarisi sistem 

kenotariatan Belanda. Memang bentuk peraturan mengenai pertanahan termasuk peraturan 

pemerintah kala itu masih dikeluarkan oleh Presiden dan Menteri Muda Kehakiman. 

Kebijakan itu ditempuh karena Indonesia masih dalam keadaan darurat. Lahirnya UUPA-lah 

yang sekaligus memberi peran vital Departemen Agraria di bawah naungan Menteri 

Kompartemen Agraria yang dipimpin oleh Mr. Sadjarwo, membawahi departemen 

kehutanan, perkebunan, dan pertanian.   

 

Untuk mengisi keperluan di ataslah, maka pada tahun 1963 didirikan Akademi Agraria di 

Yogyakarta dengan Jurusan Agraria, menyusul dibukanya Jurusan Pendaftaran Tanah di 

Semarang pada 1964. Mahasiswa Akademi diberi pemahaman baik tentang aspek keagrarian 

maupun aspek teknis pengukuran dan pendaftaran tanah. Sejak awal, lembaga pendidikan ini 

tidak memisahkan kedua aspek tersebut, apalagi menetapkan persentase pengetahuan antara 

yang aspek teoretis dan praktis.  

 

Pada dasarnya, sejarah Akademi Agraria adalah sejarah atas lima misi di atas, bukan (hanya) 

sejarah sertifikasi tanah. Program sertifikasi hanyalah aktifitas lanjutan untuk melegalkan 

kepastian penguasaan dan kepemilikan tanah rakyat yang sebelumnya diperoleh melalui 

landreform. Jadi, bukan sertifikat itu sendirilah yang menjadi tugas utamanya. Ia hanyalah 

konsekuensi dari landreform. Mahasiswa Agraria harus memahami masalah-masalah agraria 

serta ditantang memikirkan kebijakan macam apa yang tepat untuk mencari jalan keluar atas 

masalah tersebut. Sebagai contoh, mereka perlu membedakan antara ―kepemilikan tanah‖ 

sebagai proses dan sebagai produk. Sertifikasi adalah proses lanjutan atas ―terbentuknya‖ 
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kepemilikan baru atas tanah (property).  Kepemilikan mempunyai riwayat, asal-usul, dan 

dalam suatu proses tertentu. Proses seseorang mendapatkan tanah yang kemudian dikukuhkan 

haknya oleh lembaga pertanahan (dalam bentuk ijin ataupun hak) bisa diperoleh melalui 

(re)distribusi (landreform), hibah, perampasan tanah secara legal ataupun ilegal, ataupun 

pasar tanah (jual-beli). Maka, menjadi penting bagi pelajar Pendidikan Agraria dididik untuk 

memahami asal-usul kepemilikan dan penguasaan tanah (tenurial) tersebut, bukan (hanya) 

diajarkan terampil mengerjakan prosedur dan mekanisme peralihan dan pendaftarannya 

dalam bentuk dokumen modern (land titling). Jika tidak demikian, maka mereka hanya akan 

menjadi pelaksana administrasi pertanahan yang begitu saja mengukur dan mensertifikasi 

tanah tanpa peduli bagaimana proses tanah tersebut diperoleh, diklaim, dan dihaki; oleh siapa 

dan dengan cara meniadakan siapa. Akademi Agraria yang saat ini menjadi Sekolah Tinggi 

Pertanahan Nasional dan notabene adalah satu-satunya lembaga pendidikan khusus tentang 

agraria dan pertanahan, tidak boleh abai memahami kenyataan tersebut, sebab jika bukan 

lembaga ini maka siapa lagi yang menjalankan mandat tersebut?  

 

Setengah Abad Pelanggaran Hak 

 

Pada awal abad 20, jauh-jauh hari sebelum negeri ini memiliki lembaga pendidikan khusus 

keagrarian dan pertanahan, muncul seorang ilmuwan yang melalui kajiannya atas hukum adat 

menggugat dasar-dasar negara terhadap penguasaan sumberdaya agraria. Ia adalah van 

Vollenhoven. Ia secara kritis mempertanyakan konsep teritori negara (domein verklaring). Ia 

menyatakan prinsip kepemilikan negara itu merupakan bentuk kekerasan; disebutnya sebagai 

―satu abad pelanggaran hak‖, sebab menafikan hak-hak pribumi atas tanah. Menurutnya, 

tanah adat atau tanah masyarakat yang oleh dokumen resmi pemerintah Kolonial 

dikategorikan sebagai ―tanah liar‖ atau ―tanah kosong‖ itu sebenarnya adalah apa yang 

disebutnya sebagai ―beschikkingsrecht‖. Beschikkingsrecht ini tidak dikenal dan diakui oleh 

hukum Barat, Bugerlijk Wetboek. Traktat ini hanya mengenal 3 jenis hak, yakni eerfelijk  

individueel bezitrecht (hak milik individual yang bisa diwariskan), communaal bezitrecht 

(hak milik komunal), dan gebruiksaandelen in communaal bezitrecht (hak milik komunal 

dengan pemakaian bergiliran). Di kemudian hari beschikkingsrecht ini diterjemahkan sebagai  

―hak pertuanan‖ (menurut Prof. Soepomo), ―hak purba‖ (Prof. Djojodigoeno), ―hak 

menguasai‖ (Prof. Notonagoro), dan ―hak ulayat/adat‖ (UUPA 1960) yang kesemuanya 

merujuk pada aspek tenurial oleh masyarakat pribumi. Setengah abad kemudian, tepatnya 

1975, naskah gugatan van Vollenhoven itu diterjemahkan dan diterbitkan sebagai ―Orang 

Indonesia dan Tanahnya‖, oleh Departemen Dalam Negeri melalui Institute Ilmu 

Pemerintahan dalam rangka pembukaan ―Jurusan Agraria‖.  

  

Kini, setengah abad kemudian, kita perlu melihat kembali perjalanan lembaga pendidikan ini. 

Apakah telah berada di dalam jalur genesis dan historisnya, ataukah telah keluar jauh bahkan 

berbalik arah. Kita perlu bertanya ulang, ke arah mana ―Perombakan Hukum Agraria‖ yang 

dituju saat ini dihadapkan pada keragaman geografis, historis, dan budaya masyarakat 

Nusantara Indonesia? Jenis pendidikan agraria macam apakah yang perlu diberikan kepada 

mahasiswa-mahasiswa dari berbagai daerah yang mereka lahir dan hidup di tengah 

keragaman (sistem keagrariaan) daerahnya masing-masing? Tidak tepat jika terjadi 
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penyeragaman pengetahuan dan sistem pengelolaan pertanahan di Nusantara tercinta ini. 

Khawatir, jika terulang lagi apa yang telah diingatkan jauh-jauh hari oleh van Vollenhoven 

itu, ―setengah abad pelanggaran hak‖. Sudah sejak mula Indonesia lahir dengan keindahan 

keragamannya. Keragaman itu bukan hanya suku, etnik, agama, dan ras, namun lebih dari itu. 

Keragaman makhluk bernama manusia dan alam raya seisinya; yang mereka berinteraksi satu 

sama lain dalam tata hubungan yang kita sebut sebagai relasi keagrariaan. Lembaga 

pendidikan agraria perlu mengembangkan pendidikan pluralistik keagrariaan yang tercermin 

dalam relasi sosial dan belajar-mengajar civitas akademikanya, kurikulum, dan kebijakan 

pertanahan yang dirumuskan.  

 

Tipe landreform 

Menengok kembali setengah abad berjalan, di mana letak ―Kebijakan Landreform‖ dan 

pengetahuan yang diajarkan tentangnya? Apakah kebijakan pertanahan selama ini 

berlangsung dengan cara distributif (dari ―tanah negara‖ menuju tunakisma—tanah terlantar 

misalnya); redistributif  (diambil dari tuan tanah/kelebihan maksimum untuk dibagi kembali 

kepada tunakisma);  reconcentration (tanah negara atau tanah rakyat untuk tuan 

tanah/perusahaan—HGU dan PIR BUN contohnya); ataukah non-(re)distribution dimana 

kebijakan pertanahan berlangsung tanpa adanya kebijakan (re)distribusi, sehingga kondisi 

ketimpangan tetap berlangsung.  Demikian pula bagaimana menghadapi masalah ―Penataan 

Tanah‖, porsi antara yang ditata untuk pertanian, kehutanan, perkebunan, tata wilayah 

perkotaan, dan infrastruktur. Juga semakin intensifnya penguasaan tanah oleh kapital 

(subyek) asing (dengan perijinan ataupun kamuflase hak) ataupun modal domestik skala luas; 

serta ―naiknya para raja dan raja-raja kecil‖ disertai klaim-klaim feodal atas tanahnya seiring 

dengan berlangsungnya otonomi daerah dan pemerintahan lokal.  

 

Setengah abad Akademi Agraria menjadi momentum yang tepat untuk memikirkan kembali 

kelima misi UUPA di atas yang sekaligus adalah misi utama Lembaga Pendidikan Agraria. 

Pertanyaan itu bermuara pada salah satu dasar kita berbangsa dan bernegara ini, semakin 

dekatkah kita selama setengah abad ini dengan cita-cita ―Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat 

Indonesia‖, ataukah justru semakin jauh? Melalui pendidikan dan pengetahuan, lembaga 

Pendidikan Agraria Indonesia ini memiliki tugas untuk menjawabnya. 

 

Dirgahayu Akademi Agraria, dirgahayu Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 

 

--(0)-- 
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BAB V 

 

KORPORASI DAN POLITIK PERAMPASAN TANAH 
22

 

 

Kebudayaan dan Perjuangan 

Buku ini menunjukkan bahwa tidak memadainya studi agraria dengan pendekatan ekonomi-

politik (makro), dan struktur sosial internal (dinamika kelas) berbasis penguasaan tanah 

(mikro). Dibutuhkan pemahaman mengenai ―ruang dan sejarah‖ yang didalamnya telah 

dibangun identitas dan kebudayaan. Penulis menjamah Merauke dengan hasrat ini. Di sini 

kita disodori pengetahuan mengenai konsep diri orang Merauke sebagai Anim-Ha, 

totemisme, filosofi tanah sebagai mama atau ancestral-domain, yang mendasari hubungan 

mereka  dengan sesama dan alamnya.  

 

Pihak perusahaan dalam memuluskan megaproyeknya juga melakukan ―pendekatan 

kebudayaan‖ secara manipulatif. Orang Zanegi dan Domande dalam posisi kegalauan 

identitas: ketika kehadiran perusahaan telah terlegitimasi secara adat, uang dan hape didapat, 

namun mendapati rusa-rusa tak lagi bersahabat, dan makan untuk keluarga selalu telat bahkan 

minggat. Untuk bisa menangkap siasat kebudayaan dan kegamangan itu, sekali lagi, di sinilah 

diperlukan mata kebudayaan bagi penulis.  

 

Penulis dengan yakin menyatakan ―Kebudayaan‖ dapat menjadi strategi perjuangan 

mempertahankan ruang hidup orang Merauke selanjutnya, sebagaimana dikutipnya, ―Namik, 

nahisa, nahai anim, es anim, nahin, makan dimatab oleb. Mabateme, wanangga es 

hanidnanggo. (Saudara‐saudara, mama‐mama, kakak‐kakak, adik‐adik, bapak‐bapak, jangan 

jual tanah untuk perusahaan.  Kasihan, itu milik kalian dan anak cucu di masa mendatang) 

(hlm. 94). Orang harus tetap memiliki tanah, agar bisa menanam; dan bukankah menanam 

(cultuur) itulah kebudayaan (culture)?  

 

Saya mulai sering mendengar kalimat perjuangan ini, dari lapangan maupun beberapa aktivis, 

juga Guru senior: jangan jual tanah, menanam adalah melawan, berkoperasi. Kalimat ini 

menjadikan ranah perjuangan dari yang semula lokal, nasional-global, kembali lagi ke lokal 

sebagai ujung pangkalnya. Mencerminkan apakah pernyataan itu? Pada bab penutup, kita 

ditunjukkan sosok Polikarpus Balagaize menyatakan ini, dengan ia terus berkebun tanaman 

pangan. ―‘Ini tanah hak saya‘, katanya. Ia teguh bahwa dengan menanam ia tegaskan hak 

kepemilikan atas tanahnya‖ (hlm. 83). Juga Melki Tomba dengan beragam sayuran dan 

buahan yang dari pekarangannya menghilir ke perut pegawai perusahaan. Ada nenek Rufina 

di kampung Wayau, dan Paitua Sitompul di Makaling.  

 

Dari nama terakhir itu, bagi saya Makaling memberi pengertian begini. Setiap orang memiliki 

tanah adalah menjadi jaminan meluasnya perlawanan mempertahankan tanah. Tanpa jaminan 

akses atas tanah (tidak harus memiliki dalam arti individual), dan tanah terkonsentrasi pada 

segelintir orang dan bukan merata pada sebagian besar warga (anggota marga), maka ajakan 

untuk menolak hadirnya perusahaan menjadi tidak kuat. Bisa jadi, datangnya investasi adalah 

peluang bagi ―landless people‖ ini. Redistribusi (akses) tanah menjadi penting sebagai 

pendasaran perlawanan di Makaling. Yang masih membuat saya penasaran adalah proses 

bagaimana redistribusi ini dilakukan atas inisiatif ―Orang Batak‖, atas wilayah di 

―Makaling‖, kepada sebagian besar ―Orang Makaling‖, juga ―Mas Jawa‖ dan ―Daeng Bugis‖. 

                                                           
22 Artikel pernah dimuat dalam “Kumpulan Ulasan Korporasi & Politik Perampasan Tanah”, sebagai komentar atas 
buku yang ditulis oleh Laksmi A. Savitri, Korporasi & Politik Perampasan Tanah, Insist Press, 2013 
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Bab yang membersitkan optimisme sehingga ―semua indah pada waktunya‖ ini, kurang 

sebanding dengan bab-bab ―pesimistik‖ sebelumnya. Sama juga argumen tentang ―small 

holderfarm‖ terhadap industri pertanian skala raksasa: produktivitas dan populasi/tenaga 

kerja. Apakah contoh bertahannya pertanian-pekarangan-kebun di kampung-kampung itu 

men-support kebutuhan, bersandingan, atau melawan perusahaan? Untuk menjawab ini, 

pendekatan kebudayaan bisa jadi tidak memadai.  

 

 

 

Pembangunan 

Pada bab 4. perubahan di Merauke yang memberi latar  pada dua kasus di Zanegi dan 

Domande dari masa ke masa dengan berbagai intervensi ―pembangunan‖-nya tergambar 

dengan jelas meski sepintas. Pembangunan tidak musti dilihat sebagai ―ideologi‖, yakni suatu 

proyek intervensi berupa capitalist development pasca Perang Dunia II terhadap ―negara-

negara berkembang‖, namun dapat semata-mata dimaksudkan sebagai kehendak 

membangun/perbaikan pada kehidupan masyarakat. Pada titik ini persoalannya adalah 

bagaimana ia dipraktikkan, sebagai proyek, dan diterjemahkan ke dalam kategori 

administratif dan teknis yang menghilangkan sisi politisnya.  

 

Itulah yang tampak misalnya dalam kebijakan transmigrasi, pembentukan pemerintahan 

kampung dan Lembaga Masyarakat Adat. Transmigrasi dilihat semata-mata soal membangun 

hunian dan memindahkan orang--kampungisasi, bukan perubahan penguasaan-pemilikan 

tanah (dan power) di tempatan; kampung dan adat menjadi kategori ―organisasi‖ sosial di 

atas pengakuannya dengan segenap hak atas tanah, air, dan hutan, dan pengaturan 

kesukuannya. Dalam buku ini, kedua pengertian ―pembangunan‖ diperhatikan, bahkan 

menjadi sosok yang dikuntit, diikuti, ditanya, bahkan diinterogasi sepanjang kehadirannya.  

 

Metafor 

Dalam hal menulis, banyak hal dituntut: kekayaan data, ketajaman analisa, keindahan 

metafor, daya tarik ajakan atau gugatan, dan kelegaan jalan keluar. Buku ini, sayangnya 

cukup tipis sebagai buku etnografi, mencoba menjawab tuntutan itu. Yang paling saya suka 

adalah metafor dan beberapa paragrafnya yang liris bagai elegi: ―Tak luput dari pandangan 

adalah anak‐anak usia 6‐10 tahun telanjang kaki berlarian masuk keluar toko atau menanti di 

pintu toko menengadahkan tangan dengan mata bulat dan bulu mata sangat lentik, berkata: 

‗seribukah…‘. Mereka mengemis. Mereka yang lain, atau mereka yang liyan, berusaha 

menikmati kota dengan menghirup udara malam, sambil menyenangkan hati melalui 

kunyahan‖.  Saya berdesir membaca kalimat ini.  

 

Catatan lain, metafor mengenai ―uang pinangan‖ ini indah: ―Perusahaan ibarat laki‐laki yang 

sedang meminang sang Mama. Mama atau ibu adalah personifikasi tanah sebagai 

perempuan/ibu yang menghidupi orang kampung‖. Menunjukkan bagaimana politik 

perampasan tanah yang diidiomkan sebagai  brutal capitalism itu bisa bekerja dengan cara 

indahnya. Uang tali asih, uang ketuk pintu, uang penghargaan atas tanah ulayat adalah 

eufemisme yang memporak-porandakan logika.  

 

Hal yang sama saya jumpai di Lalonggasu, Tinanggea, Konawe Selatan, Sultra. Perusahaan 

IFISHDECO memberi ―uang kearifan lokal‖ kepada penduduk atas tanah leluhur yang 

dibongkar untuk pertambangan nikel, selain ―uang debu‖ dan ―uang sagu‖, dengan penjelasan 

warga telah secara arif sebelumnya mengolah tanah di perbukitan itu. Dengan inilah ―tanah 

sudah dimeterai‖. 
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Berbeda dengan Merauke, di Sultra, pertambangan tidak dalam skenario yang dipersiapkan 

sejak awal, bisa tiba-tiba di atas HGU yang diterlantarkan, tiba-tiba ditambang diambil 

nikelnya, sehingga tidak ada janji manusia juga akan ―diolah‖: disekolahkan, dilatih, dan 

diberi tahu. Ada 520-an IUP terbit di Sultra sejak tahun 2009, pasca ditemukannya tambang 

emas di Bombana.  

 

Metafor jarang dijumpai ketika orang menulis masalah agraria yang konon terkesan rumit itu. 

Ia dimudahkan sebab itu tadi, pendekatan kebudayaan.  Kegelisahan masyarakat menghadapi 

tekanan-tekanan, sulit jika tanpa penulis turut ambil bagian dalam situasi psikologis mereka, 

dan agak sumir jika disajikan dalam keruntukan naratif atas data, namun lebih tepat 

dinyatakan dalam kalimat-kalimat naratif tadi. 

 

Saya senang membaca buku ini!  

 

--(0)-- 
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BAB VI 

NASIB “ORANG INDONESIA DAN TANAHNYA”
23

 

 

Pendahuluan 

Tidak cukup idiom ―kewarganegaraan‖ (citizenship) beserta segenap hak-haknya digunakan 

sebagai artikulasi perjuangan dalam melakukan tuntutan hak atas tanah dan sumber daya 

alam. Kewarganegaraan dalam konsep tatanegara dinilai steril dari urusan waktu dan ruang: 

sejarah dan geografi-kepulauan. Posisi warga-negara diasumsikan sebagai individu yang 

otonom di hadapan negara. Sementara hubungan seseorang dengan tanah-airnya tidak selalu 

bersifat individual namun juga komunal, fisik dan spiritual, lampau dan mendatang. Di sisi 

lain, dalam sejarah perjuangan tanah air Indonesia, rakyat atau warganegara ditempatkan 

sebagai emblematik-negara. Dalam kedudukan ini warganegara diatur, diarahkan, 

dikategorisasi untuk didiskriminasi, disingkirkan, bahkan ditindas. Oleh karena itulah 

kategori ―rakyat‖ atau ―warganegara‖ dianggap tidak memadai, sehingga pada suatu masa 

dan muncul kembali saat ini, perjuangan atas tanah air memilih memakai istilah ―masyarakat 

adat‖. Buku ―Orang Indonesia dan Tanahnya‖ ini membuka kembali mendiskusikannya.  

 

Dualisme hukum 

Ciri sistem hukum pada era kolonial adalah dualistik, bagi golongan Eropa berlaku  prosedur 

dan hukum seperti yang ada di Belanda; sementara bagi golongan pribumi termasuk 

Tionghoa, mengikuti hukum lembaga dan kebiasaan mereka sendiri. Ini cerminan dari politik 

diskriminasi yang terjadi saat itu. Kenyataan dualisme hukum disikapi secara berbeda, ada 

yang mengusulkan pembaruan berupa penyatuan (unifikasi), dan ada pula yang 

mempertahankan keduanya sebagai bentuk pengakuan, meski untuk yang terakhir ini ada 

pula yang memaknai sebagai pengefektifan eksploitasi pribumi.  

 

Kelompok penentang berupaya mengakhiri dualisme itu dengan mengusulkan penyeragaman. 

Pada tahun 1866, Mahkamah Agung Batavia menugasi F.F.L.U Last menyusun hukum 

pidana pribumi mengikuti hukum Belanda. Ia menolaknya dengan resiko diberhentikan, 

sebab menurutnya peniruan itu akan sangat tidak cocok bagi penduduk. UU Pidana tahun 

1918 berhasil memisahkan secara bentuk daripada substansi antara yang diberlakukan bagi 

orang Eropa dengan yang diberlakukan bagi orang pribumi.  

 

                                                           
23

 Artikel yang merupakan ulasan buku karya Van Vollenhoven, Orang Indonesia dan Tanahnya, STPN Press, 

Sajogyo Institute, HuMa, dan TAB, 2013, ini pernah dimuat dalam Jurnal Bhumi, Nomor 38 Tahun 12, Agustus 

2013 
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Akan tetapi, rencana penyeragaman hukum acara pidana mendapat tentangan keras pada 

tahun 1919 melalui argumen-argumen yang cerdas van Vollenhoven. Ia melawan usulan 

pemerintah, yang jika diberlakukan, memaksakan prinsip-prinsip Barat bagi kepemilikan atas 

tanah penduduk Pribumi yang itu hanya akan menguntungkan pembangunan agraria skala 

besar bagi perusahaan-perusahaan Barat. Demikian pula ia menentang RUU hukum perdata 

yang seragam yang memuat 2220 pasal yang dianggap siap pakai (dan kenyataannya sangat 

rumit) yang terbit tahun 1923 (Fasseur 2010: 64, 71).  

 

Argumen mengenai Hak Ulayat  

Karya terkenal van Vollenhoven De Indonesiër en Zijn Grond, yang diterjemahkan sebagai 

Orang Indonesia dan Tanahnya ini, sebagaimana ia tulis dalam pengantar naskah, adalah 

untuk menanggapi RUU yang akan mengamandemen pasal 62 Regelingreglement tentang 

kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang bergulir pada tahun 1917-1919. Rancangan 

amandemen itu mengusulkan penghapusan paragraf  tiga yang berisikan klausul perlindungan 

atas hak-hak agraria masyarakat pribumi. Penafian hak-hak pribumi dalam RUU ini ia 

katakan, ―…bahwa persoalan ini akan ikut serta menentukan jawaban atas pertanyaan, 

apakah kita di Hindia Belanda akan berhasil mewujudkan keadilan serta kepuasan, ataukah 

kekacauan dan kebencian‖.  

 

Oleh karena itulah secara kritis ia mempertanyakan konsep teritori negara (domein 

verklaring). Baginya, prinsip kepemilikan negara itu sebagai bentuk kekerasan; disebutnya 

sebagai ―satu abad pelanggaran hak‖, sebab menafikan hak-hak pribumi atas tanah. Tanah 

adat yang dalam dokumen resmi pemerintah Kolonial dikategorikan sebagai ―tanah liar‖ atau 

―tanah kosong‖ (woeste gronden) itu sebenarnya adalah apa yang disebutnya sebagai 

―beschikkingsrecht‖ atau hak ulayat yang dimiliki masyarakat hukum Indonesia atas tanah. Ia 

menjelaskan ― ‗Hak ulayat‘ atau beschikkingsrecht ini tidaklah dapat diketemukan dalam 

Burgelijk Wetboek, juga tidak dapat disamakan dengan recht van heerschappij (semacam hak 

pertuanan) di negara Barat. Namun di seluruh kepulauan Indonesia hal itu merupakan hak 

yang tertinggi atas tanah. Hak ini dipunyai oleh suatu suku (stam), atau oleh sebuah gabungan 

desa (dorpenbond), atau biasanya oleh sebuah desa saja tetapi tidak pernah dipunyai oleh 

seorang individu‖ (Vollenhoven 2013: 8-9).  

 

Beschikkingsrecht ini tidak dikenal dan diakui oleh hukum Barat (Burgerlijk Wetboek). 

Traktat ini hanya mengenal 3 jenis hak, yakni eerfelijk  individueel bezitrecht (hak milik 

individual yang bisa diwariskan), communaal bezitrecht (hak milik komunal), dan 

gebruiksaandelen in communaal bezitrecht (hak milik komunal dengan pemakaian bergiliran) 

(Vollenhoven 2013: 21). Selain kritik atas domeinverklaring, soal beschikkingsrecht inilah 

yang menjadi inti soalnya. 
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Hak ulayat dalam kemasyarakatan (hukum) adat dalam pengertian Vollenhoven di atas yang 

juga kemudian diidealkan oleh politik hukum agraria Indonesia, bukanlah (kemasyarakatan) 

adat dalam pengertian kerajaan beserta segenap hak-hak feodalnya. Konsep terakhir ini pada 

era kemerdekaan disebut sebagai unit swapraja. Disebut swa-praja dalam konteks hubungan 

kerajaan dengan VOC atau selanjutnya pemerintah Kolonial: kerajaan diberi kewenangan 

mengelola pemerintahannya sendiri. Hubungan ini ditandai dengan kontrak politik (lange 

contract dan korte verklaring). Tujuannya bukan untuk memerdekaan kerajaan, namun justru 

dengan terikat secara politik itu kerajaan berada di bawah kendali kekuasaan kolonial, serta 

tersembunyi tujuan agar rakyat mudah dikendalikan oleh raja-rajanya sendiri sehingga tidak 

melakukan perlawanan (Usep Ranawidjaja 1955: 2-5). 

 

Pemerintahan swapraja sejalan dengan sistem indirect rule pemerintahan kolonial. Di sisi lain 

karena kondisi obyektif yang dihadapi pemerintah Belanda saat itu yang tidak cukup 

mempunyai uang dan tenaga dalam menjalankan pemerintahan secara langsung di seluruh 

nusantara. Dalam sejarah politik agraria Indonesia, tanah-tanah kerajaan direorganisasi dan 

dibagikan, misalnya pengalaman reorganisasi di Vorstenlanden pada tahun 1918 dan 

redistribusi tanah-tanah eks-perusahaan Belanda kepada rakyat Yogyakarta melalui UU 

Darurat no. 13/1948. Kebijakan landreform melalui PP No 224 tahun 1961 justru menjadikan 

tanah-tanah eks-swapraja sebagai obyek landreform, dan seluas 73.566 ha  telah berhasil 

dibagi pada tahun 1963. Hal ini karena hubungan kerajaan dengan tanah dinilai berciri 

feodalistik. Oleh UUPA 1960 ia dinyatakan dihapus. Nyata sekali UUPA 1960 membedakan 

hukum adat yang membingkai hak-hak ulayat (diakui sebagaimana pasal 5) dengan adat 

berciri feodalistik (dalam bingkai pemerintahan swapraja) sehingga perlu di-retool atau 

dihapuskan (lihat Memori Penjelasan Atas Rancangan Undang-Undang Pokok Agraria, 

Bagian III, poin [1]). 

 

Vollenhoven, guru para perintis adat 

Mengenai sang penulis buku ini, van Vollenhoven dikenal sebagai pejuang gigih atas ―hak-

hak agraria‖ dan ―hukum adat‖ pribumi, yang bukan saja perjuangan atasnya memiliki 

dampak bagi politik Kolonial, namun juga ―mengangkat derajat hukum adat menjadi suatu 

ilmu‖, yang dirumuskannya dalam 3 jilid sebagai Het Adatrecht van Nederlansch-Indie, 

dipelajari di perguruan tinggi (di Leiden saat itu), ditulis dalam disertasi-disertasi, dan dari 

sanalah lahir ilmuwan hukum Indonesia generasi pertama seperti Prof. Soepomo, Prof. 

Soekanto, dan Prof. Hazairin.  

 

Van Vollenhoven mendalami hukum adat ―dengan sepenuh hati‖ dan ―segenap pribadinja‖ 

(Soekanto, 1952: 151). Motifnya dalam memperjuangkan hukum adat tidak terlepas dari 

posisinya sebagai ahli tatanegara dan perbandingan hukum internasional (menjadi doktor 

pada usia 24 tahun dan profesor pada 27 tahun). Baginya, tugas keilmuan mempelajari 
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hukum adat adalah, ―Suatu tugas jang berdasar sikap-hidup terhadap manusia, bahwa tiap-

tiap bangsa memiliki harga dan arti sendiri dan semua karunia dan kepandaian jang 

diberikannja mempunjai hak untuk berkembang sepenuhnja‖. Oleh sebab itu maka tegasnya, 

hukum Indonesia harus mencari jalan sendiri, tidak pantas menjadi buntut (bijwagen) hukum 

di negeri Belanda  (Soekanto, 1952: 156).  

 

Penerbitan ulang dan relevansinya 

Buku ini sebenarnya pernah terbit dalam dua versi yang keduanya diterjemahkan oleh R. 

Soewargono. Jajasan Penerbit Gadjah Mada pada tahun 1956 menerbitkannya dalam bentuk 

stensilan, digunakan sebagai bahan kuliah ilmu hukum agraria dan hukum adat. Penerjemah 

menjelaskan bahwa buku aslinya tidak lagi dapat ditemui di perpustakaan UGM ataupun 

perpustakaan Hatta (yang saat itu menjadi perpustakaan rujukan utama di Yogyakarta), 

sehingga ia berinisiatif menerjemahkannya. 

 

Tujuan lainnya adalah agar memudahkan pemahaman pelajar mengingat bahasa penulis yang 

sangat susah dan penuh dengan terminologi hukum (adat-agraria) yang tidak mudah pula 

dipahami.  

 

Pada tahun 1975, bab satu hingga bab lima naskah gugatan van Vollenhoven ini diterbitkan 

oleh Departemen Dalam Negeri melalui Institut Ilmu Pemerintahan dalam rangka pembukaan 

jurusan baru, ―Jurusan Agraria‖.  

 

Menarik untuk mengetahui apa maksud penerbitan buku ini, di dalam kondisi perubahan 

kelembagaan agraria yang terjadi.  Kementerian Agraria yang ada pada masa Soekarno, 

dimana UUPA 1960 diterbitkan pada masa kelembagaan ini, dihapus pada masa Soeharto. 

Lembaga agraria lantas disederhanakan dalam bentuk Direktorat Jenderal Agraria di bawah 

Departemen Dalam Negeri sejak tahun 1968. Lahirnya Direktorat ini berada di bawah 

bayang-bayang ideologi ―Akselerasi dan Modernisasi‖ Orde Baru, menggantikan 

Kementerian Agraria yang bertugas melaksanakan tugas sejarah menuju ―Sosialisme 

Indonesia‖. Pada masa Direktorat ini, arah kebijakannya adalah untuk mendukung 

pembangunan, pengalokasian tanah skala luas bagi proyek-proyek investasi. Rentang waktu 

12 tahun (1969-1982) Direktorat menerbitkan 682 unit HGU (938.000 ha), 4.736 unit  HGB 

(24.000 ha), 3.119 unit hak pakai (80.000 ha),  161 unit HPL (lebih 522.000) (Noer Fauzi 

Rachman 2012: 65-66), belum lagi hutan-hutan yang diberikan HPH-nya kepada perusahaan 

dalam jumlah ratusan ribu bahkan juta hektar. Tanah-tanah rakyat Indonesia baik yang hidup 

di dalam hutan (hutan sebagai ruang hidupnya), wilayah adat dan desa-desa, menjadi 

tersingkir akibat kebijakan pertanahan berorientasi kapitalistik itu.  
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Dalam kondisi tergambar di atas, lantas apa arti penerbitan buku Vollenhoven pada tahun 

1975 itu? Apakah maksud penerbitan adalah untuk membekali mahasiswa sebagai calon 

pelaksana kebijakan agraria agar hati-hati dan tidak terpeleset mempraktikkan domein 

verklaring, dan menunjukkan pentingnya pengakuan beschikkingsrecht/hak ulayat 

masyarakat adat, ataukah justru sebagai kritik terhadap kebijakan pertanahan yang sedang 

berjalan dan telah melanggar kedua prinsip itu? 

 

 Secara konseptual keduanya bisa ditunjuk dan diucapkan dalam satu tarikan nafas: misalnya 

UUPA 1960 konsideran ―Memutuskan‖ poin 2a, dan pasal 5. Akan tetapi dalam praktik-

kebijakan pertanahan domein verklaring mendapat penegasan, dalam praktik-gagasan hak 

ulayat tidak menjadi wacana, ia menguap entah kemana.  

 

Terhadap buku yang diterbitkan kembali secara kolaboratif pada tahun 2013 ini, agaknya 

penerbit Sajogyo Institute, STPN Press, HuMa, dan Tanah Air Beta ingin menguji kembali 

kecenderungan historis di atas. Buku ini dapat bernilai sebagai literatur penting dalam kajian 

agraria dan hukum adat. Tanpa kita memahami dan mengakui hak-hak agraria dan hukum 

adat yang berlaku maka sama artinya melakukan pengabaian terhadap hak-hak dasar mereka. 

Dari sisi kebijakan, naskah ini tidak hanya penting menyumbangkan pemahaman di 

lingkungan Badan Pertanahan Nasional, namun juga di lembaga pemerintahan lainnya. 

Seiring dengan keluarnya Keppres Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di 

Bidang Pertanahan, pemerintah kabupaten dan kota memiliki kewenangan di bidang tersebut. 

Kewenangan ini dilatarbelakangi dengan munculnya sengketa dan konflik-konflik pertanahan 

di daerah yang menyangkut dengan hukum adat (Sodiki, 2013: 19). 

 

Tatkala pengelolaan pertanahan berada di pemerintah di daerah-daerah, maka penting bagi 

mereka untuk dapat menjangkau secara langsung kenyataan empiris di masing-masing lokal, 

sehingga meniscayakan pemahaman yang memadai bagi pejabat dan birokrasi pemerintahan 

terhadap (kemasyarakatan) hukum adat di wilayahnya masing-masing.  

 

Buku ini menjadi sangat kontekstual dan secara ilmiah memberi basis argumen pada 

perjuangan tanah air Indonesia, eksistensi adat dan kemasyarakatan adat, utamanya pasca 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, tanggal 16 Mei 2013. Putusan ini 

tidak lagi menempatkan hutan adat sebagai bagian kawasan hutan negara (yurisdiksi 

Kementerian Kehutanan), namun hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah 

masyarakat hukum adat. Putusan ini memberi umpan balik bagi kalangan akademisi untuk 

memikirkan dan mempelajari kembali hukum adat dan hak-hak ulayat, dan memperjuangkan 

eksistensinya.  
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Dalam konteks pengajaran, di sinilah selanjutnya penting bagi lembaga pendidikan 

memikirkan ulang jenis pengetahuan agraria macam apa yang perlu diberikan kepada 

mahasiswa-mahasiswa dari berbagai daerah yang mereka lahir, hidup bersama, dan 

menghadapi masyarakat dengan keragaman (sistem keagrariaan) daerahnya. Tidak tepat jika 

terjadi penyeragaman pengetahuan dan sistem pengelolaan pertanahan di Nusantara ini, dari 

ujung pulau Sumatera hingga ujung Papua. Khawatir, jika terulang lagi apa yang telah 

diingatkan jauh-jauh hari oleh van Vollenhoven itu, ―satu abad pelanggaran hak‖ atau ―satu 

abad ketidakadilan‖.  

 

Dari sisi regulasi, penafian hak-hak agraris penduduk dan lahirnya regulasi berorientasi 

kapitalistik memang terjadi, sebagaimana dinyatakan "berbagai peraturan agraria akhirnya 

menjadi alat menghalalkan ‗pencurian‘ harta milik rakyat (het recht als instrument van 

diefstallen). Misalnya pemberian ganti rugi pembebasan tanah yang tidak manusiawi, 

pengambilan tanah ulayat, dan sebagainya‖, (Sodiki 2013: 32).  

 

Di sinilah perlu kritik dan koreksi terhadap peraturan-perundang-undangan. Suatu produk 

legislasi dapat berarti legal, namun tidak legitimate di hadapan publik dan bagi penciptaan 

keadilan dan jaminan hak-hak dasar warga. Dalam konteks ini maka kata ―supremasi hukum‖ 

dan ―taat aturan‖ dapat menjadi ironi.  

 

Hal demikian sebab kebijakan yang diekstrapolasi dari peraturan-perundang-undangan 

tidaklah netral, tapi mencerminkan proses interaksi antara kepentingan, wacana, dan aktor-

aktor tertentu, yang ketiganya ini dipengaruhi oleh ruang historis, kekuasaan, ekonomi-

politik, dan budaya (Rosemary McGee, 2004). Jika dirujuk ―ketaat-asasan-nya‖, secara 

substantif terkadang peraturan-perundang-undangan tersebut tidak sesuai dengan konstitusi.  

 

Oleh karena itulah Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung bertugas melakukan 

peninjauan yudisial di berbagai tingkatannya. Debat dan polemik pada awal abad 20 di 

parlemen Hindia Belanda, baik di Majelis Tinggi (eerste Kamer) maupun Majelis Rendah 

(tweede Kamer), dan volksraad, mengimajinasikan kita bagaimana soal-soal hukum dan hak-

hak warganegara itu diperjuangkan, yang sebagian ide-idenya tercermin dalam Konstitusi 

kita. 

 

Hadirnya (kembali) buku ini menyadarkan pentingnya pengetahuan mengenai hukum adat, 

pengakuan hak-hak agraria rakyat Indonesia, dan kemasyarakatan adat, mengingat 
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matakuliah yang mengkaji masalah-masalah itu di beberapa kampus tidak lagi banyak 

diminati bahkan tidak diajarkan.  

 

Di tengah optimisme penyambutan terbitnya ulang buku ini di beberapa tempat, gempita 

penyusunan tiga RUU yang berkenaan dengan adat dan hak ulayat (RUU Desa, RUU 

Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat, dan RUU Pertanahan), ijinkan 

saya membersitkan kekhawatiran. Saya khawatir masyarakat (hukum) adat mengalami 

positivisasi ketika didefiniskan dan dengan syarat-syarat yang menyertainya, saya khawatir 

pengakuan atas hak ulayat tereduksi ketika diterjemahkan secara teknis (rendering technical) 

oleh praktik administrasi pertanahan Indonesia.  

 

Wacana mengenai politik hak ulayat telah diungkit kembali melalui buku Vollenhoven ini; 

pengakuan tentang hutan masyarakat adat telah diputuskan melalui MK/35 lalu, namun 

apakah praktik kebijakan pertanahan Indonesia menempuh rute yang berbeda atau bahkan 

berseberangan? Lagi-lagi saya khawatir jika nasib buku ini dan politik agraria kita tampil 

dalam  wajah lamanya seperti dahulu.    

 

Daftar Pustaka 

Fasseur, C., ―Dilema Zaman Kolonial: Van Vollenhoven dan Perseturuan antara Hukum Adat 

dan Hukum Barat di Indonesia, dalam, Jamie S. Davidson, David Henley, dan 

Sandra Moniaga, (eds.), Adat dalam Politik Indonesia, Jakarta: KITLV dan 

Yayasan Obor Indonesia, 2010 

McGee, Rosemary, ―Unpacking Policy: Actors, Knowledge and Space‖, dalam, Karen Brock, 

Rosemary McGee, dan John Gaventa (eds), Unpacking Policy, Knowledge, Actors 

and Spaces in Poverty Reduction in Uganda and Nigeria, Karen Brock Fountain 

Publishers, 2004 

Rachman, Noer Fauzi, Landreform dari Masa ke Masa, Yogyakarta: STPN, 2012 

Ranawidjaja, Usep, Swapradja, Sekarang dan dihari Kemudian, Jakarta: Penerbit Djambatan, 

1955 

Sodiki, Achmad, Politik Hukum Agraria, Jakarta: Konstitusi Press, 2013 

Soekanto, Menindjau Hukum Adat Indonesia, Jakarta: Soeroengan, 1954 

Vollenhoven, C. Van, Orang Indonesia dan Tanahnya, STPN Press, Sajogyo Institute, 

HuMa, dan TAB, 2013 

 



32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

BAB VII 

MASALAH-MASALAH AGRARIA KITA SAAT INI
24

 

 

 

A. Pendahuluan 

 

Penelitian Sistematis Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi 

Pertanahan Nasional tahun 2013 ini mengambil tema besar ―Reformasi Birokrasi untuk 

Mewujudkan Pelayanan Prima, Peningkatan Penanganan Sengketa dan Konflik, serta 

Peningkatan Redistribusi Tanah untuk Sebesar-besarnya Kesejahteraan Rakyat‖. Tema 

payung ini mengacu pada Sasaran Strategis PPPM-STPN Tahun 2012-2015 serta 

disesuaikan dengan tema Rakernas BPN RI 2013 yang memiliki perhatian utama pada 

reformasi birokrasi, pelayanan prima, penanganan sengketa dan konflik, serta 

peningkatan redistribusi tanah.  

 

Beragamnya topik menunjukkan rentang permasalahan-permasalahan yang kita hadapi 

utamanya yang dihadapi oleh lembaga BPN RI. Permasalahan-permasalahan tersebut 

terhampar mulai dari persoalan kelembagaan-birokrasi, regulasi, struktur agraria dan 

konflik, introduksi teknologi dalam bidang pengukuran dan administrasi pertanahan, 

hingga kebijakan alokasi tanah dan politik lokal.  

 

Tujuan penelitian di STPN adalah untuk  menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang 

mampu memberi daya perbaikan baik berupa koreksi, rekomendasi, usulan-usulan, 

ataupun rumusan lain bagi kebijakan (dalam hal ini BPN RI) dan atau berkontribusi bagi 

pengkayaan khazanah studi agraria Indonesia. Penelitian Sistematis STPN Tahun 2013 ini 

memiliki 8 topik yang dikerjakan di 9 lokasi penelitian yang berbeda-beda. 

  

B. Topik dan Lokasi 

 

Kedelapan topik penelitian adalah sebagai berikut:  

1. Evaluasi atas Pemberian Hak Guna Usaha  (Riau) 

2. Peluang dan Kendala Optimalisasi Tanah Terlantar (Propinsi Banten, dan Blitar, Jawa 

Timur) 

3. Resolusi Konflik Agraria di Mesuji (Lampung) 

4. Harmonisasi Perundang-undangan Pertanahan dan Sumber Daya Alam yang saling 

Tumpang Tindih (Tasikmalaya, Jawa Barat) 

5. Sistem Kadaster 2014 untuk Kebijakan Pertanahan di Batam (Batam) 

6. Pertambangan dan Dinamika Politik Lokal dan Rekonfigurasi Kewenangan 

Pengelolaan Pertanahan Daerah (Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur) 

7. Dinamika Tanah sebagai ruang sosial, lanskap ekologi dan komoditas: merumuskan 

penilaian tanah yang progresif  (Jawa Timur) 

8. Analisa Jabatan Struktural dan Fungsional atas Kebutuhan Riil Badan Pertanahan 

Nasional RI (Jakarta) 

 

C. Rencana dan Hasil Penelitian yang Dicapai 

                                                           
24

 Artikel ini semula adalah pengantar penyunting dalam Ahmad Nashih Luthfi (ed), Membaca Ulang Politik 

Agraria, Monografi Penelitian Sistematis 2013 
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Uraian berikut ini menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan yang menjadi 

perhatian lembaga untuk diteliti lebih lanjut dan hasil penelitian yang telah ditulis oleh 

Tim.  

 

1. Politik Konsesi HGU 

 

Jika dirunut dari akarnya, konflik agraria dalam skala luas muncul tatkala suatu 

wilayah dimasukkan ke dalam arel konsesi baik berupa hak (HGU misalnya) ataupun ijin 

konsesi. Pemberian HGU yang tidak selektif juga memberi peluang lebar bagi 

penelantaran tanah tatkala pihak penerima HGU tidak menggunakan sebagaimana 

peruntukannya.  

 

Ditengarai bahwa pemberian HGU tidak semata-mata terpenuhinya syarat 

administratif namun lebih karena didasarkan motif ekonomi-politik dan kepentingan 

pengambil kebijakan di pemerintahan daerah dan kepentingan-kepentingan lain. 

Pemberian HGU kepada perusahaan badan usaha maupun koperasi dengan saham 

kepemilikan kolektif, selain mempertimbangkan terpenuhinya syarat-syarat administratif 

sangatlah penting pula mempertimbangkan viabilitas pihak yang mengajukan, dan 

berbagai kejelasan klaim atas tanah. Hal ini penting agar di kemudian hari pemberian 

HGU tidak memunculkan masalah berupa korupsi sebab ditengarai sebagai kedok 

melakukan money laundry, penelantaran tanah, dan konflik pertanahan yang lebih luas.   

 

Di antara beberapa kritik yang cukup keras mengenai HGU adalah sebagai berikut.  

Pertama, HGU telah banyak melahirkan konflik. Data resmi Dirjenbun menyatakan 

bahwa luasan perkebunan kelapa sawit di Indonesia adalah 8,1 juta (Dirjenbun, 2012). 

Luas perkebunan ini, lebih kecil dari yang sesungguhnya sebagaimana diperkirakan oleh 

Sawit Watch (2012), yakni telah mencapai 11,5 juta hektar. Perkebunan-perkebunan 

kelapa sawit sering lebih luas dari konsesi legalnya. Dengan percepatan luasan 400.000 

ha per tahun, luasan kebun sawit Indonesia yang digenjot pemerintah, perusahaan-

perusahaan swasta, dan petani-petani sawit dalam luasan kecil, keseluruhan luasan kebun 

sawit di Indonesia dicanangkan mencapai 20 juta hektar pada tahun 2025.
25

  Pendapat 

lain menyatakan bahwa tahun 2015 akan 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.
26

  

Kedua, pembukaan lahan tutupan dan pemberian HGU terutama untuk perkebunan 

sawit terus terjadi, padahal pernyataan resmi Kementerian Pertanian menyatakan bahwa 

sekitar 59% dari 1.000 perusahaan kelapa sawit di seluruh daerah Indonesia terlibat 

konflik dengan masyarakat terkait lahan. Tim dari Ditjen Perkebunan sudah 

mengidentifikasi konflik itu di 22 provinsi dan 143 kabupaten. Totalnya ada sekitar 591 

konflik: Kalimantan Tengah menempati urutan pertama dengan 250 kasus konflik, 

                                                           
25  Noer Fauzi Rachman, Mengapa Konflik-konflik Agraria Terus-menerus Meletus Disana-sini?, Jurnal Bhumi 

No.37 Tahun 12-2013,  hlm.  1-2.  
26 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. http://ruraleconomics.fib.ugm.ac.id/wp-content/uploads/meliau-2010-overview-
may-2010-tania-li.pdf  

http://ruraleconomics.fib.ugm.ac.id/wp-content/uploads/meliau-2010-overview-may-2010-tania-li.pdf
http://ruraleconomics.fib.ugm.ac.id/wp-content/uploads/meliau-2010-overview-may-2010-tania-li.pdf
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disusul Sumatera Utara 101 kasus, Kalimantan Timur 78 kasus, Kalimantan Barat 77 

kasus, dan Kalimantan Selatan 34 kasus.
27

 

Ketiga, khusus selama tahun 2012, didata telah ada 198 kasus konflik agraria yang 

terjadi, terdapat 90 kasus terjadi di sektor perkebunan (45%); 60 kasus di sektor 

pembangunan infrastruktur (30%); 21 kasus di sektor pertambangan (11%); 20 kasus di 

sektor kehutanan (4%); 5 kasus di sektor pertanian tambak/pesisir (3%); dan 2 kasus di 

sektor kelautan dan wilayah pesisir pantai (1%).
28

 

Keempat, terdapat banyak penelantaran tanah-tanah perusahaan perkebunan yang 

dikuasai dalam bentuk HGU. Teridentifikasi 7,3 juta ha tanah terlantar (kota-desa); 

dengan 3,1 juta ha tanah terdaftar; setara dengan 133 kali luas Singapura; 15,32% adalah 

tanah-tanah yang dikuasai oleh pemerintah atau BUMN, sisanya oleh swasta dalam 

bentuk HGU (1,935 juta). Padahal telah banyak regulasi untuk menertibkan tanah 

terlantar ini. (misalnya PP No 36/1998 tentang Penertiban dan pendayagunaan tanah 

terlantar; PMNA/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1998 tentang pemanfaatan tanah kosong 

untuk tanaman pangan; Pasal 2 ayat (1) dan (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 34 Tahun 2003, tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan, huruf g 

mengenai pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong; hingga termutakhir PP 

No 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar yang disusul 

dengan Peraturan Kepala BPN No 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah 

Terlantar.
29

 

Keempat, baru-baru ini BPN secara resmi menyatakan bahwa di tengah-tengah 

banyaknya pembukaan HGU, ternyata banyak terdapat gejala penelantaran tanah oleh 

perusahaan.
30

 Sampai dengan tahun 2012, telah diidentifikasi 51.976 hektar tanah di 

Indonesia sebagai tanah terlantar. Sementara konflik dimana-mana, sebagaimana pernah 

dinyatakan secara resmi oleh BPN RI, jumlahnya lebih dari 8000 konflik. Atas fenomena 

semacam ini, BPN RI menekadkan diri penanganan konflik sebagai agenda utama 

Rencana Strategis BPN RI 2010-2014
31

; yang dinyatakan kembali menjadi tema dalam 

Rakernas tahun 2013 ini. 

 

Begitulah ironisnya, tatkala tanah-tanah HGU telah demikian nyata melahirkan 

banyak konflik dan penelantaran tanah, pemberian HGU bahkan pembukaan tanah-tanah 

negara dan yang diklaim adat terus saja terjadi dalam skala luas, bukan malah dihentikan 

atau dinyatakan sebagai status quo.  

 

Masalah HGU sebenarnya telah menimbulkan perdebatan sejak awal. UUPA yang 

bertujuan mendekolonisasi dan mendefeodalisasi serta dinyatakan sebagai perlindungan 

                                                           
27

  Data disampaikan oleh Direktur Pascapanen dan Pembinaan Usaha Direktorat Jenderal (Ditjen) 

Perkebunan pada Kementerian Pertanian, Herdradjat Natawidjaja dalam rapat koordinasi perkebunan 

berkelanjutan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, pada tanggal 25 Januari 2012. Kompas, “Lahan Sawit 

Rawan Konflik“, 26 Januari 2012.  
28  Laporan Akhir Tahun 2012, Konsorsium Pembaruan Agraria, Terkuburnya Keadilan Agraria Bagi 

Rakyat Melalui Reforma Agraria”. 
29

 Lihat Ahmad Nashih Luthfi, “Tanah Kosong: Didefinisikan, Diatur, dan Dipraktikkan dari Masa ke 

Masa”, presentasi dalam launching program penelitian tentang SPACE/SCAPE: Bon Suwung, Kunci Cultural 

Studies, yang merupakan proyek The Wasteland Twinning Network Forum yang berkantor di Zentrum für Kunst 

und Urbanistik, Berlin. Presentasi di Yogyakarta, 24 Februari 2012. Makalah dan informasi proyek bisa diunduh 

di,  http://space.kunci.or.id/2012/02/  
30  Detiknews, Sabtu, 16/02/2013,”BPN Nyatakan 51.976 Hektar Tanah di Indonesia Sebagai Tanah 

Terlantar”. 
31 http://www.bpn.go.id/renstra.aspx  

http://space.kunci.or.id/2012/02/
http://www.bpn.go.id/renstra.aspx
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hukum yang berpihak pada rakyat dan bukan pada kepentingan kapital (domestik 

maupun asing) ternyata masih mengakomodir dan mengatur keberadaan HGU. UUPA 

hanya mengurangi durasi waktu berlakunya HGU kepada perusahaan, dari yang semula 

75 tahun menjadi 25 tahun.  

 

Dalam perkembangannya hukum dan kebijakan pertanahan Indonesia malah 

melenggangkan pemberian HGU bahkan, super-ironisnya adalah, tidak adanya 

pembatasan luas tanah untuk perusahaan (dalam bentuk HGU). Tidak berlebihan jika 

dinyatakan bahwa neo-kolonialisme dan kapitalis(me)asi tanah terjadi dan semakin hebat 

pada era sekarang.
32

 

 

Pemberian ijin pemanfaatan tanah (ijin lokasi) untuk swasta baik oleh pemerintah 

daerah maupun kemudian dikukuhkan oleh BPN (menjadi hak) berkait erat dengan 

politik lokal. Baru-baru ini Kompas memberitakan bahwa  ada gejala obral Ijin Usaha 

Pertambangan (IUP) oleh pemerintah daerah seiring dengan pelaksanaan pemilu kepala 

daerah (Pilkada) dan proses-proses politik lokal. Sebagai contoh, sebelum Pilkada 2010, 

di Kutai Kertanegara ada 73 IUP, dan naik setelah pilkada menjadi 210 IUP. Ditengarai 

bahwa petahana membiayai proses politiknya dengan mengobral ijin usaha begitu pula 

peserta terpilih guna mengembalikan modal politiknya. Perbandingan lain (2010-2012) 

adalah  Kutai Kertanegara yang mengeluarkan IUP 264, Kutai Barat sebanyak 232, dan 

Bangka Belitung sebanyak 218.
33

  

 

Hal ini menimbulkan berbagai dugaan dan penilaian bahwa dikeluarkannya HGU 

lebih didasarkan motif ekonomi-politik dan kepentingan-kepentingan pribadi pengambil 

kebijakan di pemerintahan daerah dan kepentingan-kepentingan (lain di internal BPN)
34

; 

kentalnya manipulasi dan indikasi money-laundring; dan orientasi negara dan 

aparaturnya yang lebih memilih tanah-tanah diberikan kepada perusahaan (HGU) 

daripada dijadikan sebagai obyek landreform untuk rakyatnya.  

 

Jika dilacak lebih jauh, sejak keluarnya ijin lokasi hingga HGU, terdapat banyak 

manipulasi dalam pengalokasian tanah untuk swasta/perusahaan. Tahapan-tahapan yang 

harus dilalui oleh investor seringkali mereka abaikan, yang tidak berarti di luar 

pengetahuan pemerintah.  

 

Penelitian yang dihasilkan oleh M. Nazir Salim, Sukayadi, Muhammad Yusuf dengan 

judul ―Politik dan Kebijakan Konsesi Perkebunan Sawit di Riau‖ di dalam buku ini 

menunjukkan bahwa konsesi lahan baik HGU atau yang lainnya, tidak bisa dilepaskan 

dari konteks global dimana berbagai jaringan dan kepentingan masuk di dalamnya. Apa 

yang terjadi dalam proses-proses konsesi lahan di Riau dari hutan alam ke Hutan 

Tanaman Industri dan perkebunan telah menyisakan banyak persoalan. Salah satu 

elemen penting sebagai pendorong di balik pembangunan perkebunan luas di Riau 

                                                           
32 Rikardo Simarmata, Kapitalisme Perkebunan dan Konsep Pemilikan Tanah oleh Negara, Yogyakarta: Insist Press, 

2002 
33  Kompas, 17 Januari 2013. 
34 Sejalan dengan data di atas, pemberian ijin konsesi terhadap perusahaan perkebunan dan penambangan 

atau pembukaan hutan oleh pemerintah daerah telah disimpulkan terjadi sarat manipulasi dan lahan subur bagi 
korupsi (sebagaimana kasus Bupati Buol dan pengusaha Hartati Murdaya, 2012). Fenomena itu telah 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  

http://economics.mit.edu/files/7860
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adalah kebijakan negara yang dibangun di atas logika ekonomi pasar/global. Ada banyak 

data yang menunjukkan logika itu, karena negara memfasilitasi kepentingan tersebut. 

Beberapa regulasi dibuat untuk mendukung kepentingan dimaksud, sekalipun pada level 

tertentu, regulasi mengatur cukup tegas, namun tak mampu operasional di lapangan, 

sehingga kesan yang muncul negara lemah. Konsesi lahan yang luas seharusnya 

mensejahterakan masyarakat sekitar atau petani umumnya, namun justru memunculkan 

banyak persoalan, baik konflik, krisis ekologi, maupun kemiskinan yang akut.  

 

Hilir dari ekses kebijakan di atas hingga kini menjadi persoalan yang akut, karena 

semua lembaga yang ada di daerah mengalami kebingungan ―kebijakan‖ untuk mencari 

jalan penyelesaian dari akibat yang dimunculkan. Kebingungan bukan karena tidak 

memiliki kemampuan untuk menyelesaikan, tetapi akibat carut marutnya alias tumpang 

tindih lahan dalam konsesi-konsesi yang dikeluarkan serta banyaknya mal praktek dalam 

penerbitan izinnya. Di satu sisi, kait mengait dan tarik menarik berbagai persoalan dan 

kepentingan akibat lemahnya sistem peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh 

masing-masing lembaga sebagai alibi atas ketidakmampuan mengatasinya. 

 

 

2. Peluang dan Kendala Optimalisasi Tanah Terlantar 

 

Sebagaimana telah disebut di muka, masalah tanah terlantar sangatlah krusial dari sisi 

luasan dan urgensitas pemanfaatannya dihadapkan pada realitas ketimpangan penguasaan 

tanah di Indonesia saat ini: konsentrasi penguasaan tanah di satu sisi, dan penggureman 

bahkan ketunakismaan di sisi yang lain. Ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia 

dari tahun ke tahun semakin akut.   

 

Hasil inventarisasi tanah BPN RI sampai dengan tahun 2010 menunjukkan bahwa 

penelantaran tanah terjadi di atas tanah hak maupun ijin yang jika ditotal luasannya 

sampai dengan 7.386.290 hektar. Sebagaimana PP No 11 Tahun 2010 tentang Penertiban 

dan Pendayagunaan Tanah Terlantar semestinya luasan itu dapat didayagunakan untuk 

pelaksanaan reforma agraria (redistribusi), program strategis negara (penciptaan lahan 

pangan, energi, dan perumahan rakyat), dan cadangan negara lainnya (kepentingan 

pemerintah, hankam, dan relokasi bencana alam. Akan tetapi  tanah terlantar seluas itu 

ternyata belum dapat didayagunakan dikarenakan adanya anggapan belum adanya 

payung hukum tentang pendayagunaan tanah terlantar; dan yang ada saat ini hanyalah 

penertiban tanah terlantar.  

 

BPN RI pada tahun 2012 berupaya mendayagunakannya, namun terjadi tuntutan 

peradilan oleh pemegang hak. Sebanyak 11 hak menjadi objek gugatan di Peradilan Tata 

Usaha Negara. Empat gugatan dimenangkan oleh penggugat (perusahaan) dan hanya ada 

satu gugatan yang dimenangkan oleh BPN RI. Maka menarik untuk diteliti lebih lanjut 

apakah ketidakberhasilan pendayagunaan itu hingga proses pengadilannya disebabkan  

karena hukum material yang keliru ataukah karena prosesnya yang cacat, ataukah ada 

sebab-sebab lain. 

 

Penelitian Ahmad Nashih Luthfi, Farhan Mahfuzhi, Anik Iftitah berjudul 

―Menerjemahkan secara Teknis: Kendala Penertiban Tanah Terlantar  di Kabupaten 

Blitar‖ melakukan rekonstruksi proses identifikasi tanah terlantar. Pendekatan 

rekonstruksi dapat digunakan untuk menilai berhasil tidaknya kebijakan penetapan tanah 

terlantar. Pengalaman di Blitar menunjukkan bahwa tidak adanya satupun lahan yang 
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dinyatakan sebagai tanah terlantar disebabkan pendataan tanah yang berasal dari data 

sengketa, dilakukan dengan keterbatasan pemahaman, dan dijalankannya program dalam 

keterbatasan kerangka kerja dan tenggat waktu. Dengan kalkulasi pendataan dapat 

dikirim ke Kanwil BPN Propinsi Jawa Timur tepat pada waktunya, Kantor Pertanahan 

Kabupaten Blitar bertaktik menjadikan data sengketa sebagai data tanah terindikasi 

terlantar. Iilah yang disebut sebagai ―menerjemahkan secara teknis‖ suatu agenda besar 

yang dimaksudkan sebagai pelaksanaan reforma agraria dan pengendalian tanah negara 

yang dikuasai oleh pihak perusahaan.  

 

Penelitian kedua mengenai penertiban dan pendayagunaan tanah dilakukan oleh 

Sarjita, Haryo Budhiawan, Dian Aries Mujiburohman, dengan judul ―Gugatan atas 

Penetapan Tanah Terlantar di Provinsi Banten‖. Mereka menunjukkan bahwa penertiban 

tanah terlantar di Provinsi Banten mengalami kegagalan disebabkan, pertama, terdapat 

tahapan-tahapan identifikasi yang tidak dipatuhi dalam penertiban tanah terlantar; kedua, 

faktor sumber daya manusia yang tidak cukup memahami kebijakan reforma agrarian 

melalui PP No 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar 

tersebut, dan ketiga, belum didukung dana yang cukup.  

 

Tatkala dilakukan gugatan oleh pihak perusahaan, ditemukan kelemahan-kelemahan 

yang dijumpai dari pihak tergugat. Pengadilan tata Usaha Negara mempertimbangkan 

bahwa a). Surat Pemberitahuan kepada Badan Hukum Pemegang Hak tidak sampai dan 

kembali, disebabkan pindah alamat atau alamat tidak diketahui; b). Identifikasi dan 

Penelitian tanah tidak dihadiri oleh Badan Hukum Pemegang Hak; c). Kesulitan 

menyampaikan peringatan I,II dan III kepada Badan Hukum Pemegang Hak bagi yang 

tidak diketahui alamatnya; d). Terlambat memperoleh data tekstual dan data spasial pada 

Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota; e) Kesulitan identifikasi dan penelitian tanah bagi 

Badan Hukum Pemegang Hak yang penguasaan tanahnya berdasarkan atas ijin lokasi 

sebagai DPAT ( Dasar Penguasaan Atas Tanah); f). Kesulitan mengetahui penyebab 

tanah ditelantarkan; g). Kesulitan menetapkan luasan tanah dan batas-batas tanah 

terindikasi terlantar bagi tanah  yang dikuasai Badan Hukum Pemegang Hak berdasarkan 

Ijin lokasi sebagai DPAT. Inilah yang menjadi dasar utama pihak pengadilan memutus 

perkara dimenangkan oleh penggugat. 

 

3. Resolusi Konflik Agraria di Mesuji  
 

Pada tahun 2012 yang lalu, STPN mengadakan kursus agraria mempelajari naskah 

hasil penelitian TGPF Mesuji, sekaligus mendiskusikannya bersama sekretaris Tim 

tersebut. Beberapa pelajaran diperoleh dalam kegiatan tersebut. Hal penting yang dikaji 

adalah rekomendasi tim yang di antaranya menyatakan status quo terhadap penguasaan 

tanah baik yang diklaim dikuasai oleh perusahaan maupun masyarakat, menunggu 

sampai dengan selesainya Tim bekerja dan pemerintah mengeluarkan kebijakan.  

 

Terhadap kasus Mesuji, muncul kritik serius mengenai penanganannya, yakni telah 

banyaknya tim dibentuk namun nihil pada level penyelesaian; terjadinya konflik 

kepentingan dan tidak terintegrasinya berbagai inisiatif tim yang dibentuk.
35

  

 

                                                           
35

 Laporan Akhir Tahun 2012, Konsorsium Pembaruan Agraria, op.cit. Laporan ini bahkan 

menyebutkan bahwa telah banyak rekomendasi yang lahir dari lembaga pemerintah namun tidak ada 

penanganan dari lembaga pemerintah itu sendiri.  



39 
 

Presiden  secara khusus telah membentuk sebuah Tim Gabungan Pencari Fakta 

(TGPF) yang ditugaskan secara resmi untuk melakukan investigasi terhadap kasus 

tersebut, mulai dari akar persoalan yang menyebabkan konflik, hingga peristiwa 

kekerasan yang terjadi. Tim TGPF ini kemudian telah menghasilkan sejumlah 

rekomendasi. Akan tetapi sayangnya, rekomendasi terkait persoalan tanah di kasus ini 

tidak dijalankan oleh pemerintah, khususnya Kemenhut RI, BPN RI dan Pemda, 

sehingga pada tahun 2012 konflik Mesuji beberapa kali muncul kembali ke permukaan.  

 

Pada tahun 2012 ada begitu banyak inisiatif berbagai kalangan terhadap situasi agraria 

yang tengah berkembang dan menjadi sorotan publik ini; DPR RI, DPD RI, Setwapres, 

UKP4, dan Wantimpres yang masing-masing telah membentuk sejumlah tim kerja (tim 

kajian-investigasi-rekonsiliasi). Akan tetapi kesemuanya dilakukan secara parsial. Ada 

penilaian tidak ada upaya integrasi atas berbagai inisiatif tersebut, dan hasilnya nihil 

dalam menyediakan mekanisme penyelesaian konflik agraria yang jelas dan utuh, dan 

dapat melindungi hak serta memberikan keadilan bagi para korban konflik agraria. 

 

Hal demikian karena konflik tidak dilihat secara mendasar, sebab-sebab yang bersifat 

akar, dimana tanah dan SDA, dan wilayah kepunyaan rakyat dimasukkan ke dalam 

konsesi-konsesi agraria yang bergerak dalam bidang ekstrasi, produksi, maupun 

konservasi berbasiskan sumberdaya alam. Dimasukkannya tanah dan SDA itu melalui 

keputusan pejabat publik, termasuk Menteri Kehutanan, Menteri ESDM (Energi Dan 

Sumber Daya Mineral), Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional), Gubernur, dan 

Bupati,  yang memberi ijin/hak/lisensi pada badan usaha tertentu.
36

 Mengingat telah 

adanya penelitian atas konflik Mesuji, maka penelitian ini diarahkan khusus pada 

resolusi konfliknya.  

 

Penelitian Oki Hajiansyah Wahab, Dwi Wulan Pujiriyani, Wijatnika yang berjudul 

―‗Bara Nan Tak Kunjung Padam‘: Konflik Agraria di Register 45 Mesuji Pasca 

Rekomendasi TGPF‖ melahirkan kesimpulan yang miris bahwa bahwa pasca mandegnya 

rekomendasi TGPF, kondisi Register 45 justru menjadi semakin kaca. Konflik di 

Register 45  merupakan konflik penguasaan dan pengelolaan HTI yang sejak lama telah 

menjadi silang sengketa antara investor, masyarakat, dan pemerintah. Kebijakan 

pemerintah yang berubah-ubah dan tidak terkoordinasi, minimalnya pengawasan 

pemerintah, investor yang tidak menjalankan kewajiban dan menyalahgunakan izin, 

masyarakat yang tersingkir dan menjadi agresif, serta beroperasinya spekulan tanah 

adalah rangkaian yang menyebabkan persengketaan terus terjadi dan belum dapat 

diselesaikan. Lebih dari setahun TGPF Kasus Mesuji menyelesaikan tugasnya dan 

mengeluarkan berbagai rekomendasi untuk penyelesaian konfik di kawasan tersebut. 

Meski rekomendasi ini sebenarnya dianggap banyak kalangan memadai, namun tidak 

satu pun rekomendasi TGPF tersebut dilaksanakan. Pada kenyataannya saat ini situasi di 

Register 45 semakin tidak terkendali. Ribuan penggarap baru berdatangan dan tidak 

dapat dikendalikan oleh pemerintah setempat. Pemerintah Kabupaten Mesuji 

memperkiraan bahwa hingga saat ini terdapat belasan ribu orang yang masuk.  

 

Penelitian ini menemukan bahwa meskipun dalam situasi konflik, para pihak yang 

terlibat dalam konflik sebenarnya tetap meraih keuntungan. Konflik di kawasan Register 

45 pada akhirnya berkaitan dengan kepentingan ekonomi politik yang berkaitan dengan 

putaran uang yang beredar. Besarnya putaran uang yang beredar ini pada akhirnya 

                                                           
36  Noer Fauzi Rachman, op.cit. 
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menumbuhkan spekulasi bahwa konflik ini memang sengaja dilestarikan oleh pihak-

pihak tertentu yang mengambil keuntungan dari konflik ini. kompleksistas konflik yang 

ditunjang dengan besarnya putaran uang yang beredar menyebabkan konflik di kawasan 

hutan register 45 menjadi semakin kronis. Persoalan awal yang berangkat dari 

keterbatasan akses petani ke dalam kawasan hutan kini bercampur dengan motif ekonomi 

politik. 

 

4. PerpUU Pertanahan dan Sumber Daya Alam yang saling Tumpang 

Tindih 
 

Pada tahun 2009 BPN RI merintis kajian atas 538 produk hukum yang terkait dengan 

pertanahan dan sumber daya alam. Pidato Kepala BPN pada Dewan Guru Besar UI, 12 

Mei 2010 menjelaskan bahwa kajian itu ingin melihat ketaat-asaan regulasi terhadap 

prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; harmonis-tidak-nya UU; ketaat-

asasan hierarki PerpUU; dan dampak tumpang tindih itu terhadap akses atas sumber daya 

itu sendiri (resource), bagi keuangan dan pembiayaan negara (finance), serta eksekusinya 

di lapangan oleh birokrasi sektoral.  

 

Kajian Maria W. Sumardjono, dkk. (2011)
37

 terhadap 12 UU Sumber Daya Alam 

yang konteksnya berangkat dari Pasal 33 UU Penataan Ruang Tahun 2007, juga telah 

menyimpulkan bahwa ada banyak kejanggalan di dalamnya, baik dari sisi definisi 

filosofi, orientasi, hubungan hukumnya, dan lain sebagainya. Ini mencerminkan 

kekurangpahaman pembuat UU dan diabaikannya akan hirearki dan materi muatan 

peraturan perundang-undangan. Akibatnya, aspek kepastian hukum sebagai salah satu 

pilar penyangga hukum telah dilanggar. Selain itu peraturan yang terkait dengan 

pengaturan SDA, yang menjadi induk dari berbagai PP keberadaannya jauh dari prinsip 

keterpaduan, pendekatan sistem, kepastian hukum dan keadilan seperti yang 

dicanangkan. Simpulnya, UU yang mengatur tentang SDA cenderung tidak konsisten 

dan saling tumpang tindih satu sama lain.   

 

Atas berbagai ketidak-konsistenan dan fenomen ―the jungle of regulation‖ itu, maka 

penelitian di atas menyarankan agar perlu didorong upaya untuk segera terbitnya UU 

tentang pengelolaan SDA yang berisi prinsip-prinsip pengelolaan SDA yang demokratis, 

adil dan berkelanjutan yang akan menjadi landasan bagi pengaturan lebih lanjut berbagai 

peraturan perundang-undangan SDA.  

 

Di tingkat lapangan, dampak tumpang tindih tersebut berakibat pada maladministrasi 

dan pergesekan antara-kelembagaan.  Penelitian yang dihasilkan oleh Widhiana HP, 

Muhammad Mahsun, Valentina Arminah berjudul ―Tumpang Tindih Pengelolaan 

Pertanahan di Kawasan Tapal Batas Kehutanan di Kab Tasikmalaya, Jawa Barat‖. 

Mereka mengkaji kasus yang terjadi di Desa Cidugaleun Kabupaten Tasikmalaya 

Propinsi Jawa Barat. Mereka mempelajari tentang pembatalan sertipikat tanah yang 

dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya melalui program 

redistribusi tanah pada tahun 2000 di Desa Cidugaleun Kecamatan Cigalontang.  

 

Kasus pembatalan ini terjadi dengan dikembalikannya 199 buah sertipikat tanah 

dengan luas wilayah 35.3964 Ha yang notabene telah jadi dan telah diserahkan kepada 

                                                           
37 Maria W. Sumardjono, dkk., Pengaturan Sumber Daya Alam di Indonesia, antara yang Tersurat dan Tersirat 
(Kajian Kritis Undang-undang Terkait Penataan Ruang dan Sumber Daya Alam), Yogyakarta: UGM Press, 2011 
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masyarakat, kepada pihak Departemen Kehutanan dalam hal ini adalah Perhutani KPH 

Tasikmalaya dengan alasan bahwa tanah tersebut adalah termasuk dalam kawasan hutan.  

 

Penelitian menyimpulkan bahwa bargainning position instansi Perhutani tampak lebih 

kuat daripada BPN (Kantor Pertanahan) dalam hal pengelolaan pertanahan yang berada 

di tapal batas kawasan hutan. Ketidakberdayaan Kantah BPN Tasikmalaya ditunjukkan 

dengan sikapnya yang lebih memihak pada Perhutani dibanding masyarakat Cidugaleun, 

yakni dengan mengeluarkan kebijakan penarikan atas tanah yang diredistribusikan dan 

disertipikatkan tersebut, meskipun sebagian besar tanah-tanah ini dulu adalah termasuk 

objek landreform berdasarkan SK Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat tanggal 21 Juni 

1967 Nomor LR 26/D/VII/60/1967 tentang redistribusi tanah-tanah negara bebas.  

 

Selain itu tindakan dan sikap Kantah BPN Tasikamlaya yang terkesan menjauh dari 

konflik yang terjadi antara pihak Perhutani dan warga dalam sengketa tanah yang telah 

diredistribusikan ke warga pada 2000, serta sikap diam dan tidak mengayomi masyarakat 

yang tertindas akibat adanya intimidasi dari orang-orang Perhutani. Upaya pihak BPN 

Tasikmalaya yang ikutserta membentuk ruang konflik agar terkesan damai di permukaan 

bersama pihak Perhutani, menjadi bukti kuat akan ketidak berdayaan ini. 

 

5. Sistem Kadaster 2014 untuk Kebijakan Pertanahan 

 

Sistem kadaster 2014 yang disebut sebagai ―A Vision for a future Cadastre System‖  

adalah tolak ukur dunia dalam menilai reformasi dan pengembangan sistem kadaster. 

Kadaster 2014 merupakan publikasi dari kelompok kerja komisi 7 FIG (International 

Federation of survey).  Kelompok kerja ini telah membahas tema kadaster 2014 dari 

tahun 1994 sampai dengan 1998 dan dipresentasikan di kongres FIG pada Juli 1998.   

 

Sistem kadaster 2014 memiliki ciri (1) terintegrasinya penyajian semua hak dan aspek 

hukum yang melekat diatas tanah secara lengkap termasuk hak publik dan batasan 

penggunaan tanah; (2) terintegrasinya antara peta dan buku tanah, sehingga antara 

kadaster dengan administrasi tanah bersifat melekat; (3) berfungsinya peta sebagai 

penyaji informasi atas data; (4) kadaster berbasis komputerisasi; (5) privatisasi pelaksana 

kadaster; (6) swadana kadaster. 

 

Penelitian dengan topik ini bersifat menjajaki kemungkinan dan kesiapan 

diterapkannya sistem kadaster 2014 di Indonesia, dengan kasus Batam. Penelitian akan 

berupaya memahami dalam kondisi dan konteks pertanahan macam apa Batam siap (atau 

tidak) menerapkan sistem kadaster tersebut. Juga pengembangan sistem kadaster yang 

tidak semata-mata bersifat (a) teknis perbaikan teknologi, pergeseran pelaksana 

pengukuran, serta sistem pendanaannya, juga (b) yang divisikan untuk mendukung 

ekonomi pertumbuhan dalam ideologi Pembangunan yang mana hal ini di masa lalu  

justru mengakibatkan ketimpangan penguasaan tanah luar biasa, akan tetapi yang penting 

adalah bagaimana pengembangan teknologi tersebut mampu memberi gambaran tentang 

penguasaan dan pemilikan tanah (tenurial sistem) serta penggunaan dan pemanfaatannya 

yang eksis di wilayah Batam, yang informasi itu dituangkan dalam data spasial maupun 

tematik, dan dapat secara mudah diakses oleh public sebagaimana yang dituntut oleh UU 

No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.  

 

Informasi mengenai hal itu akan sangat bermanfaat bagi kebijakan pertanahan lebih 

luas dalam melakukan pembenahan ketimpangan dan struktur P4T di wilayah itu, 
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misalnya dalam bentuk kebijakan redistribusi tanah (agrarian reform), maupun bagi 

publik itu sendiri ketika menginginkan mengakses data pertanahan.
38

 Hal ini juga agar 

sistem kadaster baru ini terhindar dari instrumentasi agenda pasar tanah yang 

menempatkan tanah semata-mata sebagai komoditas, dengan kemudahan pemetaan dan 

penyediaan data spasial serta pengelolalaan administrasi pertanahannya ini.  

 

Persoalan infrastruktur bagi dikembangkannya Kadaster 2014 juga bukanlah 

sederhana, mengingat data spasial dan data tekstual yang menjadi dasar bagi pelaksanaan 

GeoKKP di BPN RI masih belum tersedia secara optimal. Selain itu transformasi metode 

pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam Kerangka Dasar Kadastral Nasional dari 

semula yang di lapangan secara fisik ditandai dengan Titik Dasar Teknik (TDT) menuju 

Continuously Operating Reference System (CORS) yang berbasis satelit, sebagian masih 

wacana dan belum dijalankan. 

 

Hasil penelitian berjudul ―Perkembangan Visi  Kadaster 2014 Di Kota Batam‖ oleh 

Tjahjo Arianto,  Tanjung Nugroho,  Eko Budi Wahyono, ini menyimpulkan dua hal yang 

mengagetkan. Pertama, pengembangan kadaster di Indonesia masih memprihatinkan 

sebab baru sekitar 40% jumlah bidang tanah terdaftar; dari 40% tersebut hanya sekitar 

10% bidang tanahnya tersaji dalam satu peta, dan 90%-nya masih ―melayang-layang‖ 

tidak jelas sehingga berpotensi konflik.   

 

Di Indonesia belum ada Kantor Pertanahan yang dapat menjawab pertanyaan ―Desa 

atau Kelurahan mana saja yang dijamin tidak ada lagi bidang tanah yang masih 

melayang-layang?‖. Selain itu informasi data yuridis pada Buku Tanah belum ada 

ketegasan mengenai pemilikan harta bersama, juga informasi penggunaan tanah yang 

tidak tegas menentukan subjek hukum pemilik tanah  dalam Buku Tanah. Ini akibat dari 

peraturan yang mengatur tentang Tata Pendaftaran Tanah belum tegas dan cermat.  

 

Kedua, cita-cita terwujudnya ―Kadaster 2014‖ di Indonesia masih jauh dari harapan. 

Kantor Pertanahan Kota Batam baru melakukan upaya melalui pemanfaatan kemajuan 

teknologi antara lain dengan memperkenalkan  Buku Tanah digital, penyediaan peta 

pendaftaran skala 1:1000 melalui citra satelit, bidang tanah terdaftar yang masih 

melayang layang  segera diukur ulang untuk dipetakan kembali, sedangkan yang belum 

diukur diblokir. Dari sisi regulasi nasional, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 9 Tahun 2013 tentang Surveyor Kadastral merupakan peluang untuk menuju 

Pernyataan Kelima Kadaster 2014. 

 

 

 

6. Ekspansi Pertambangan dalam konteks Politik Lokal dan Rekonfigurasi 

Kewenangan Pengelolaan Pertanahan Daerah 

 

Desentralisasi politik merangsang negoisasi ulang batas kekuasaan pemerintah pusat 

dan daerah dalam pengelolaan atas sumber daya alam. Dari sisi politik, banyak kritik 

yang menyatakan bahwa politik lokal memfasilitasi reproduksi pola-pola kekuasaan 

                                                           
38  Kaitan antara perbaikan teknologi, reformasi birokrasi, dan masalah pertanahan berupa konflik dan 

kebijakan redistribusi, merupakan perhatian/agenda utama BPN RI sebagaimana menjadi judul dalam rapat kerja 
Nasional BPN RI, 31 Januari – 1 Februari lalu, “Melalui Reformasi Birokrasi Kita Wujudkan Pelayanan Prima, 
Peningkatan Penanganan Sengketa dan Konflik, dan Peningkatan Redistribusi Tanah untuk Mencapai Kesejahteraan 
Rakyat”.  
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patrimonial, desentralisasi politik kekuasaan administratif yang disubsidi secara besar-

besaran oleh pemerintah pusat, dan meluasnya korupsi di daerah sejak otonomi 

diimplementasikan.  

 

Politik lokal, pemilihan umum daerah, pemekaran kabupaten atau propinsi di satu sisi, 

dan pembukaan ijin dan pemberian hak konsesi atas tanah dan sumber daya adalah sisi 

lain dari proses-proses yang mengiringinya. Dalam konfigurasi semacam itu, lahir apa 

yang disebut sebagai ―shadow state‖ yang memiliki kekuatan ―lebih besar daripada 

negara formal, dan berkepentingan dalam mengekalkan sebuah negara formal yang sakit 

dan keropos‖. Ini menjadi bagian dari kesimpulan utama kajian atas politik lokal di 

Indonesia.
39

  

 

Aktor-aktor baru dan lama memanfaatkan peluang desentralisasi politik itu guna 

mengoptimalkan pemanfaatan atas sumber daya: eksploitasi pertambangan. 

Kelembagaan yang mengelola masalah pertanahan di lingkup daerah juga 

direkonfigurasi, antara kewenangan BPN di satu sisi, dengan kewenangan pemerintah 

daerah di sisi lain. Ijin pertambangan dibuka besar-besaran oleh pemerintah daerah yang 

berorientasi pada peningkatan PAD dari ekonomi ekstraktif tanpa mempertimbangkan 

kerusakan sosial dan ekologis yang ditimbulkannya. Pemerintah secara resmi melalui 

Menko Ekuin (2011) menyatakan bahwa ―ada sekitar 8000 ijin pertambangan yang 75%-

nya tumpang tindih dengan peruntukan lain‖; Jaringan Advokasi Tambang (2012) 

menyatakan bahwa ada 10.235 ijin tambang mineral dan batubara, dan ini belum 

termasuk KPS Migas, dan ijin yang dikeluarkan sebelum UU No 4 Tahun 2009.  

 

Dari sisi regulasi, banyak UU yang disusun dengan paradigm yang menempatkan 

tanah dan sumber daya alam merupakan komoditas, seperti  UU  No  22  Tahun 2001  

tentan Migas, UU  No  11  Tahun  1967 tentang  Pertambangan Umum, UU No 23 Tahun 

1997 tentang  Pengelolaan  Lingkungan  hidup, UU No  41 Tahun 1999  tentang  

Kehutanan, UU  No 14 Tahun 2004 tentang Amandemen UU Kehutanan UU No 4  

Tahun 2009 tentang UU Minerba, UU  No 25 Tahun   2007 tentang  Penanaman  Modal, 

UU  34 Tahun 2004,  pasal 7, dimana TNI memiliki   kewajiban mengamankan Objek 

Vital  Nasional yang bersifat strategis, dan lain-lain.
40

 

 

Di Bangka Belitung deregulasi tata niaga timah dan desentralisasi politik merobohkan 

monopoli kuasa pertambangan Perusahaan Negara PN (Timah) dan merangsang ratusan 

petambang tanpa ijin maupun tambang kecil yang dipelihara oleh Perusahaan memasuki 

tanah-tanah milik negara, tanah konsesi PN Timah, dan juga tanah-tanah yang masih 

dalam kategori tanah adat.  

 

Di Kota Samarinda, sampai tahun 2010 telah diterbitkan 56 Ijin Usaha Pertambangan 

(IUP) batubara dengan menduduki wilayah Kota Samarinda hampir sekitar 73 Persen. 

Hal ini disinyalir berpotensi memberikan dampak negatif karena banyak mengabaikan 

hak perempuan, antara lain terjadinya penurunan peran ekonomi perempuan, 

diabaikannya suara perempuan dalam pengambilan keputusan dalam hal investasi 

(khususnya konversi lahan), menimbulkan pencemaran dan pengrusakan fasilitas umum 

                                                           
39  Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken, dalam pengantar untuk buku yang disuntingnya, Politik 

Lokal di Indonesia, (Jakarta: Buku Obor dan KITLV, 2007), hlm. 35. Buku ini mengkaji sembilan belas daerah di 
propinsi yang berbeda-beda.  

40 Siti Maimunah, Potret Ekspansi Brutal Pertambangan Batubara Kalimantan Timur”, presentasi di 
Sajogyo Institute, Bogor,  17  Januari  2013 
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(hal ini menjadi indikasi kuat penyebab terjadinya banjir yang berdampak pada 

terjadinya ancaman terhadap fungsi kesehatan reproduksi perempuan dan kesehatan 

masyarakat pada umumnya), serta adanya ancaman terhadap keselamatan dan kesehatan 

anak (tidak ada lahan bermain bagi anak-anak, selain lahan-lahan terbuka bekas tambang 

di sekitar pemukiman).
 41

  

 

 

Tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di Samarinda, demikian pula kondisi yang 

dihadapi di Kutai Kartanegara. Sebelum tahun 2010, di Kutai Kertanegara terdapat 73 

IUP, dan naik menjadi 210 IUP setelah tahun 2010. Perubahan tata guna tanah ini tentu 

akan sangat berdampak luas baik bagi ekologi, sosial, maupun struktur penguasaan dan 

pemilikan tanah itu sendiri. Sebagai contoh, 18 perusahaan pertambangan di Kecamatan 

Samboja diindikasi sebagai penyebab banjir yang terjadi pada Juli 2012 lalu.
42

  

 

Juga terjadi tumpang tindih suatu kawasan di  Samboja dimana ditetapkan sebagai 

Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) namun justru ditemui beberapa kegiatan 

pertambangan. Perluasan pembukaan kawasan tambang di wilayah ini diindikasi seiring 

dengan pelaksanaan politik daerah.
43

   

 

Maka menarik untuk mengetahui (a) perubahan struktur agraria/P4T (Pemilikan, 

Penguasaan, Pemanfaatan, dan Penggunaan Tanah) sebelum dan setelah pelaksanaan 

pemilihan kepala daerah, dan secara lebih khusus setelah pembukaan kawasan 

pertambangan, (b) dampak pertambangan bagi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat 

dan ekologi sekitar, dan (c) dalam konfigurasi politik macam apakah kedua perubahan 

ini dibentuk.  

 

Penelitian yang dikerjakan oleh Anna Mariana, Devy DC, Vegitya R. Putri dengan 

judul ―Politik Lokal, Elite Lokal dan Konsesi Pertambangan: Perjuangan  Perempuan 

atas Akses Tanah di Kutai Kertanegara‖ perubahan corak kekuasaan dari sentralistik 

menjadi desentralistik pada awal masa reformasi menjadi angin segar tersendiri bagi 

dunia politik.  

 

Di Indonesia, pasca rezim otoriter memunculkan perubahan di tingkat politik lokal 

yang cukup signifikan. Namun, para aktor politiknya masih merupakan aktor-kator 

―lama‖. Ini kenyataan yang terjadi di Kutai Kertanegara. Sebagai wilayah kabupaten 

baru ia tetap dipimpin oleh mesin politik lama, Partai Golkar. Selain itu, elite-elite lokal 

muncul sebagai penguasa yang sekaligus menjadi pengusaha. Wilayah-wilayah 

kekuasaan tersebut dipimpin oleh tata pemerintahan yang oligarkis. Dengan tata 

pemerintahan semacam itu, ketika arus besar kapital masuk ke arena sumber daya alam, 

maka yang terjadi adalah perlombaan akumulasi kapital baik di kalangan elite penguasa, 

                                                           
41

  Laila Mustikaningrum, “Pemiskinan Perempuan dalam Industri Pertambangan Batubara (Studi 

Kasus Kota Samarinda-Kaltim)”, makalah Konferensi II tentang Perempuan dan Pemiskinan, Komnas 

Perempuan dan Program Studi Kajian Gender Universitas Indonesia bekerja sama dengan Pusat Studi 

Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1–4 Desember 2012.  
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 Aji Wihardandi,  “Perusahaan Tambang Penyebab Banjir di Kutai Kartanegara Akan Ditutup”, 

Mangobay, 10 Juli 2012, http://www.mongabay.co.id/2012/07/10/perusahaan-tambang-penyebab-banjir-di-

kutai-kartanegara-akan-ditutup/#ixzz2M4MiWays 
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 Robin Burgess dari London School of Economics, “The Political Economy of Deforestation in the 

Tropics”, tahun 2011. 
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apalagi oleh pengusaha, yang wujudnya melalui dikeluarkannya ijin konsesi-konsesi 

secara besar-besaran untuk pertambangan.  

 

Rezim pemerintahan yang terbentuk di Kutai Kertanegara merupakan potret dari 

rezim konsesi pertambangan. Ijin konsesi yang keluar bisa sangat mudah didapatkan, 

regulasi yang longgar, pengawasan yang lemah, membuat lingkaran ―kesejahteraan‖ 

dalam industri tambang hanya dinikmati oleh ―lingkaran kekuasaan‖ belaka dan bukan 

menyejahterakan masyarakat. Hal ini dibuktikan meski dengan banyaknya konsesi yang 

dikeluarkan, tentunya pendapatan Asli Daerah (PAD) seharusnya meningkat dan 

memberi dampak pada kesejahteraan warga. Namun yang terjadi di Kukar justru 

berbanding terbalik.  

 

Meluasnya konsesi pertambangan memicu pengalihfungsian lahan besar-besaran. 

Perebutan tanah di Kutai Kertanegara samapai saat ini sedengan berlangsung dengan 

sangat masif. Mode perampasan tanah mulai dari yang persuasif melalui skema jual-

beli—penggantian harga tanah meski dengan harga yang murah; hingga sabotase, dengan 

merusak fasilitas umum, seperti membiarkan jalanan rusak, dan tambang juga 

mengakibatkan banjir dan lingkungan tidak sehat. Warga Kertabhuana yang dikaji oleh 

Tim, tergambar sudah tidak lagi mampu menahan laju pertambahan luasan pertambangan 

yang telah ―merebut‖ tanah-tanah mereka, karena segala bentuk mode perampasan lahan 

nyata di depan mata. Ketersingkiran akses atas tanah-nya menjadi sangat nyata, baik 

laiki-laki lebih-lebih perempuan.  

 

Tidak hanya desa transmigran yang mengalami ketercerabutan atas lahan mereka, 

desa masyarakat suku Dayak Kenyah yang juga dijadikan desa budaya oleh Pemda, 

sebagai desa ―penduduk asli‖ Kalimantan pun mereka mengalami keterancaman yang 

sama yang diakibatkan oleh industri tambang. Penyingkiran yang mereka hadapi saat ini 

juga dari arah lain berupa klaim tanah ladang mereka oleh etnis lain. Dua desa yang 

berbeda karakter ini memiliki satu kesamaan yakni terancam oleh pertambangan. Para 

perempuan penjaga pangan yang dimiliki oleh warga di dua desa ini sebagian besar 

masih berjuang melawan tambang, sebagian lagi mereka sudah menyerah.  

 

7. Merumuskan Penilaian Tanah yang Progresif   

 

Penilaian tanah didefiniskan sebagai to establish a relationship between property 

characteristics and sale prices, thereby permitting an estimate of the market value of 

other properties not subject to a recent sale.
44

  Dalam definisi konvensional ini penilaian 

tanah ditujukan semata-mata untuk kepentingan ekonomi pasar tanah dan pajak.  

 

Sementara telah dinyatakan secara tegas bahwa tanah tidak hanya mengandung nilai 

ekonomi dan berharga sebagai komoditi, karena ―Semua hak atas tanah mempunyai 

fungsi sosial‖ (UUPA 1960 Pasal 6). Tanah dan alam adalah ruang hidup manusia dan 

ekologi dimana satu sama lain saling berkoeksidensi. Oleh karena itu tidak dapat tanah 

dilihat semata-mata sebagai komoditas yang memiliki nilai pasar dan nilai pajak.
 45

  

 

                                                           
44 German, Jerome C., Dennis Robinson and Joan Youngman, Land Valuation,  2000. 
45 Laksmi A. Savitri dan Endriatmo Soetarto, “Metodologi Penilaian Tanah untuk berbagai 

Kebutuhan,” presentasi persiapan pembukaan SP 1 Penilaian Tanah, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 09 
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Jika tanah hanya dianggap sebagai komoditas yang dengan mudah diperjual-belikan, 

sementara sifat dari tanah itu berbeda dengan komoditas lain sebab tanah memiliki sifat 

yang oleh Karl Polanyi diistilahkan sebagai fictitious commodity (barang dagangan yang 

dibayangkan). Tanah selalu melekat di atasnya hubungan-hubungan sosial, yang ketika ia 

dijual dan dilepaskan hubungan sosial itu maka akan terjadi guncangan-guncangan yang 

menghancurkan sendi-sendi keberlanjutan hidup masyarakat itu, sehingga akan muncul 

gerakan perlawanan (counter movements).
46

  

 

Oleh karena itu perlu dikembangkan metodologi penilaian tanah secara lebih luas. 

Salah satu pendekatan itu adalah sosial-historis dan agroekologis dalam penilaian tanah. 

 

Pendekatan sosial-historis dan agroekologis dalam penilaian tanah diperlukan dengan 

menyadari bahwa nilai tanah terkait dengan lokasi geografisnya, lokasi dimana sebidang 

tanah atau terlebih suatu zona/kawasan telah memiliki karakter sosial, ekologis, dan 

historis. Karakter sosial itu adalah ―bidang dan ruang dimana diatasnya dibangun ruang 

sosial, budaya (identitas), ekonomi, dan politik masyarakat.‖ Dialektika hubungan 

tersebut diartikulasikan (salah satunya) oleh relasi produksi dan menciptakan sistem 

akumulasi modal yang di satu sisi dapat menciptakan kemiskinan kronis bagi sebagian 

orang, dan sisi lain menciptakan kesejahteraan bagi sebagian lainnya.
47

   

 

Sejak tahun 2006, BPN RI telah memetakan Zona Nilai Tanah (ZNT). Melalui 

Direktorat Survei Potensi Tanah yang baru terbentuk pada tahun 2006, ZNT 

dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem penilaian total aset pertanahan yang 

dapat dijadikan indikator kemakmuran dan pencegahan sengketa pertanahan. Paradigma 

yang digunakan oleh ZNT ini adalah tanah dalam nilai pasarnya, ―karena nilai yang akan 

dimunculkan dalam peta ZNT harus menggambarkan nilai pasar, maka penilaian yang 

dilakukan diutamakan berbasis nilai pasar.‖
48

  

 

Peta ZNT yang dihasilkan setidaknya dapat dimanfaatkan bagi tiga pihak (1) untuk 

dasar penentuan tarif layanan pertanahan sebagaimana diatur dalam PP No 13 Tahun 

2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak di BPN RI; (2) 

bermanfaat bagi Pemda dalam menentukan besaran PBB sebagaimana amanat UU No 28 

Tahun 2009; (3) dan bagi masyarakat sebagai referensi transaksi tanah dan properti, 

penetapan dasar ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dan 

inventarisasi aset publik dan aset masyarakat untuk berbagai kepentingan.  

 

Sampai dengan tahun 2011, BPN baru berhasil memetakan 8% dari luas total tanah 

dari seluruh permukaan bumi Indonesia yang ada dalam yurisdiksi BPN RI. Tantangan 

terberatnya adalah pada kesiapan SDM dan belum tersedianya secara optimal 

infrastruktur seperti peta dasar dan peta tematik.
49

 Hal ini belum mempertimbangkan 

peluasan metodologi penilaian tanah sebagaimana diuraikan di atas. Inilah serangkaian 

tantangan yang dihadapi oleh BPN RI dalam persoalan penetapan nilai tanah yang 

menanti terobosan-terobosan pemikiran dan solusi alternatif.  

                                                           
46 Noer Fauzi Rachman, 2013, op.cit, hlm. 10 
47 Cara pandang pendekatan sosial-historis dan agroekologis ini misalnya, Akhram-Lodi, “Land, 
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48 Laporan Utama majalah Bhumibhakti, “Memetakan Zona Nilai Tanah”, Bhumibhakti, Pusat Hukum 
dan Humas BPN RI, edisi 11 tahun 2012, hlm. 7 

49 Ibid, hlm 9-10 



47 
 

 

Penelitian Rochmat Martanto dan Senthot Sudirman berjudul ―Zonasi Penilaian 

Tanah Berdasarkan Pola Konversi Penggunaan Tanah, Sosial-Ekonomi, dan Lokasi di 

Kabupaten Ngawi‖ menghasilkan kesimpulan ringkas bahwa konversi penggunaan tanah 

pertanian ke non pertanian adalah berpola mengelompok. Ini artinya pola penggunaan 

tersebut bersifat ikutan dan tergantung pada berbagai jenis aktifitas manusia terhadap 

tanah tersebut. Faktor yang mempengaruhi konversi penggunaan tanah pertanian ke non 

pertanian adalah kepadatan penduduk dan aksesibilitas jalan.  

 

 

8. Analisa Jabatan Struktural dan Fungsional atas Kebutuhan Riil Badan 

Pertanahan Nasional RI 

 

Jabatan struktural di BPN RI adalah jabatan yang sesuai dengan struktur organisasi 

BPN RI di tingkat kantor pertanahan, kantor wilayah BPN Provinsi maupun BPN Pusat. 

Berdasarkan UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 

1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, pada Pasal 17 ayat (1) disebutkan bahwa 

setiap Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu. Hal ini 

ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pola Jenjang 

Karier PNS di Lingkungan BPN RI, pada Pasal 43 ayat (1) disebutkan bahwa PNS yang 

tidak menduduki Jabatan Struktural diangkat dalam Jabatan Fungsional. Di sisi lain BPN 

RI melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 telah 

ditingkatkan kewenangannya dari yang semula pelaksana administrasi pertanaham 

menjadi pelaksana Politik Pertanahan. Kewenangan ini membutuhkan pegawai dan 

jabatan yang lebih strategis dan luas.  

 

Sebagai contoh, lahirnya kedeputian baru Bidang Pengkajian dan Penanganan 

Sengketa dan Konflik Pertanahan membutuhkan tenaga khusus sebagai peneliti yang 

bertugas menghimpun dan mengkaji data-data sengketa dan konflik untuk selanjutnya 

dirumuskan resolusinya. Sementara itu kedeputian ini tidak diisi oleh tenaga yang secara 

fungsional merupakan peneliti yang bertugas melakukan ―pengkajian‖ itu.  

 

Jabatan fungsional pengangkatan ditujukan untuk memberi kejelasan tugas yang 

dilakukan pegawai serta indikator penilaian prestasi kerja, jenjang kerier pegawai dan 

remunerasi. Di lingkungan BPN RI sendiri saat ini, pegawai yang tidak menduduki 

jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu belum diangkat dalam jabatan 

fungsional umum. 

 

BPN RI telah mengusulkan ke Menpan jabatan fungsional umum yang saat ini telah 

ditetapkan dalam kamus jabatan fungsional umum untuk menjadi jabatan fungsional 

tertentu, antara lain; Jabatan Analis Penilai Tanah dan Pemeta Nilai Tanah, Jabatan 

Analis Permohonan Hak, Jabatan Analis Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu, 

Jabatan Penyuluh dan Fasilitator Pertanahan, Jabatan Mediator Pertanahan, Jabatan 

Kuasa Hukum Pertanahan.
50

 

 

Jabatan Fungsional tertentu yang sudah ditetapkan oleh Menpan yang perlu 

dikembangkan oleh BPN adalah; Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian, Assesor 

Sumber Daya Manusia Aparatur, Pengembang Teknologi Pembelajaran, Perancang 
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Peraturan Perundang-undangan, Pranata Komputer, Perencana, Arsiparis, Pustakawan, 

Peneliti, dan Pranata Hubungan Masyarakat. 

 

Berdasarkan hal tersebut di atas perlu dirumuskan kembali kebutuhan  kepegawaian 

baru dan jabatan fungsional tertentu seiring dengan meningkatnya kewenangan BPN RI 

serta kebutuhan obyektif lembaga disertai dengan prasyarat administrasi dan 

pengembangan pegawai dan jabatan tersebut.  

 

Tulisan Abdul Haris Farid, Arief Syaifullah, Muh Arif Suhattanto yang berjudul 

―Evaluasi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan di Badan Pertanahan Nasional‖ ini 

melakukan analisa SWOT terhadap pelaksanaan jabatan fungsional Surveyor Pemetaan. 

Analisa SWOT yang lazim digunakan di dalam dunia bisnis oleh penulis digunakan 

untuk melihat lingkungan internal suatu lembaga, yakni BPN RI. Tulisan ini 

menyimpulkan bahwa dari sisi kekuatannya, kegiatan survey dan pemetaan yang 

dilakukan BPN merupakan kegiatan primer Pendaftaran Tanah. Selain itu jumlah tenaga 

Survei dan Pemetaan tergolong besar dengan kegiatan pengukuran dan pemetaan 

kadastral yang relatif besar pula dari tahun ke tahun. Namun BPN RI dalam hal jabatan 

fungsional bidang ini menghadapi kendala diantaranya berupa volume dan jenis 

pekerjaan survey pertanaahan yang berbeda antar kantor di BPN, minimnya informasi 

tentang tata cara menjadi jabfungsurta dan persyaratan persyaratan dalam melakukan 

penilaian, dan kegiatan pengukuran dan pemetaan kadastral yang tidak sesuai dengan 

konsep Pengukuran dan Pemetaan di beberapa daerah karena lemahnya SDM di  bidang 

Survey dan Pemetaaan. 

 

Demikianlah berbagai temuan yang dihasilkan Penelitian Sistematis STPN 2013 yang 

menggambarkan keluasan permasalahan yang dikaji dan dihadapi. Ia mencerminkan 

masalah-masalah agraria kita saat ini. 

 

Selamat membaca.  
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BAB VIII 

ORANG-ORANG LEMBEH DAN TANAHNYA
51

 

 

A. Pendahuluan 

 

Perselisihan klaim kepemilikan terhadap tanah-tanah di Pulau Lembeh saat ini semakin 

menguat. Permasalahan tanah di pulau ini sudah terjadi sejak lama namun belum dapat 

diselesaikan hingga kini.  

 

Perselisihan dimulai dengan adanya klaim sepihak dari sekelompok orang yang menyatakan 

diri sebagai ahli waris X Dotulong yang mengaku sebagai pemilik seluruh tanah di Pulau 

Lembeh. Meskipun banyak fakta yang diajukan untuk memperkuat kedudukan mereka 

sebagai bukti kepemilikan tanah, namun kenyataan pemerintah menyatakan bahwa tanah-

tanah di Pulau Lembeh adalah tanah negara. Terhadap tanah negara ini, pemerintah telah 

meredistribusi kepada masyarakat serta penggunaan lain sebagaimana dalam Keputusan 

Menteri Dalam Negeri No SK.170/DJA/1984 tanggal 5 September 1984. Keputusan menteri 

ini menegaskan bahwa tanah Pulau Lembeh seluas 5.040 Ha adalah tanah yang dikuasai 

langsung oleh Negara, bekas penghapusan tanah partikelir, yang selanjutnya menjadi objek 

redistribusi dalam rangka pelaksanaan landreform dan untuk keperluan Instansi dan 

pembangunan lainnya.  

 

A. Reklaim oleh Pewaris Partikelir 

Klaim penguasaan tanah dilakukan oleh keluarga Xaverius Dotulong yang mengaku sebagai 

keturunan dari pemilik tanah partikelir yang ada di Pulau Lembeh.  

 

Reklaiming itu seakan menghidupkan kembali eksistensi tanah dengan hak-hak barat yang 

oleh hukum tanah nasional dinilai tidak sesuai dengan jiwa nasional, sehingga dinyatakan 

hapus dan diambil alih oleh negara. Klaim kolonial tersebut berupa pengakuan para ahli waris 

bahwa tanah tersebut telah dimiliki sejak tahun 1770 berdasarkan ketentuan yang berlaku 

pada jaman kolonial Belanda yaitu: (1) Extract Resildtie in Rade van Politic te Ternate 27 

Pebruari 1770; (2) Aldus Gedaan en Verleend te Ternate in‘t Casteel Oranje den 17 April 

1770 De Gouverneur der Moluren (WG) Hermanus Munnik; (3) Extract Uit net Register der 

Handelingen in Besluiten Van den Resident Van Manado No 37; (4) Diakui oleh S.P.J.M.M 

Goebernoer Djenderal di Batavia, dan dikuatkan oleh pihak Kanjeng Goervernement Tanah 

Hindia Belanda oleh S.P.T Bangsawan Resident Manado menurut Surat Putusan No 59 

tertanggal 23 Februari 1897 bahwa Pulau Lembeh milik Xaverius Dotulong. 

 

Pada dasarnya klaim-klaim di atas menafikan eksistensi masyarakat Pulau Lembeh sendiri 

yang telah ada, menetap atau masuk  dan tinggal di pulau ini. Melalui penelusuran sejarah 

migrasi masyarakat, diperoleh gambaran mengenai eksitensi masyarakat Pulau Lembeh yang 

mereka ini memiliki dasar klaim atas tanah di wilayah ini. 

 

B. Migrasi Warga dan Penguasaan Tanah
52
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Sejarah migrasi penduduk menuju dan dari Pulau Lembeh mempengaruhi penguasaan atas 

tanah di wilayah ini. Ada tiga gelombang migrasi yang menjelaskan perubahan perpindahan 

penduduk dan penguasaan dan penggunaan tanah di Pulau Lembeh.  

1. Pra-Kemerdekaan 

Narasi penduduk yang tinggal di Pulau Lembeh sekarang menjelaskan bahwa mereka telah 

menempati pulau ini sejak dahulu. Kehadiran para pendatang dari Sangir Talaud di wilayah 

tengah dan dari Kepulauan Halmahera di wilayah utara Pulau Lembeh telah terjadi sejak 

lama pada masa kerajaan atau kasultanan pra-kolonial. Narasi ini ingin menjelaskan bahwa 

keberadaan mereka di Pulau Lembeh telah berumur panjang, sama panjangnya dengan 

penduduk lain dari daerah-daerah yang berbeda termasuk dari Minahasa yakni mereka yang 

saat ini mengklaim sebagai pemilik asli Pulau yang menghimpun diri dalam perkumpulan 

Paxdo atau Waxdo. Maka tidak benar jika mereka baru mendiami Pulau ini pada era pasca 

Indonesia Merdeka.  

 

Umumnya dari dua daerah asal inilah penduduk luar masuk ke Pulau Lembeh, khusunya 

mereka dari daerah Hengkeng Unao, Loloda,  dan Mangando. Pada periode setelahnya 

banyak berdatangan mereka yang berasal dari wilayah lain.  

 

2. Periode Permesta 1950-an.  

Sebagian penduduk Mawali berasal dari Sangir Talaud. Pak Amang mengingat bahwa 

keluarganya pindah ke Mawali saat ia berumur 8 tahun. Di kepulauan asal meletus peristiwa 

Permesta yang membuat penduduk menyelamatkan diri keluar ke kepulauan lain. Konflik 

bersenjata antara tentara pusat dengan tentara daerah mengakibatkan porak-porandanya desa, 

rumah-rumah terbakar, dan beberapa warga sipil meninggal. Terdapat 20 keluarga dari Sangir 

Talaud yang pindah ke Pulau Lembeh pada periode ini. Mereka membuka lahan untuk 

perkebunan dan tempat tinggal, tersebar di beberapa desa, termasuk di Mawali.  

 

Pada mulanya penduduk Sangihe atau Sangir Talaud pada tahun-tahun ini banyak menjual 

hasil kopra ke wilayah utara atau masuk ke wilayah Mindanao. Selain karena jaraknya yang 

dekat, harga kopera di Mindanao bernilai tinggi dibanding di Manado. Dari Mindanao 

mereka mendapatkan kain-kain yang bermutu, belanga tembaga yang padat, yang dibelinya 

dari hasil penjualan kopera.   

 

                                                                                                                                                                                     
52 Terkecuali  didasarkan pada sumber lain yang disebutkan,  informasi ini didasarkan pada wawancara 

dengan Pak Amang dan Oma, Mawali, 31 Maret 2014; Pak Fredy, Mawali, 1 April 2014; Pak Maungke Tomasoleng, 
Mawali, 2 April 2014 
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Periode ini menghasilkan kekacauan hubungan tenurial antara pemilik tanah yang telah 

menetap di Pulau Lembeh dengan pendatang yang semula mengakses tanah sebagai 

penggarap. Pada periode perang ini, Pulau Lembeh dan Bitung diduduki oleh TNI Pusat. 

Narasi historis yang muncul dari pihak keluarga pemilik menyebutkan bahwa hasutan-

hasutan dan fitnahan para penggarap berhasil membuat TNI yang hanya bersifat 

mengamankan tersebut pergi dari sana. Tidak hanya itu, para pemilik tanah juga 

meninggalkan kebun dan tanahnya dari Pulau Lembeh. Akibatnya, keadaan pemilikan tanah 

kacau-balau. Posisi para penggarap dan pendatang terutama yang membuka lahan di wilayah 

dalam atau pegunungan mendapat dukungan para pemimpoin Barisan Tani Indonesia di 

wilayah Bitung.
53

 

  

3. Periode Pasca 1965 

Pemindahan penduduk Mawali ke wilayah pinggir pantai. Sebagian besar penduduk Mawali 

sebelum tahun 1965 tinggal di bagian pegunungan sebelah selatan Pulau Lembeh. Di tempat 

itu terdapat gereja tempat mereka beribadah. Pasca tahun 1965, penduduk dipindah ke 

wilayah bawah mendekati pesisir hingga bertahan sampai sekarang. Rumah-rumah penduduk 

dibangun di sepanjang pinggir pantai. Kepindahan itu tidak terlepas dari peristiwa 65. Pada 

mulanya pembukaan lahan di pegunungan mendapat dukungan PKI dalam bentuk pemberian 

bantuan alat-alat pertanian dan pertukangan. Para penduduk yang terdata menerima bantuan 

alat dan menetap di wilayah pegunungan tersebut kemudian dikumpulkan oleh pihak militer 

dan pemerintah setempat untuk dipindahkan. Beberapa orang digunduli dan mendapat 

perlakuan kekerasan aparat. Tiga tokoh PKI ditangkap dan dipenjarakan di Pepera Bitung. 

Banyak yang mendapatkan perlakuan penyiksaan di tempat itu.  

 

Pemindahan penduduk ke bagian bawah dengan dukungan pemerintah. Dilakukan 

pembukaan lahan yang semula masih berupa hutan. Pohon-pohon ditebang dan kayunya 

digunakan untuk mendirikan rumah. Tidak diperoleh cerita mengenai munculnya klaim atas 

tanah yang dibuka pada masa ini, sebab pihak yang dianggap sebagai pemilik semula yakni 

yang berasal dari Minahasa telah pergi dari Pulau Lembeh. Pada perkembangannya penduduk 

di Desa Mawali ini adalah mereka yang berasal dari pendatang pertama disusul dengan 

pendatang-pendatang baru yang datang kemudian.  

 

 

 

 

B. Orang-orang Tak Bertanah 

                                                           
53 B. Lengkong, Sejarah Ke Pemilikan Pulau Lembeh, (Manado: Jajasan Paxdo), hlm. 52 
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Ada sekitar 30% warga di Lingkungan 4 Desa Mawali yang tidak memiliki tanah dari total 

140 KK yang ada.
54

 Mereka kebanyakan adalah penduduk yang berasal dari pendatang pada 

periode tahun 1950-an. Cara mereka mengakses tanah adalah sebagai penggarap dengan 

meminjam tanah. Arti meminjam adalah calon penggarap meminta ijin kepada pemilik tanah 

yang tidak mampu menggarapnya untuk mengolahnya. Ijin penggarapan diberikan untuk 

penanaman tanaman non-tahunan atau tanaman keras. Umumnya penggarap menanaminya 

dengan tanaman pangan berupa pisang, ubi kayu atau ketela rambat, sayuran berupa bayam, 

kangkung, dan kacang panjang, serta cabe. Penggarap dapat meminjam tanah hingga 2 hektar 

tanpa batasan waktu sepanjang masih diberikan ijin. Ada juga yang memberikan ijin 

menanam tanaman keras seperti kelapa, pala, dan cengkeh dengan kesepakatan tertentu. 

Bentuk semacam ini jarang sekali terjadi. Peminjaman tanah tidak disertai kewajiban sama 

sekali, entah itu berupa bagi hasil atau pengerahan tenaga kerja bagi pemilik tanah. 

Pemberian ijin itu semata-mata didasarkan pada pertimbangan pemilik yang tidak mampu 

mengolah lahan dan merasa telah beruntung jika lahannya dibersihkan dan diolah, sehingga 

ketika mereka sewaktu-waktu membutuhkannya untuk diolah sendiri tidak memerlukan 

pembukaan atau pengolahan tanah dari awal.  

 

Perjanjian peminjaman tanah tidak dilakukan melalui bukti tertulis namun bukan berarti tidak 

diketahui oleh pihak lain, sebab hal demikian telah jamak terjadi. Namun akhir-akhir ini 

perubahan terjadi. Kurang dari 2 bulan lalu muncul masalah tanah antara pemilik dan 

peminjam atau penggarap. Kepala Lingkungan (setingkat RW) menjelaskan bahwa pemilik 

tanah berniat menjual tanah senilai Rp. 80 juta kepada pihak lain atas tanah yang sedang 

dipinjam oleh penggarap. Sementara itu penggarap telah telah menanaminya dengan tanaman 

keras berupa kelapa, pala, dan cengkeh. Penggarap telah mengolahnya selama sekitar 20 

tahun. Penggarap meminta ganti rugi senilai Rp. 20 juta atas tanaman keras yang telah 

ditanamnya. Pemilik bersikukuh untuk menariknya. Jikapun memberi ganti rugi ia hanya 

bersedia mengeluarkan uang Rp. 6 juta. Perselisihan terjadi hingga membuat mereka berdua 

memilih menyelesaikannya di hadapan Kepala Lingkungan. Penguasaan tanah penggarap 

dinilai lemah sehingga tawaran menerima ganti rugi Rp. 6 juta dirasa masuk akal. Ditambah 

lagi tidak adanya ijin dari pemilik untuk melakukan penanaman tanaman keras. Akhirnya 

penggarap menerima ganti rugi tersebut meski prosesnya semula berjalan alot.  

 

Dari tanah seluas 1 ha, rata-rata diperoleh 1 ton kopra. Harga kopra tertinggi dapat mencapai  

Rp. 8.000/kg, namun umumnya adalah Rp. 6500 atau Rp. 4.680.000 untuk 1 ton kopra. 

Penduduk Mawali menjual kopra langsung ke pertokoan Bitung di toko-toko pengepul yang 

dimiliki oleh keturunan Tionghoa. Kedua belah pihak menjalin hubungan produksi yang 

                                                           
54 Crosscheck dengan monografi.  
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relatif kooperatif. Penduduk Mawali dapat memperoleh (meminjam) uang  terlebih dahulu 

sebelum dapat menyetorkan hasil panenannya. Peminjaman tanpa dikenai bunga.  

 

C. Tanah Keluarga 

Di Mawali dikenal penguasaan tanah secara bergiliran oleh sesama saudara dalam satu 

keluarga. Jenis tanah ini diluar tanah waris. Umumnya yang dipanen secara bergilir adalah 

kebun dengan hasil kelapa, pala, dan cengkeh. Lazimnya rentang pergantian pemanenan satu 

pihak saudara adalah 4 bulan sekali, seumur panenan kelapa, mengingat jenis tanaman 

utamanya adalah kelapa sehingga inilah yang dijadikan patokan periodiknya.  

 

D. Penutup 

Klaim-klaim yang saling berkompetisi dengan berbagai basis argumennya pada umumnya 

terkelompokkan antara negara dan pihak swasta yang mendasarkan klaimnya secara normatif 

dengan pihak masyarakat yang didasarkan pada argumen sejarah dan bukti fisik penguasaan. 

Dalam penelitian pertanahan maka kedua pendekatan tersebut diperlukan, sekaligus 

bermanfaat untuk dijadikan dasar bagi kebijakan pertanahan yang saat ini cenderung bersifat 

hukum-normatif belaka dan mengabaikan sosio-historis yang memberi rajutan hubungan 

manusia dan tanah secara dinamis dan kontekstual.  
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BAB IX 

MERANCANG TUGAS POKOK KEMENTERIAN AGRARIA
55

 

 
 

Pendahuluan 

Merayakan ultah UUPA 1960 atau Hari Tani yang jatuh pada tanggal 24 September, 

sekaligus sebagai sumbang pikir kepada pemerintahan baru yang sedang menimbang-

nimbang bentuk kementerian agraria, alangkah baiknya kita timba inspirasi dari sejarah. 

Idealnya, kelembagaan yang mengurusi sumber daya agraria adalah kementerian 

kompartemen (koordinator) agraria. Dengan kewenangannya yang luas, ia diperlukan untuk 

menjalankan mandat historis pelaksanaan reforma agraria, upaya mengakhiri sektoralisasi 

pengurusan sumber daya agraria, serta mengakhiri konflik agraria yang meluas  dan kronis.  

 

Regulasi yang mengatur kewenangan pengelolaan pertanahan saat ini adalah UU No. 39/2008 

tentang Kementerian Negara yang menempatkan urusan pertanahan sebagai urusan 

pemerintahan yang tidak bersifat substantif, strategis, dan hanya bersifat koordinatif dan 

administratif. UU tersebut menegasikan amanat TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang 

Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam.  Padahal ketetapan ini 

mengamanatkan empat hal penting: 1) review peraturan perundang-undangan yang berkaitan 

dengan SDA; 2) penyelesaian konflik; 3) penataan kelembagaan; 4) pelaksanaan reforma 

agraria. Tidak satupun dari keempat mandat tersebut dijalankan secara mendasar. Mandat di 

atas tidak dapat dijalankan oleh kementerian sektoral apalagi lembaga setingkat badan berupa 

Badan Pertanahan Nasional yang keberadaannya dibentuk oleh PerpUU setingkat PP. 

 

 

 

Inspirasi dari sejarah 

Sejak awal masa Orde Baru, kelembagaan agraria dipersempit menjadi setingkat direktorat 

dalam Departemen Dalam Negeri. Sedikit dinaikkan menjadi Menteri Negara berupa Badan 

Pertanahan Nasional (BPN) pada tahun 1989. Tugas utamanya adalah melakukan 

administrasi pertanahan (pendaftaran dan legalisasi aset) untuk menjamin kepastian hukum, 

termasuk ketika pemiliknya berhubungan dengan pasar. Peranan politik agrarianya melemah.  

 

Posisi itu bisa dikatakan mengalami penurunan. Padahal, pada saat UUPA 1960 dihasilkan, 

bentuk kelembagaan agraria adalah Kementerian Agraria. Bahkan naik menjadi Kementerian 

Kompartemen Agraria (selain ada Kementerian Kompartemen Maritim) pada tahun 1964 era 

Kabinet Dwikora. Mr. Sadjarwo yang menjadi Menteri Kompartemen saat itu membawahi 

(1) Menteri Pertanian (Menteri Mr. Sadjarwo sendiri), (2) Menteri Perkebunan (Drs. Frans 

Seda), (3) Menteri Kehutanan (Sujarwo), (4) Menteri Agraria (Mr. R. Hermanses), (5) 

Menteri Pembangunan Masyarakat Desa (Ipik Gandamana), dan (6) Menteri Pengairan 

                                                           
55 Artikel pernah dimuat di media online, Koran Opini, 24 September 2014, http://koranopini.com/antitesis/item/2276-
merancang-tugas-pokok-kementerian-agraria 

http://koranopini.com/antitesis/item/2276-merancang-tugas-pokok-kementerian-agraria
http://koranopini.com/antitesis/item/2276-merancang-tugas-pokok-kementerian-agraria
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Rakyat (Ir. Surahman). Spektrum luas ini tidak terlepas dari mandat utama melaksanakan 

Pembangunan Semesta Berencana demi terciptanya keadilan dan kesejahteraan yang 

didasarkan pada prinsip kedaulatan/kemandirian/kepribadian sebagaimana dinyatakan dalam 

Trisakti. Negara menyadari benar bahwa tanah-air mengandung arti kedaulatan secara politik 

(batas wilayah negara) maupun sosial-ekonomi (sebagai penguasaan alat produksi). Secara 

khusus, visi utama tersebut diterjemahkan dalam bentuk kebijakan landreform. Agenda ini 

merupakan cita-cita para pendiri bangsa yang bertujuan me-reform struktur tenurial di 

Indonesia dan me-reform hukum yang melandasinya, berubah dari sistem kolonial dan feodal 

menjadi sistem pertanahan nasional yang berkeadilan.  

 

Penciutan kelembagaan adalah konsekuensi dari ditinggalkannya agenda utama landreform 

yang oleh Orde Baru distigmatisasi sebagai agenda komunis. Alasan efisiensi birokrasi 

bersembunyi dibalik alasan politik tersebut. Secara sistematis pula kewenangan lembaga 

agraria dan UU yang sebelumnya terintegrasi menjadi terpisah-pisah. Politik agraria yang 

mengacu pada UUD 1945 Pasal 33 menjadi tersektoralisasi sebagai tanah, hutan, mineral, 

pertanian, perkebunan, yang masing-masing dikelola oleh lembaga pemerintah yang 

berlainan dibawah payung regulasi yang berbeda: pertanahan tetap dengan UUPA 1960; UU 

No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, dan UU Nomor 5 

Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (kemudian diubah dengan UU 

No 42 Tahun 1999 yang semakin menegasikan hak rakyat). UUPA yang semula diidealkan 

sebagai UU payung (pokok) yang mengintegrasikan pengelolaan sumberdaya agraria 

dideligitimasi oleh UU sektoral lain yang menyebut diri sebagai pokok pula, sehingga 

memudahkan proses produksi dan eksploitasinya seturut orientasi ekonomi Orde Baru. 

Secara yuridis diawetkan sesat pikir di kedua lembaga, BPN maupun Kehutanan, yang 

menganggap bahwa UUPA 1960 hanya berlaku di kawasan non kehutanan seluas 39% dari 

total wilayah Indonesia (Sandra Moniaga 2006). 

 

Di tingkatan operasional, dampak sektoralisasi itu sangat gamblang. Terjadi tumpang tindih 

antara hak dan ijin atas suatu kawasan. Hak diurus oleh BPN sedangkan ijin diberikan oleh 

pemerintah daerah/kabupaten (ESDM). Lazim dijumpai terdapat ijin kuasa di dalam hak yang 

banyak muncul di beberapa daerah sejak era desentralisasi. Di dalam wilayah Hak Guna 

Usaha muncul aktifitas pertambangan dengan atau tanpa disertai Ijin Usaha Pertambangan 

(Yahman, dkk 2013). Konfigurasi yang fragmentatif ini membuka celah korupsi. KPK telah 

mengantongi kasus-kasus korupsi di sektor minerba dan kehutanan (Hariadi Kartodihardjo 

2014).  

 

Agenda utama Pembangunan Semesta Berencana di atas tidak dijalankan, diganti dengan 

transmigrasi yang berdampak memindah kemiskinan dan memunculkan konflik pendatang 

dengan penduduk lokal yang berujung pada konflik SARA. Hutan dieksploitasi melalui HPH 

dan IUPHHK, dibongkar melalui berbagai ijin  pertambangan, landreform dimakzulkan, dan 

konflik agraria meluas dan kronis hingga saat ini. Analisa atas enam dekade Sensus Pertanian 

menunjukkan petani kecil meningkat, mengalami pencerabutan dari tanah sehingga mereka 

bertahan diri dengan pekerjaan non-pertanian. Ketimpangan penguasaan tanah semakin akut. 

Rasio gininya mencapai 0,72 (Bachriadi dan Gunawan WIradi 2011). Analisa atas fakta 
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kemiskinan berkorelasi dengan penggunaan tanah untuk investasi baik di kehutanan, 

pertambangan, perkebunan, pembangunan perkotaan, dan konsentrasi pemilikan tanah di 

pedesaan. Telah terjadi kerusakan ekologi dan lingkungan hidup berupa banjir akibat 

penebangan hutan, pencemaran kimiawi di sungai/laut/kampung oleh pertambangan, 

kematian anak yang tenggelam di danau-danau bekas galian tambang atau terkena sakit ispa 

di sekitar perkebunan sawit, gizi buruk bahkan kematian anggota masyarakat adat ketika 

wilayah hidupnya dimasukkan dalam suatu konsesi atau kawasan yang dilakukan secara 

sepihak. 

 

Tugas Menteri Kompartemen 

Keberadaan menteri kompartemen strategis untuk melakukan kaji-ulang peraturan-

perundang-undangan mengenai SDA yang saat ini diperkirakan jumlahnya 538 dan bersifat 

tumpang tindih bahkan saling menegasikan (BPN 2010). Memenuhi amanat TAP MPR 

IX/2001, ia berwenang mencabut ijin-ijin usaha yang keluar secara sporadis, diubah melalui 

kebijakan satu pintu (one door policy) dan kebijakan satu peta (one map policy). Kebijakan 

makro mengenai reforma agraria, kedaulatan pangan, dan kemandirian energi diterjemahkan 

oleh kementerian sektoral di bawah koordinasinya. Potensi obyek redistribusi harus dicarikan 

dari tanah-tanah kuasa negara. Ini agar tidak mengulang lagi pengalaman tahun 1960-an yang 

mana menjadikan tanah milik pribadi sebagai obyek landreform. Peralihan tanah 

dikendalikan sekuat mungkin agar tidak terjadi konsentrasi pemilikan. Koordinasi diperlukan 

utamanya mengalokasikan tanah terlantar yang konon seluas 7,3 juta Ha (BPN 2010) dan 

yang diperoleh dari pelepasan tanah hutan produksi seluas 9 juta Ha.   

 

Secara filosofis, harus dilakukan pembedaan antara fungsi atas tanah (penggunaan dan 

pemanfaatan yang diserahkan pada Kehutanan), dengan hak atas tanah (oleh Agraria), namun 

tetap semuanya dibawah koordinasi Menteri Kompartemen. Kementerian ini harus memiliki 

power kuat yang memastikan berjalannya koordinasi atas kebijakan dan kerja kementerian 

sektoral, mengingat mereka bekerja di pangkuan tanah air dan dalam bentang alam yang 

sama. Logic pembangunan di setiap lembaga yang semula berorientasi administratif (Wajar 

Tanpa Pengecualian, peningkatan PAD, dll) harus diubah. Membongkar paradigma yang 

meletakkan lingkungan hidup sebagai akibat/hilir pembangunan menjadi dasar dalam 

kebijakan spasial. Pencegahan korupsi dan good governance diletakkan di depan 

(Kartodihardjo dan Rachman 2014). Juga memastikan buruh, petani, dan masyarakat adat 

sebagai subyek dan tujuan pembangunan, bukan hanya mendapatkan remah-remahnya. Janji-

janji pembangunan yang dapat meneteskan kesejahteraan ke lapis bawah (trickle down effect) 

ternyata tidak terbukti. Pada level nasional justru ditengarai pelaksanaan pembangunan dan 

pembelanjaan APBN muncrat dinikmati kelompok menengah ke atas (trickle up effect) 

(Moedrajad Kuncoro, Kedaulatan Rakyat, 17-9-2014). 

 

Perubahan terdekat guna perombakan dan penataan ulang kelembagaan kabinet yang harus 

dilakukan adalah merevisi UU No. 39/2008 tentang Kementerian Negara. Ini butuh 

komunikasi yang intens antara pemerintah dengan parlemen.  
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Transformasi kelembagaan 

 

Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet 

Kerja menyatakan bahwa lingkup kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional meliputi penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang tata ruang dan 

bidang pertanahan. Penggabungan bidang agraria dan tata ruang pada satu kementerian 

adalah hal yang tepat, mengingat: (a) pengaturan pertanahan, agraria dan sumberdaya alam 

selama ini dilakukan secara sektoral, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan 

konflik; (b) keterbatasan kelembagaan BPN pada nonkawasan hutan, menjadikan pengelolaan 

pertanahan, agraria dan sumberdaya alam lainnya tidak dapat menjangkau kawasan hutan; (c) 

amanat konstitusi (UUD 1945) dan regulasi (UUPA) tidak dapat dijalankan secara utuh oleh 

kelembagaan pertanahan selama ini.  

 

Perubahan Badan Pertanahan Nasional menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional  yang disertai dengan perubahan struktur yang ada di dalamnya harus 

memperhatikan amanat konstitusi dan regulasi dalam pengelolaan agraria dan sumberdaya 

alam, Visi dan Misi Pemerintah RI 2014 – 2019, serta kebutuhan dalam menjalankan fungsi-

fungsi kelembagaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.  

 

Landasan Konstitusional dan Yuridis 

Penataan struktur kelembagaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional berlandaskan pada beberapa dasar filosofis dan cita-cita transformasi kelembagaan 

baru, beserta penataan birokrasi pelaksanaanya yang diharapkan dapat memperlancar dan 

mempercepat terwujudnya cita-cita menjadikan tanah untuk keadilan dan kesejahteraan. 

Perubahan nomenklatur kelembagaan dapat dianggap sebagai hardware  yang mewadahi 

segenap cita-cita perbaikan yang mempersyaratkan perubahan pada software-nya yakni 

karakter dan mentalitas para pelaksananya.  

 

1. Amanat Konstitusi 

Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa "Bumi, air dan kekayaan alam yang  

terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat".  Ada tiga (3) hal yang penting digarisbawahi atas pemaknaan konstitusi 

ini.  

 

Pertama, frase dikuasai negara.  Melalui hak menguasai itu, negara mempunyai wewenang 

mengatur, mengelola, dan menyelenggarakan agar tanah-air Indonesia digunakan dan 

dimanfaatkan untuk;  

Kedua, sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi bukan untuk negara itu sendiri melainkan 

untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Melalui peruntukan tanah bagi rakyat, kesejahteraan 

tidak hanya memiliki arti ekonomi (wealth) tetapi juga arti politik (power), sekaligus 
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kepribadian (equity and character) yang mana hubungan manusia dengan manusia lain 

berlangsung secara berkeadilan, menghormati nilai-nilai dan karakter  masyarakat yang hidup 

di dalam dan bersama tanah-airnya dengan segenap pemaknaan alam lingkungannya. Dengan 

demikian makna dari pembangunan nasional (bangsa dan negara) sejatinya adalah 

pembangunan rakyat Indonesia dengan memperkuat ekonomi, politik, dan kepribadian 

tersebut.  

 

Akan tetapi, yang seringkali dilupakan adalah cara menuju tercapainya kesejahteraan rakyat 

Indonesia tersebut. Kondisi sejahtera rakyat Indonesia tidak mungkin tercapai di dalam 

situasi dimana tanah-air Indonesia dimiliki, dikuasai, digunakan, dan dimanfaatkan secara 

tidak berkeadilan: berpihak pada yang kuat dan mengabaikan mayoritas rakyat Indonesia 

yang lemah. Jalan tempuh menuju kesejahteraan inilah yang menjadi poin berikutnya, yakni; 

 

Ketiga, melalui alokasi tanah-air Indonesia yang adil dan berkeadilan. Adil dahulu baru 

kemudian tercapai kesejahteraan rakyat itu. Dalam politik agraria, untuk menuju alokasi yang 

adil ini dilakukan penataan struktur agraria melalui pelaksanaan kebijakan reforma agraria 

(landreform). Pihak yang berlebihan dikurangi (dispowerment) dan pihak yang 

berkekurangan ditambahi (empowerment). Inilah arti restrukturisasi dalam reforma agraria 

tersebut.  

 

Dapat disimpulkan bahwa konstitusi Indonesia yang dicerminkan dalam Pasal 33 ayat (3)  

UUD 1945 di atas menegaskan pentingnya alokasi sumber-sumber agraria yang adil dan 

berkeadilan melalui pelaksanaan reforma agraria, sehingga dapat tercapai prinsip Hak 

Menguasai oleh Negara (HMN) atas bumi, air, dan kekayaan alam untuk cita-cita sebesar-

besar kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat (3)  UUD 1945 adalah ‗roh‘ Reforma Agraria. Inilah 

yang disebut sebagai Konstitusionalisme Agraria.  

 

Konstitusionalisme Agraria ini merupakan mandat yang harus diselenggarakan oleh negara 

untuk memastikan bahwa struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan 

sumber-sumber agraria lebih berkeadilan dan berorientasi untuk sebesar-besar kemakmuran 

rakyat.  

  

2. Mandat Utama TAP MPR RI No. IX Tahun 2001 

Ketetapan MPR No. IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam 

telah memberikan mandat yang jelas, baik yang ditujukan kepada DPR maupun Presiden, 

yakni, pertama, menjalankan pembaruan agraria, dan kedua, menegakkan prinsip-prinsip 

pengelolaan sumberdaya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan.  

 

Sebagai arahan kebijakan, ketetapan di atas mengamanatkan: (1) dilakukan peninjauan 

kembali segala perundangan-undangan dan peraturan di bidang agraria yang selama ini 

sifatnya sektoral, tumpang tindih, dan tidak mengandung semangat untuk mengedepankan 

kepentingan rakyat banyak dalam hal penguasaan, pemanfaatan, dan pengelolaan tanah dan 
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sumberdaya alam lainnya; (2) dilakukannya penataan kembali penguasaan, pemilikan, 

penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan yang lebih dikenal dengan istilah land 

reform, sekaligus dilakukan pendataan dan inventarisasi tanah untuk kepentingan land reform 

ini; (3) diselesaikannya konflik-konflik agraria dan pengelolaan sumberdaya alam dengan 

berpegang pada prinsip menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia, termasuk memperkuat 

kelembagaan yang akan bertugas melaksanakan penyelesaian sengketa-konflik; dan (4) 

mengupayakan pembiayaan bagi program pembaruan agraria dan penyelesaian konflik-

konflik agraria maupun dalam pengelolaan sumberdaya alam. 

 

Kandungan ketetapan tersebut belum dijalankan secara mendasar. Mandat dan amanat itu 

sulit dijalankan oleh kementerian sektoral apalagi lembaga setingkat badan berupa Badan 

Pertanahan Nasional yang keberadaannya dibentuk oleh regulasi setingkat Perpres. Dengan 

keberadaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional maka terbuka 

peluang pelaksanaan arahan kebijakan tersebut. Kementerian ini bertekad untuk 

melaksanakan seluruh arah kebijakan dan mandat Ketetapan tersebut secara konsisten dan 

memantau pelaksanaannya secara transparan, berkelanjutan, dan akuntabel dengan 

membentuk jaringan pemantau antar pemangku kepentingan. 

 

3. Mandat UUPA 1960  

Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) 

merupakan turunan dan penerjemahan dari UUD 1945 Pasal 33 ayat (3). Sejak semula UUPA 

memiliki perspektif ‗ruang‘ dan bukan semata-mata ‗bidang‘. Hal ini sangat inherent dengan 

terminologi ruang pada Undang-undang Penataan Ruang. Hal ini menunjukkan bahwa urusan 

agraria sudah semestinya berdampingan dengan urusan penataan ruang.  

 

Dengan demikian perubahan nomenklatur kementerian dari Badan Pertanahan Nasional 

menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN berarti perubahan paradigma dalam 

melihat sumberdaya agraria. Jika semula ia dipahami sebagai penguatan status bidang per 

bidang (pertanahan), maka kini dilengkapi pemahamannya menjadi kondisi, status, dan 

fungsi hubungan antar-bidang dan bidang-bidang tersebut yang membentuk ikatan kawasan 

atau ruang; serta kawasan tersebut sebagai ruang hidup orang-orang yang tinggal di atasnya. 

Oleh sebab itulah, maka Pasal 6 UUPA menyatakan bahwa semua hak atas tanah memiliki 

fungsi sosial.  

 

Bagian penting lain dari UUPA 1960 yang memerlukan perubahan tidak hanya ‗bussiness as 

usual‘ seperti selama ini adalah mengenai pendaftaran tanah. UUPA 1960 Pasal 19 menjamin 

kepastian hukum hak atas tanah melalui pendaftaran tanah. Pelaksanaannya diatur dalam PP 

No. 10/1961 yang telah direvisi melalui PP No. 24 Tahun 1997. Regulasi ini menugaskan 

pemerintah untuk mengadakan pengukuran dan pemetaan, mendaftar hak dan peralihannya, 

memberikan surat bukti hak atas tanah.  

 



62 
 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN perlu melakukan pendaftaran tanah di seluruh 

wilayah Indonesia, tidak hanya bidang-bidang tanah di luar kawasan hutan, tetapi termasuk 

kawasan hutan dan tanah ulayat masyarakat hukum adat. Hal ini juga merupakan tindak 

lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara nomor 35/PUU-X/2012 yang 

memutuskan bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara sehingga tanah hutan tersebut perlu 

didaftarkan (minimal diregistrasi) oleh kementerian yang berwenang. Selain itu prinsip 

pendaftaran yang didorong pelaksanaannya adalah pendaftaran tanah secara aktif oleh 

pemerintah dan bukan secara sporadik atau pasif yang hanya mengandalkan permohonan 

pendaftaran tanah dari masyarakat. Hal ini dilakukan mengingat bahwa hak atas tanah 

merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (bidang ecosoc), sehingga perlindungan hukum 

atas hak tersebut harus diberikan oleh negara secara aktif melalui pelaksanaan pendaftaran 

tanah.  

 

Visi dan Misi Pemerintah RI 2014-2019 

Pemerintah Republik Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Ir. Joko Widodo dan Wakil 

Presiden Drs. Jusuf Kalla memiliki cita-cita pembangunan Indonesia menuju Indonesia yang 

berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui pembenahan bidang agraria. Dalam Sembilan 

Agenda Prioritas atau yang dikenal sebagai Nawacita, disebutkan pembenahan agraria 

berupa, ―Menjamin kepastian hukum hak kepemilikan tanah, penyelesaian sengketa tanah 

dan menentang kriminalisasi penuntutan kembali hak tanah masyarakat‖ (No. 4). Guna 

meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia,  dilakukan dengan cara ―mendorong 

landreform dan program kepemilikan tanah 9 juta hektar‖ (No. 5),  serta pencetakan ―1 juta 

hektar lahan sawah baru  di luar jawa‖ (No. 7) dalam rangka peningkatan produksi dan 

kemandirian pangan.   

 

Cita-cita di atas berangkat dari kesadaran atas kenyataan terjadinya ketimpangan dan 

ketidakadilan alokasi sumber daya agraria serta tinggi dan semakin massifnya konflik agraria 

yang terjadi hingga saat ini.  Data BPS tahun 2013 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki 

lebih dari 28 juta rumah tangga petani (RTP) dengan rata-rata pemilikan tanah 0,36 hektar 

(petani gurem). Terdapat 6,1 juta RTP di Jawa dan 5 juta di luar Jawa yang tidak memiliki 

tanah pertanian (tuna kisma). Total saat ini terdapat 32 juta jiwa petani Indonesia adalah 

buruh tani (BPS, 2013). Kondisi ini menunjukkan bahwa penguasaan dan pemilikan tanah di 

Indonesia pada kondisi yang sudah mengkhawatirkan. Indeks GINI yang menunjukkan 

ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia, dari tahun ke tahun selalu mengalami 

peningkatan. Indeks GINI pada tahun 1999 mencapai angka 0,308 dan meningkat menjadi 

0,35 pada tahun 2008, kemudian meningkat lagi menjadi 0,413 pada tahun 2013 (BPS, 2013).  

 

Di sisi lain kondisi peralihan tanah sangat mengkhawatirkan. Laju penyusutan tanah 

pertanian mencapai angka 1,935 juta ha selama 15 tahun, atau rata-rata 129.000 ha/tahun 

(lebih 353 ha/hari tanah pertanian hilang). Setiap hari sebanyak 1.408 rumah tangga terpaksa 

kehilangan dan meninggalkan tanah dan sawahnya (BPS, 2013). Mereka menjadi kelas baru 

di sektor informal perkotaan atau bahkan sebagai surplus labor yang tidak terserap ke sektor 
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pekerjaan manapun di desa maupun kota, alias menganggur.  Inilah kenyataan orang-orang 

Indonesia dan tanahnya di awal dekade abad 21.  

 

Penutup 

Melihat Indonesia dari dunia agraria dan lingkungan hidup saat ini, betapa politik dan 

kebijakan kolonialisme masih berlanjut. Cita-cita konstitusi yang menyatakan bahwa ―bumi, 

air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan 

untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat‖ masih jauh panggang dari api. Rute tempuh 

menjadikan sumber daya agraria/alam yang dikuasai negara menuju kemakmuran rakyat 

harus dilalui dengan alokasi yang adil bagi rakyat Indonesia. Artinya, konstitusi ini 

menunjukkan arti vital pelaksanaan  reforma agraria. Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan RI harus berani memutus spiral sejarah kolonial ini dan 

menjalankan politik dan kebijakan baru yang berkeadilan, berkesejahteraan dan menghormati 

hak-hak asasi manusia.  
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BAB X 

 

GLOBALISASI MELAHIRKAN KULI DI TANAH PRIANGAN
56

 
 

 

Pendahuluan 

 

Globalisasi di tanah Priangan hadir melalui budidaya kopi. Pada level paling bawah atas 

rantai komoditas global yang menyuplai setengah kebutuhan kopi dunia ini, melalui buku 

Prof. Breman ini kita menjumpai nasib para produsennya, yakni petani  pasundan, yang 

mengalami transformasi secara berangsur-angsur dari semula sebagai petani dan pemilik 

tanah dalam berbagai tingkatannya, menjadi orang yang hanya mengandalkan tenaga yang 

ada pada dirinya. Berakhir mereka menjadi pekerja bebas atau kuli.  

 

Kolonialisme dan historiografi 

 

Proses globalisasi dalam sejarah Priangan membawa perubahan agraria yang dramatis, tanah, 

hubungan produksi (kekuasaan), laba, dan tenaga kerja, yang kesemuanya itu diikat oleh 

beroperasinya satu sistem (ekonomi-politik) baru bernama kolonialisme. Penanaman kopi di 

tanah ini dijalankan melalui tanam paksa, kerja paksa, mobilisasi penduduk dan perubahan 

penggunaan tanah, hingga penyerahan wajib atas biji kopi yang dipetik, yang kesemuanya itu 

menyengsarakan masyarakat Priangan. Ekonomi kolonial yang berlangsung sejak hadirnya 

perusahaan dagang VOC pada abad XVIII hingga berakhirnya era Kerja Paksa ini melahirkan 

masyarakat kuli. Selanjutnya, sistem ini menandai babak baru bagi ekonomi Liberal. 

Hadirnya perusahaan-perusahaan perkebunan swasta dengan cepat menyedot mereka sebagai 

tenaga kerja lepas dan murah.  

 

Kolonialisme menyediakan jalan yang lempang bagi kapitalisme. Inilah yang bisa saya 

simpulkan dari buku Prof. Jan Breman, Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa, Sistem 

Priangan dari Tanam Paksa Kopi di Jawa, 1720-1870. Buku ini memberi sumbangan 

penting bagi penulisan sejarah sosial dan ekonomi-politik Indonesia, tepatnya sejarah kritis 

yang mengajak agar sejarah kolonialisme di Indonesia ditulis ulang. Penulisan dilakukan 

dengan cara menempatkan perluasan ekonomi sebagai konteks global bagi berlangsungnya 

kebijakan-politik jajahan, dan menunjukkan nasib rakyat yang terkena dampak atas kebijakan 

tersebut.  

 

Dengan demikian secara historiografis Prof. Breman dalam karya ini berada di dalam wacana 

historiografi sub-altern, yakni menunjukkan secara meyakinkan pesimisme mikro (kekerasan 

kemanusiaan penduduk) atas kebijakan tanam paksa kopi, serta kemampuan para petani 
                                                           
56

 Versi bahasa Inggris artikel ini yang merupakan review buku terhadap karya Jan Breman, Keuntungan 

colonial dari kerja paks: Sistem Priangan dari tanam paksa kopi di Jawa, 1720-1870, kemudian terbit dalam 

Journal of Wacana Vol. 16 No. 1 (2015) 
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melakukan perlawanan ala Scottian; dan bukan sebaliknya cara pandang etatistik yang penuh 

gambaran optimisme (pertumbuhan ekonomi kolonial). Ia menentang historiografi dominan 

yang ada bahwa kebijakan ―Kultuur-stelsel‖ atau Sistem Tanam itu menghasilkan saldo 

tinggi bagi ekonomi negara Belanda, dan membuka kebuntuan ekonomi masyarakat pribumi 

di negeri jajahan, sekaligus mampu meningkatkan kesejahteraan mereka.  

 

Menginterogasi sumber 

 

Meski menggunakan sumber-sumber resmi yang ditulis pejabat negara dalam rentang 

pergantian rezim sejak VOC hingga berakhirnya era tanam paksa, Prof. Breman berhasil 

menghindari ―colonial apologetic‖. Pembacaan terhadap arsip-arsip dan dokumen resmi, 

dilakukannya dengan cara ―menginterogasi‖ sumber tersebut, mencari ―retakan-retakan‖ 

kebijakan dan dampaknya bagi rakyat Priangan, mencungkil ―suara-suara‖ perlawanan 

mereka yang secara jeli dan piawai ditemukan dari sumber-sumber lain yang mengkonfrontir 

suara dominan. Maka, testimoni menteri jajahan dan gubernur jenderal bisa saling 

dikonfirmasi dengan kesaksian (asisten)-residen, pengawas tanaman kopi di lapangan, 

direktur penanaman, atau  arsiparis negara.  

 

Perlawanan petani 

 

Prof Breman menyatakan bahwa berbagai bentuk perlawanan berupa ―penggelapan, sabotase, 

dan berbagai bentuk ketidakpatuhan lain [lah] yang akhirnya memacetkan sistem kopi‖ (hlm. 

284). Pernyataan ini adalah tesis utama bukunya. Ia menegaskan dalam epilog buku, 

―Kesimpulan dari pemaparan saya adalah bahwa tanam paksa runtuh bukan karena aksi dari 

luar tetapi, walaupun ada pemakaian banyak kekerasan yang berlebihan, pelumpuhan dari 

dalam dan dari bawah. Massa pekerja wajib di dataran tinggi Sunda menolak melakukan 

lebih lanjut apa yang tanpa belas kasihan diminta dari mereka: menyetorkan biji kopi yang 

semakin meningkat beratnya‖ (hlm. 355). 

 

Perlawanan itu ada di sepanjang rangkaian penanaman paksa, pemindahan bibit ke dataran 

tinggi Priangan, perawatan tanah dan tanaman, pemanenan, pengumpulan biji, hingga 

penyetorannya. Jadi, bukan pertimbangan-pertimbangan kebijakan lain yang menjadi sebab 

dicabutnya kebijakan  Tanam Paksa. Para petani melakukan pencabutan benih kopi, 

membiarkannya beberapa lama dan beresiko mati ketika ditanam, bekerja secara malas-

malasan, mencangkul tanah hingga melukai tanaman, memangkasnya secara sembrono, 

memanennya secara asal, hingga membuang biji kopi ke parit atau jurang sewaktu akan 

disetor menuju gudang. Akibatnya, ratusan ribu pohon kopi mati, menurunnya angka 

produksi, dan anjloknya laba yang diperoleh pemerintah kolonial.  

 

Melarikan diri adalah tindakan nekat petani, mereka bisa ditangkap sewaktu-waktu oleh jago 

dengan resiko hukuman yang mematikan. Bukan perlawanan terbuka yang mereka lakukan, 

sebab berada di dalam struktur kekuasaan yang demikian mengikat dan menindih petani: 

pembatasan mobilitas penduduk hanya pada kerja rumah dan kebun, pelarangan penduduk di 

luar wilayah kabupatennya untuk pergi dan masuk, dan keharusan ijin kepada lurah untuk 



66 
 

melakukan kegiatan di luar kopi. Kekerasan demikian menubuh dan meruang. Perlawanan 

terselubung tersebut merupakan respon ―rasional petani‖ atas batas struktural yang dihadapi. 

Kopi bukanlah masa depan ekonomi mereka sebab berlangsung bukan dalam ―rasionalitas 

ekonomi‖ yang menjanjikan. Tetapi, ia berlangsung dalam sistem ―tanam paksa‖, dimana 

hubungan-hubungan produksi berjalan secara eksploitatif. Perlawanan itu masuk akal, serupa 

dengan ―petani Zeeland  jika ia dipaksa menyerahkan setengah, seperempat atau sepersepuluh 

dari nilai nyata panen mereka‖, tegas Breman mengutip retorika Muntinghe (hlm. 136, 347).  

 

Tesis Prof. Jan Breman di atas membantah pandangan dominan selama ini, baik yang ditulis 

oleh sejarawan Indonesia maupun asing, yang menyatakan bahwa era tanam paksa berakhir 

sebab ekonomi negara (state enterprise) dijalankan secara lamban dan tidak efisien, sehingga 

harus beralih ke private enterprise. Di situlah kemudian kita menyaksikan berkumandangnya 

gagasan-gagasan liberal disuarakan di parlemen. Argumen lanjutan dari pandangan umum 

ini, yang meski benar sebagai proses politik daripada pertimbangan utama nasib rakyat, 

adalah suara-suara kritis yang muncul saat itu dengan menunjukkan kekejaman dan kengerian 

yang dihadapi. Suara-suara itu dipertimbangkan oleh otoritas penguasa. Akan tetapi, sekali 

lagi bukan pertimbangan kemanusiaan yang utama, namun karena menurunnya produksi kopi 

sehingga sistem ekonomi yang dijalankan tidak lagi profitable.  

 

Colonial Invention: desa, fungsi elit, dan tanah 

 

Dalam buku ini Prof. Breman kembali menegaskan beberapa kesimpulannya yang telah 

ditulis di publikasi terdahulu mengenai desa, elit, dan tanah di Jawa. Ada beberapa produk 

dari masa lalu yang bisa dipikirkan kembali bahwa ternyata ia adalah hasil ―konstruksi 

kolonial‖: desa Jawa dengan segenap ―teritori‖ dan ―struktur hirarkis‖ kekuasaannya. 

Prosesnya terjadi demikian. Untuk memudahkan kontrol atas tanah dan mobilisasi tenaga 

kerja yang semula sebagai peladang berpindah, dilakukan cara ―mengikat petani bekerja di 

lahan tetap‖. Pembukaan sawah bukan hanya memiliki arti teknis penanaman padi dan irigasi, 

namun juga startegi membuat tenaga kerja itu menetap. ―…(S)edentarisasi adalah strategi 

yang digunakan oleh para petinggi di Priangan dalam upaya untuk memperbesar 

cengkeramannya atas penduduk petani ini‖ (hlm. 32). Sedentarisasi menangkal berpindahnya 

petani, dan sawah memudahkan pemangkasan surplus agraris dan mengikat petani sebagai 

bawahan dari majikannya (hlm. 33).  Lalu, otoritas VOC memberi kewenangan penuh bagi 

bangsawan tinggi hingga rendah mengkontrol dan memobilisasi rakyat melakukan 

penanaman secara paksa. Benar bahwa hubungan hirarkis tradisional telah dikenal pada masa 

pra-kolonial, namun kolonialisme memberi fungsi-fungsi baru dan memperkuatnya untuk 

kepentingan produksi kopi.    

 

Desa Jawa yang teraglomerasi dan tertata rapi fungsi-fungsi tempat tinggal penduduknya juga 

dalam rangka demikian pada masa Preanger-stelsel. Desa sebagai sebuah kolektivitas yang 

homogen dan penguasaan tanah secara komunal dimantapkan, bahkan dikonstruksi. Di tanah 

Priangan inilah, kaum menak dan sentana dilibatkan secara ketat oleh pemerintah kolonial 

dalam proses komunalisasi tanah, mobilisasi tenaga kerja, dan pemantapan hirarki tersebut.  

 

Demikian pula tanah. Melalui sistem tanam paksa, desa-desa Jawa dijadikan sebagai basis 

produksi kopi. Kontrol petani atas tanah yang semula dikuasai secara individual berangsur-
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angsur luruh tatkala dijadikan lahan tanam paksa, atau ditinggalkan untuk pengerjaan 

perluasan lahan kopi di dataran tinggi. Pada gilirannya, tanah-tanah tersebut dinyatakan 

sebagai ―domain negara‖ yang diberikan hak-nya kepada perusahaan perkebunan pasca 

Agrarische Wet 1870.  

 

 

Penutup 

 

Tanah Priangan yang terbentang mulai dari Cianjur, Bandung, Sumedang, Sukapura, 

Limbangan dan sebagian Cirebon diimajinasikan secara ―Mooie Indie‖ oleh pelukis-pelukis 

romantik. Kota Bandung hingga pertengahan abad XX berjejuluk indah sebagai ―Paris van 

Java‖, dan tumbuh sebagai kota kolonial yang menjadi tujuan belanja layaknya Singapore 

saat ini. Di balik selubung kertas pencitraan kolonial tersebut, terdapat penghisapan 

sumberdaya alam dan lebih-lebih adalah eksploitasi manusia. Siapa yang masih ingat itu? 

 

Prof. Breman tidak sedang menulis sejarah masa lalu yang berhenti secara meruang dan 

mewaktu. Namun, sebagaimana tulisan sejarah semestinya, karya beliau tentang Sistem 

Priangan di wilayah-wilayah ―frontier‖ Jawa Barat ini mengingatkan mengenai modus 

produksi kolonialistik yang melahirkan dampak kerusakan sosial dan ekologis yang luar 

biasa. Pada masa lalu ia hadir atas nama ―produktifitas alam dan tenaga‖, pada masa kini ia 

bersembunyi di balik tudung ―perluasan pembangunan‖ untuk pangan atau energi oleh 

―investasi asing atau domestik‖. Wilayah-wilayah terdepan yang dibuka atau dibongkar itu 

kini tersebar di sepanjang ruang geografis Nusantara (Merauke, Kutai, Kendari, Ketapang, 

Riau, Jambi, dll.), dengan berbagai komoditas global yang ada (tambang nikel, emas, batu 

bara, sawit, kayu, dll). Akankah kita juga menyaksikan history in making dimana populasi 

akan (dan sedang) menuju menjadi pekerja bebas atau kuli?   

 

Pada Tahun Politik 2014 ini, semoga pemimpin negeri masih memiliki nurani publik dalam 

menjaga kedaulatan dan harga diri Indonesia Raya, ―Slamatkan tanahnya, slamatkah 

puteranya, pulaunya, lautnya semuanya. Majulah negerinya, majulah pandunya, untuk 

Indonesia Raya‖.  
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BAB XI 

 

BISNIS MILITER DI ATAS TANAH URUTSEWU
57

 

 

 

Pendahuluan 

Konflik agraria yang terjadi di Urutsewu, Kebumen, Jawa Tengah, semakin ekskalatif dalam 

beberapa tahun terakhir. Masyarakat tani yang telah mengolah lahan pesisir sejak dahulu 

untuk membuat garam dan bercocok tanam, kini harus berhadapan dengan pihak militer yang 

mengklaim wilayah pesisir tersebut untuk digunakan sebagai tempat latihan militer dan uji 

coba peralatan perang.  

Kekerasan terjadi pada tanggal 22 Agustus 2015 yang lalu. Ada 17 korban yang 

teridentifikasi, enam dirawat di rumah sakit. Bahkan kepala desa Sunu Widodo bocor 

kepalanya terkena pentungan aparat, dan kepala desa Mukhlisin menderita retak tangan. 

Masyarakat Urutsewu berusaha mempertahankan lahan pertaniannya dari tindakan 

pemagaran TNI yang mengklaim sebagai tanah negara, digunakan sebagai tempat latihan 

militer dan uji coba peralatan perang. Kekerasan ini mengulangi tindakan serupa pada tanggal 

16 April 2011 oleh tentara dari kesatuan Distrik Militer 07/09 Kebumen.  Kekerasan 

mengakibatkan 13 orang luka-luka oleh peluru karet, tendangan dan benda tumbul; seorang 

petani terluka ditembak peluru karet dan timah; 6 petani dikriminaliasasi; dirusaknya 12 

sepeda motor warga dan beberapa barang seperti handphone, kamera, dan data digital 

dirampas secara paksa.  

Kontestasi klaim berkisar pada persoalan apakah tanah pesisir Urutsewu itu tanah negara 

ataukah tanah milik masyarakat dan atau tanah komunal warga/desa.  

 

Akar konflik 

Jika dirunut dari akarnya, konflik agraria dalam skala luas muncul tatkala suatu wilayah 

rakyat dimasukkan ke dalam areal konsesi menggunakan hak atau ijin, baik berbasis klaim 

hukum hak (right) maupun kekuasaan (power). Di Urutsewu kedua jenis klaim ini dilakukan 

oleh militer atas berbagai alasan. Klaim atas tanah oleh militer berlangsung secara bertahap. 

Proses hadirnya TNI dimulai pada tahun 1982 ditandai dengan didirikannya mess Dislitbang 

TNI/AD di desa Setrojenar.  Mulanya TNI menggunakan tanah atas persetujuan kepala desa 

saat itu di atas tanah rakyat dan tanah kas desa seluas 20.000 meter. Aktifitas utama dinas 

penelitian TNI ini adalah melakukan pengujian senjata dan alat perang. Atas nama 

kepentingan negara mereka menggunakan tanah pesisir pertanian sepanjang 500 meter dari 

bibir pantai untuk kegiatan tersebut. 

 

Pada mulanya TNI mengajukan ‗ijin pinjam tempat‘ ketika menjalani latihan yang ditujukan 

kepada kepala desa setempat. Namun seterusnya TNI tidak mengajukan lagi dan hanya 

                                                           
57 Artikel semula dipresentasikan dalam acara Seminar Nasional “Pengelolaan Kawasan Pesisir Berwawasan 
Lingkungan”, Institut Teknologi Nasional, Malang, 9 Oktober 2014 
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memberikan surat pemberitahuan ketika latihan akan berlangsung, bertujuan mengkondisikan 

para petani untuk tidak mengolah lahan beberapa waktu. Kondisi dan hubungan ini berjalan 

cukup lama. Pada mulanya masyarakat tidak mempermasalahkan, meski kegiatan militer ini 

sebenarnya membahayakan sebab dilakukan di tempat yang dekat dengan aktifitas mereka.  

 

Masuknya TNI di atas lahan 500 meter dari pantai didasarkan dari surat keterangan Kepala 

Kantor Dinas Luar Tingkat I Purworejo, di bawah Dirjen Pajak, Nomor 

S.1.085/WPJ.05/KI.1807/1982, tertanggal 12 Juli 1982. Surat ini menyajikan keterangan 

mengenai jarak ‗tanah milik‘ dengan laut sejauh + 450 meter dan jarak as jalan PUK ke 

selatan sampai dengan tanah milik 1475-1700 meter di tiga kecamatan sepanjang 15 desa di 

Urutsewu. Dengan surat ini TNI memiliki asumsi bahwa 500 meter ke arah selatan di luar 

tanah berpajak adalah ‗tanah negara‘. Di sinilah terjadi ‗negaraisasi tanah‘ yang pada 

gilirannya menjadi ‗militerisasi tanah‘.  Jikapun disebut sebagai tanah (kuasa) negara tidak 

dengan sendirinya instansi pemerintah (TNI) mengklaim dan menguasai tanah negara tanpa 

kejelasan pemberian hak terlebih dahulu dari negara yang dalam hal ini adalah Kementerian 

Agraria/BPN sebagai otoritas yang diberi mandat. Lembaga pemerintah dapat 

menggunakannya misalnya dengan hak pakai yang telah diberikan, namun hal ini pun tidak 

dipunyai oleh TNI.  

 

Pada tahun 1997 masyarakat Urutsewu menjadi geram pasca meninggalnya 5 anak akibat 

terkena letusan peluru yang ditinggalkan di hamparan lahan pertanian pasca latihan. Diduga, 

peluru-peluru itu gagal meledak sewaktu diuji-coba. Untuk memperkuat klaim atas tanah, 

pasca tragedi 1997 itu, TNI melakukan pengukuran sendiri wilayah yang diklaimnya, dan 

dihasilkanlah peta dengan keterangan ―Tanah TNI AD‖. Hasil pemetaan dimintakan tanda 

tangan kepada kepala desa di kawasan Urutsewu disertai penjelasan bahwa dokumen itu 

berfungsi sebagai ―ijin penggunaan‖ tanah milik untuk latihan. 

 

Bisnis Militer  
Proyek Jalan Lintas Selatan tahun 2005-2006 yang melewati wilayah Urutsewu turut menjadi 

pemicu lebih jauh klaim TNI. Mereka meminta Camat Buluspesantren memberi keterangan 

pemilikan tanah, sehingga keluarlah surat tertanggal 10 November 2007 yang menjelaskan 

perihal tersebut. Akibatnya, lahan-lahan yang terkena pembangunan jalan dimintakan ganti 

rugi oleh TNI. Lebih lanjut, pada tahun 2010 TNI juga meminta surat keterangan kepala desa 

Mirit Petikusan yang menyatakan hal senada bahwa tanah pesisir Mirit Petikusan seluas 

675.000 m
2
 
 
adalah milik TNI. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen akhirnya 

menetapkan wilayah Urutsewu sebagai kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana 

tertuang dalam Perda No. nomor 23 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Kebumen. Padahal di atas lahan ini masyarakat bertani berbagai jenis tanaman.  

 

TNI kemudian beranjak lebih jauh melalui surat Nomor B/1461/ix/2008, tertanggal 25 

September 2008, memberikan ijin produksi tambang besi kepada PT. Mitra Niagatama 

Cemerlang atas lahan seluas 317, 48 ha tanah yang disebut milik TNI AD di Kecamatan Mirit 

(Devy D.C 2014). Hasrat berbisnis militer mengalahkan kenyataan tenurial masyarakat 

Urutsewu. Bisnis militer yang justru dapat menghambat profesionalisme TNI kerap menjadi 

motivasi dibalik konflik pertanahan yang melibatkan TNI dengan masyarakat (Jaleswari 

Pramodhawardani 2011).  
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 Pemagaran-pemagaran lalu dimulai sejak Desember 2013 dengan cor permanen setinggi 2-3 

meter sepanjang ribuan meter di Desa Tlogodepok, Desa Mirit Petikusan, dan Desa Ambal, 

menerabas lahan pertanian, membuat terputusnya hamparan lahan satu dengan lainnya, 

berakibat pula mempersulit para petani yang harus berjalan memutar agar bisa memasuki 

lahan garap mereka. Tindakan ini semakin membuat panas kondisi di Urutsewu, hingga 

meletus kembali pada tanggal 22 Agustus tersebut.  

 

Tanah Milik dan Tanah Komunal 

Berbagai dokumen dan sejarah atau kesaksian lisan yang saat ini berhasil dihimpun 

menunjukkan bahwa bukti kepemilikan tanah oleh warga sangatlah kuat. Di wilayah ini telah 

dilakukan kebijakan landreform dan konsolidasi tanah. Terdapat penataan tanah dengan 

sistem “galur larak” pada masa pemerintahan Bupati Ambal, R. Poerbonegoro (1830-1871). 

Bidang-bidang tanah hasil kebijakan ini dibagi kepada masyarakat. Pada tahun 1920 terdapat 

kebijakan penggabungan (blengketan) desa-desa di Urutsewu. Sejumlah 2-4 desa digabung 

menjadi satu. Diperkirakan ini adalah bagian dari kebijakan Agrarische Reorganisastie yang 

mengakhiri sistem tradisional apanase-bekel di vorstenlanden (Bagelen ada dibawah wilayah 

Surakarta).  

 

Setelah dilakukan penataan tanah dalam bidang-bidang yang sama serta penguatan hak atas 

tanah bagi perorangan maupun desa, lalu lahir kebijakan pengukuran tanah disertai klasifikasi 

penilaian tanah atau yang dikenal dengan klangsiran siti (pengukuran tanah) pada tahun 

1922. Pada tahun 1932 dilakukan klangsiran kembali  dimaksudkan untuk membuat 

klasifikasi tanah berdasarkan penggunaannya sehingga dapat diketahui besaran pajaknya. 

Kebijakan ini menghasilkan 4 kelas nilai tanah yakni tanah pekarangan (kategori ati), tanah 

sawah/lahan basah (kategori daging), tanah pesisir/lahan kering (kategori balung), dan tanah 

batas desa (kategori kulit).  Termasuk tanah kategori tulang adalah tanah komunal 

berasengaja (sengaja diberakan agar tumbuh rumput-perdu) untuk lahan penggembalaan. 

Demikian kategorisasi tanah yang oleh masyarakat dimaknai sebagai kesatuan tubuh bumi. 

Penamaan dan pemaknaan tersebut adalah bentuk kedekatan akses dan interaksi atas tanah 

oleh masyarakat, baik dalam bentuk penguasaan maupun pemilikan. Dari sini kemudian 

tanah-tanah tersebut dikeluarkan pajaknya (tanah pemajegan). Penarikan pajak terus 

dilakukan menggunakan pethuk sampai dengan tahun 1960-an. 

 

Lahirnya hukum tanah nasional berupa UUPA 1960 turut memberi pengaruh pada perubahan 

administrasi pertanahan di wilayah ini. Dilakukan sertipikasi tanah rakyat secara massal. 

Terdapat bukti-bukti sertipikat tanah dan catatan dalam buku tanah yang masih disimpan 

masyarakat. Di dalamnya terdapat sketsa lokasi tanah yang menunjukkan secara gamblang 

bahwa luas pemilikan sampai dengan batas selatan laut, menyentuh banyu asin. Artinya, 

pantai/pesisir masuk dalam luasan hak milik. Beberapa bukti sertipikat menunjukkan hal ini 

(Luthfi 2015). Bahkan terdapat dokumen yang menyebutkan bahwa tanah yang 

disertipikatkan itu semula adalah tanah yasan. Tanah yasan adalah tanah milik perseorangan, 

yang berasal dari yasan (membuat sendiri) membuka dari tanah yang belum dihaki pada 

zaman dahulu untuk dirinya dan untuk keturunannya kemudian (M. Tauchid 1952). Menurut 

UU No. 5 Tahun 1960 pasal 20 ayat (1), tanah yasan beralih menjadi tanah hak milik.  
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Pangan Dalam Konsep Kemanan Negara 

Tulisan ini berkesimpulan bahwa tanah pesisir Urutsewu telah dipunyai dalam bentuk hak 

milik oleh masyarakat (tanah yasan, tanah pemajegan, tanah milik bersertipikat), juga 

sebagian tanah komunal (tanah pembuatan garam, tanah berasengaja), yang telah dikuasai, 

digunakan, dan dimanfaatkan mereka sejak dahulu. Sementara itu TNI melakukan klaim atas 

tanah berdasarkan bukti surat-surat keterangan yang memiliki kualitas hukum lemah, dan 

disertai pengajuan-pengajuan ijin yang bersifat tambal sulam. Tindakan penguasaan tanah, 

pengusiran terhadap pemilik tanah yang disertai kekerasan, bahkan pengalihan tanah kepada 

perusahaan pertambangan atas tanah yang klaim penguasaannya sangat lemah, adalah 

tindakan-tindakan melanggar hukum.  

 

Pemerintah daerah harus berpikir bahwa jika dalam masalah Urutsewu ini semata-mata 

digunakan pendekatan bukti hak atas tanah, maka akan berdampak merugikan bagi rakyat, 

sebab itu artinya menyortir di antara petani mana yang memiliki bukti hak (sertipikat) dan 

mana yang tidak. Padahal mereka telah mengolah, menguasai, dan memiliki tanah tersebut 

sejak lama dengan berbagai bukti yang ada. Bukti hak atas tanah adalah kewajiban negara 

untuk memberikan kepada rakyat, tidak tepat jika negara justru mempertanyakan 

keberadaannya jika kewajiban itu sendiri belum ditunaikan. TNI AD di Kebumen hendaknya 

menahan diri dan memilih kembali cara meminjam tempat sebagaimana dulu terjadi dan 

sebenarnya telah berlangsung relatif harmonis.  

 

Agar tidak semata-mata dipandang sebagai permasalahan teknis-administratif dan legalistik, 

harus dipahami bahwa masalah tanah adalah masalah penghidupan, masalah pangan manusia. 

Siapa yang menguasai dan mengelola tanah, maka ia menguasai pangan, atau, ia dapat 

menguasai dan mengelola sarana-sarana kehidupan. Terpenuhinya pangan negeri memiliki 

arti tegaknya daya tahan negara, dan itulah arti pertahanan dan keamanan negara 

sesungguhnya, dan inilah arti kemerdekaan sesungguhnya. 

  

 

--(0)-- 
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BAB XII 

 

 

MASA DEPAN ANAK MUDA PERTANIAN DI TENGAH LIBERALISASI 

PERTANAHAN
58

 
 

Ringkasan 

Optimisme peran dan persistensi petani kecil sebagaimana pandangan Alexander Chayanov 

perlu lebih didalami dengan melihat komposisi demografis keluarga masyarakat tani, 

khususnya generasi muda mereka. Tulisan ini mengkaji adanya krisis regenerasi pertanian 

Indonesia yang lebih disebabkan adanya kendala-kendala struktural berupa politik 

pengalokasian tanah skala besar untuk korporasi; dan kendala kultural yang bersifat patriarkis 

dan grontokratis; alih-alih absennya motivasi generasi muda. Ketika kendala-kendala tersebut 

dapat dihilangkan, sebagaimana yang ditunjukkan dalam kasus di dua desa di kepulauan 

Halmahera dan satu desa di Kulonprogo, Yogyakarta, maka terbuka peluang besar 

keterlibatan mereka. Antusiasme generasi muda akan tumbuh ketika segenap akses terbuka 

luas bagi mereka, yakni berupa tanah, keterbukaan tenaga kerja, pengetahuan pertanian, serta 

kebijakan pertanian skala rumah tangga.  

 

A. Pendahuluan 

 

Diferensiasi agraris dalam studi agraria setidak-tidaknya selama ini dilihat dari tiga 

pandangan utama. Pertama, pandangan yang melihat masyarakat desa secara romantik 

sebagai satu unit sosial yang kohesif, solid, idyllic dalam lingkungan desa yang rukun dan 

tanpa konflik.  Retakan sosial dianggap sebagai ‗deviasi‘ yang disebabkan faktor eksternal 

seperti masuknya pengaruh pasar dan kolonialisme, mengabaikan kenyataan diferensiasi yang 

telah ada terjadi jauh sebelumnya. Pandangan kedua melihat desa secara dikotomis yang 

bersifat transisional maupun terpisah antara ‗tradisional atau mekanik‘, ‗modern atau 

organik‘, seperti yang dirintis pemahaman ini oleh Emile Durkheim. Dan yang paling lazim 

adalah pandangan ketiga, Marxian, yang melihat masyarakat desa dalam hubungan kekuasaan 

antar-kelas sosial berbasis penguasaan ala-alat produksi (Wiradi 2009, hlm.198). Studi 

mutakhir mengenai dinamika kelas dalam perubahan agraria mendasarkan beberapa 

pertanyaan kunci mengenai penguasaan alat produksi, hubungan ketenagakerjaan, produksi-

reproduksi dan akumulasi (Bernstein 2010).  

Di luar pemahaman di atas, terdapat pandangan yang meletakkan isu kelompok usia 

(generasi) atau secara ‗diferensiasi demografis‘ di dalam melihat masyarakat tani (peasant 

society) di pedesaan. Untuk memahaminya, dilakukan studi yang mengambil tema mobilitas 

vertikal dalam konteks sosial. Pandangan ini dirintis oleh ilmuwan Rusia bernama Alexander 

Chayanov (1888-1937). Struktur dan dinamika masyarakat pertanian terbentuk dari relasi 

                                                           
58

 Artikel semula terbit sebagai, Ahmad Nashih Luthfi dan Surya Saluang, “Masa Depan Anak Muda Pertanian di 

Tengah Liberalisasi Pertanahan”, Jurnal Bhumi Vol. 1, No. 1, Mei 2015. 
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antara tenaga kerja dan produksi. Telaah mutakhir terhadap pemikiran Chayanov 

menggarisbawahi  bahwa ‗masyarakat tani‘—bukan korporasi dan skala luas negara 

pilihannya—memainkan peran penting di dalam produksi pangan dan keberlanjutannya pada 

masa kini, meskipun mereka dalam kenyataannya sering diabaikan (van der Ploeg 2013). 

Pandangan optimis yang disertai dengan argumen-argumen mendalam itu harus disertai 

pertanyaan mengenai siapa dan dalam kelompok usia mana mereka masyarakat tani yang 

dapat mengambil peran penting dalam perjuangan atas pangan, keberlanjutan dan kedaulatan 

pangan tersebut. Generasi muda tidak dalam kondisi tertanggung, sehingga menjadi beban 

konsumsi yang dapat mengarah terjadinya krisis keluarga petani. Di sinilah pula inti dari 

gagasan Chayanov berupa keseimbangan antara labor dan consumption. Oleh karena itu 

penting membaca kembali ‗masyarakat tani‘ ala Chayanovian dalam konteks antar-generasi.  

Tulisan ini didasarkan pada telaah teoretis mengenai optimisme terhadap masyarakat 

tani di atas (van der Ploeg ibid.) dan berbagai kendala yang dihadapinya utamanya kelompok 

usia muda (Ben White 2011, Ben White 2012). Disajikan dua kasus empiris di Indonesia 

untuk mendukung argumen optimistis itu.  

   

B. Asumsi Dasar  

 

Tulisan ini berasumsi bahwa keterbatasan generasi muda dalam aktivitas pertanian adalah 

‗akibat‘ dari persoalan dan struktur yang lebih luas, dan bukan ‗sebab‘ internal lemahnya 

motivasi mereka. Mendorong mereka masuk kedalam pertanian berarti mengubah kendala-

kendala struktural dan kondisi yang kompleks ke arah yang lebih accessible bagi generasi 

muda, melebihi peningkatan kapasitas mereka. 

  Istilah-istilah kunci perlu terlebih dahulu dikonseptualisasi dalam mengkaji isu 

kelompok usia masyarakat petani: anak muda dan pertanian. Istilah ‗anak muda‘ dapat dilihat 

sebagai kategori sosial maupun kategori biologis. Mereka dapat dilihat sebagai kategori 

tindakan, praktik (sub)kultur, identitas, dan generasi. Dalam kosa kata resmi, istilah anak 

muda digunakan bukan untuk menandai usia atau konstruksi biologis, namun seringkali 

konstruksi sosial, contoh Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Pancasila, Gerakan Pemuda 

Ansor, Pemuda Karang Taruna, Pemuda PDI, Kementerian Pemuda dan Olah Raga, sinoman; 

bahkan kepangkatan kepegawaian seperti penata muda; dan sebagainya.  Rentang usianya 

sangat fleksibel, mulai dari belasan hingga 40-an tahun (Ben White 2011).  

Penggunaan istilah ―muda‖ sering berfungsi untuk menjadikan mereka sebagai masa 

transisional yang dalam relasi kekuasaan berfungsi menjadi zona pengaman bagi posisi di 

atasnya, dan dapat diabaikan keberadaannya sewaktu-waktu tatkala tidak dibutuhkan. Ben 

White (2011, hlm. 2) menyatakannya, “to exclude them from mainstream social, economic 

and political processes as something less than full members of society, less than full 

citizens”. Istilah ini didefinisikan dalam amatan orang tua yang melihatnya sebagai fase yang 

tidak stabil. Bahkan, ada kecenderungan negara (pengganti patron sebagai orang tua) untuk 

memperpanjang usia sebutan anak muda untuk kepentingan tersebut (untuk Indonesia 18-35, 

Malaysia 18-40/45). Sementara bagi anak muda sendiri, kepemudaan berarti adalah 

―sekarang dan di sini‖, ―sebagai manusia penuh‖, ―mengalami saat ini dan bukan untuk 

nanti‖.  

Istilah pertanian dalam studi agraria dibedakan antara pertanian sebagai farm (usaha 

tani), dengan agriculture (pertanian); peasant (kaum tani) dan farmer (pengusaha pertanian) 

(Bernstein 2010). Maka menjadi penting membaca anak muda bertani itu sebagai kaum tani 
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(mulai dari buruh, petani gurem, petani menengah, petani kaya), ataukah bertani sebagai 

pengusaha pertanian dalam skala luas ataukah buruh perusahaan pertanian-perkebunan 

(agribisnis, estate).  

 

C. Kebijakan dan Struktur Pertanahan yang Kompleks 

 

Krisis regenerasi menjadi salah satu bentuk kekhawatiran bagi masa depan pertanian. Dalam 

rentang hampir satu dekade, angka penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di Jawa 

mengalami penurunan, dari yang semula 43% (tahun 1993) menjadi 32% (tahun 2010). Data 

BPS tahun 2011 menyebutkan jumlah pemuda sebanyak 62,92 juta jiwa, hanya sekitar 6,9 

juta atau sekitar 11 % yang bekerja di sektor pertanian. Sisanya ‗bekerja‘ di sektor lain yang 

tidak juga bisa didefinisikan sebagai pekerja tetap. Menurunnya generasi muda pertanian ini 

seiring dengan penurunan secara total tenaga kerja pertanian di Indonesia. Hasil Sensus 

Pertanian BPS 2013 menyatakan bahwa dalam rentang satu dekade terakhir ini terdapat 

penurunan jumlah rumah tangga usaha pertanian (RTUP) tanaman pangan sebanyak 979.867 

jiwa dari yang semula  18.708.052 (2003) menjadi 17.728.185 (2013). Ditambah dengan 

RTUP tanaman non-pangan, maka jumlah keseluruhan petani di Indonesia adalah 26,13 juta 

(BPS 2013) yang juga mengalami angka penurunan.   

Untuk membaca kecenderungan penurunan tersebut, kita harus meletakkan ke dalam 

konteks yang lebih luas. Makin rendahnya usia muda dalam pekerjaan berbasis tanah di 

berbagai negara di dunia adalah akibat dari kebijakan dan kondisi struktural pertanahan yang 

kompleks (Ben White 2011, hlm. 6). Ia menjelaskan bahwa pertama, terjadi penurunan 

pengetahuan dan keahlian di bidang pertanian (deskilling youth on agriculture knowledge). 

Pendidikan keluarga hingga pendidikan formal menganggap pertanian dan pedesaan adalah 

masa lalu, bukan masa depan. Pendidikan mengabaikan urgensitas pertanian. Bahkan, 

fakultas pertanian semakin hari sepi peminat. Pendidikan mengajarkan generasi muda ―ilmu 

pergi‖ dari pertanian-pedesaan dan bukan mengajarkan ―ilmu menetap‖ kembali ke 

pertanian-pedesaan setelah mereka belajar di kota. Akibatnya, terjadi penurunan keterampilan 

anak muda dan pengetahuan mereka mengenai pertanian. Dalam kondisi demikian, kembali 

ke pertanian adalah mimpi yang romantik.  

Kedua, akibat menurunnya kehidupan pertanian dan pedesaan sebab pembangunan 

dan kebijakan yang bias perkotaan. Desa hanya diposisikan sebagai penyuplai tenaga kerja 

murah yang bisa dipekerjakan di perkotaan, penyedia stok pangan untuk diangkut ke jalur-

jalur distribusi supra-desa. Industrialisasi pedesaan tidak tumbuh yang semestinya 

menempatkan populasi desa sebagai aktor pelaku dan penerima manfaatnya. Maka yang 

terjadi adalah industri di desa, dan bukan oleh desa. Dengan demikian, desa dan pertanian 

adalah pelontar bagi tenaga kerjanya untuk ditarik magnit-magnit perkotaan yang dinilai 

menjanjikan, atau ditempatkan di enclave-enclave perkebunan sebagai kuli kontrak (ala 

Kolonial) atau buruh perusahaan perkebunan (Orde Baru) yang diantaranya melalui program 

transmigrasi yang diintegrasikan dengan perluasan industri perkebunan. Setiap desa di pulau 

Jawa memiliki sejarah migrasi dan transmigrasi yang panjang.  

Ketiga, jika pun anak muda ingin bertani, tidak ada akses atas tanah bagi mereka. 

Budaya patriarkis dan grontokrasi, dimana masyarakat berorientasi mementingkan orang 

dewasa ketimbang anak muda, tercermin dalam budaya pewarisan. Warisan baru diberikan 

oleh orang tua menjelang mereka meninggal, kepada anak-anaknya yang juga telah berusia 

dewasa. Tidak banyak orang tertarik memulai menjadi petani ketika mereka menerima 
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warisan pada usia 40-an tahun. Akibatnya, tanah tetap ada di tangan orang tua atau komunal 

(keluarga). Menginginkan anak muda bertani berarti mengubah budaya patriakis-grontokratis 

dan budaya mewaris yang tidak berpihak pada anak muda ini.  

Keempat, terdapat masalah serius yang terjadi di keluarga pedesaan Indonesia, yakni 

keterlepasan tanah keluarga. Orang tua memodali anak menempuh pendidikan dengan cara 

menjual cadangan kekayaan mereka utamanya tanah. Demikian juga saat mereka memodali 

anak untuk bekerja (yang tragisnya hanya untuk menjadi buruh kota), bahkan untuk biaya 

pernikahan anak-anaknya. Mereka tidak berupaya memberinya tanah agar bisa bekerja di 

pertanian. Akibatnya, generasi tua dan generasi muda pedesaan kehilangan tanah. Ketika 

anak muda ingin kembali lagi ke pertanian, mereka sudah tidak punya akses atas tanah. Salah 

satu proses pemiskinan pedesaan terjadi melalui cara tersebut.  

Kelima, ancaman pembangunan ekonomi ekstraktif dan pembangunan infrastruktur 

yang mengkonversi lahan-lahan produktif pertanian, atau mengubah pertanian skala rumah 

tangga menjadi skala korporasi. Banyak media memberitakan atas hasil olah data BPS 2012 

yang melaporkan adanya konversi lahan pangan sejumlah 100.000 ha/tahun, dan jumlah 

petani berkurang 3,1 juta/tahun (7,42% populasi). Akan tetapi kebijakan pemerintah di 

banyak kabupaten di Indonesia seakan menutup mata proses penghilangan lahan pangan ini 

(Kompas 12 Juni 2012).   

Bahkan jika kita melihat perubahan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan 

pemanfaatan tanah (P4T) dari tahun ke tahun, terdapat ketimpangan yang luar biasa bagi 

lahan pertanian, sebagaimana yang dianalisa oleh Bachriadi dan Wiradi (2011). Berbagai 

kebijakan telah membagi bentang alam Indonesia ke dalam sektoralisasi berupa kehutanan, 

pertambangan, perkebunan, industri dan perluasan kota, serta pariwisata dan pertanian. Di 

sektor pertanian pada tahun 2003 terdapat sejumlah 37,7 juta petani yang menguasai 21,5 juta 

ha dalam berbagai variasi luasan penguasaannya. Jika dirata-rata maka mereka menguasai 

tanah seluas 0,89 ha. Rataan ini sangat jauh ketimpangannya bila dibandingkan dengan 

penggunaan-peruntukan lain sektor-sektor lain. Secara internal, kelas penguasaan tanah 

masyarakat tani dari tahun ke tahun mengalami pergeseran berdampak membesarnya angka 

petani gurem.  

 

D. Membiarkan krisis tenaga kerja muda 

 

Generasi muda di dunia menghadapi masalah serius yakni masalah pengangguran. 

Diperkirakan, lebih dari separo penduduk di negara berkembang tinggal di desa (Amerika 

Latin, Karibean, Timur Tengah, Afrika Selatan, termasuk Indonesia). Sejumlah 70% dari 

mereka hidup miskin, 80% dari mereka bekerja di pertanian. Sementara terdapat fakta bahwa 

jumlah pengangguran  anak muda usia 15-24 dua kali lipat dibanding orang tua. Kemiskinan 

melanda anak muda yang perkiraan jumlahnya adalah 1/5 dari populasi dunia (Ben White 

2011, hlm. 3).  

Pengangguran terkait dengan banyak hal. Temuan menarik dari suatu penelitian 

menunjukkan ada korelasi antara pendidikan dengan kesempatan kerja. Pendidikan 

memperpanjang usia kanak-kanak (postpone childhood) generasi muda, dan menghilangkan 

kesempatan mereka pada pekerjaan. Penelitian longitudinal yang dilakukan oleh Ben White  

(1970, 1980, 1990-an) membandingkan waktu yang dihabiskan oleh anak-anak dalam tiga 

jenis kegiatan (pekerjaan rumah tangga, pekerjaan produktif, dan sekolah). Kesimpulan 
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penelitian menyatakan bahwa sekolah memperpanjang ke-kanak-kanakan (childhood) diiringi 

gaya hidup yang berubah cepat. Kebutuhan konsumtif yang harus dipenuhi dengan 

mengeluarkan uang meningkat drastis sebab bersekolah dan perubahan gaya hidup tsb, 

namun anak-remaja berkurang kesempatannya dalam aktivitas produktif yang menghasilkan 

uang. Akibatnya, perubahan yang terjadi dari dekade ke dekade menunjukkan  semakin 

tergantungnya secara finansial generasi muda terhadap orang tua, ―in a condition of strong 

dependence on parents, elder siblings or other relatives for access to cash and this become a 

source of tension‖ (Ben White 2012 hlm. 96). Pengangguran generasi muda semakin terjadi 

dan bisa menjadi sumber konflik.   

Selain aktivitas sekolah, model pembangunan neoliberal menghancurkan kesempatan 

kerja banyak sektor sehingga terjadi surplus tenaga kerja. Pembangunan industrial bukan 

penyedia pasar tenaga kerja, malah banyak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). 

Generasi muda pedesaan mengalami kondisi terlepas dari (calon) tenaga kerja pertanian 

menjadi buruh, dan terlepas dari buruh menjadi pengangguran sebab di-PHK. Sebagian 

mengadu nasib menjadi buruh migran. Kondisi inilah yang disebut sebagai deagrarianisasi 

atau depeasantitation.  

Pemerintah tidak memiliki kebijakan mendasar mengenai surplus populasi yang 

terlempar dari pertanian sebagaimana angka-angkanya disebut di muka. Mereka yang 

terlempar menjadi buruh-buruh di perkotaan dipromosikan sebagai daya tarik investasi. Salah 

satu nilai keunggulan investasi manufaktur dan garmen di Indonesia adalah karena negeri ini 

memiliki tenaga kerja murah, bisa di-outsourcing-kan sehingga bisa dipecat sewaktu-waktu 

jika tidak lagi dibutuhkan. Inilah cara pemerintah dalam ‗menyalurkan‘ tenaga kerja 

negerinya. Politik upah murah secara resmi dan menyolok digunakan oleh BKPM untuk 

mengundang investasi. Dalam promosinya yang bertajuk Invest in Remarkable Indonesia, 

upah buruh yang murah dijadikan daya tarik. Mengutip Economic Intelligence Unit, brosur 

BKPM mencantumkan upah buruh Indonesia yang hanya USD 0.6 per jam dibandingkan 

dengan India (1.03), Filipina (1.04), Thailand (1.63), Cina (2.11) dan Malaysia (2.88). 

Menyertai angka-angka tersebut brosur promosi itu mencantumkan ―labor cost is relatively 

low, even as compared to investment magnets China and India” (Tjandraningsih 2012). 

Maka tidak ayal, beberapa tahun belakangan muncul iklan penjualan TKI di Malaysia yang 

menuai kritik, ―Indonesian Maids, now on SALE!”.  

Bukan dengan menjadikan pertanian dan pedesaan sebagai basis pembangunan yang 

disertai pengutamaan golongan lapis bawahnya agar dapat bertransformasi, dan memberi 

iklim kondusif bagi pertanian agar mampu menarik tenaga muda pedesaan Indonesia, 

pemerintah memilih ‗mentransformasikan‘ mereka sebagai tenaga kerja lepas (footlose labor) 

yang tidak terserap ke sektor kerja manapun (surplus labor). Kecenderungan inilah yang 

disebut sebagai ―negara agraris, ingkari agraria" (Tjondronegoro 2008). Program 

enterpreunership juga bagian dari ketidak-mampuan negara dalam membuka saluran tenaga 

kerja dari dan di pertanian. Program kewiraswastaan yang diajarkan di universitas 

(enterpreneur university) menjadi indikasi dari lepas-tangannya negara dalam penyedia 

lapangan kerja baru.  

 

E. Persistensi Anak Muda Bertani 

 

http://2011.web.dikti.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2213%3Astrategi-perguruan-tinggi-mewujudkan-entrepreneurial-campus&catid=159%3Aartikel-kontributor&Itemid=1
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Hal-hal yang telah disajikan di atas adalah sebab-sebab yang bersifat struktural dan kompleks 

yang berada di luar kendali anak muda sendiri. Pengalaman-pengalaman berikut 

sesungguhnya cukup memberi bukti bahwa ketika kendala-kendala (constrain) yang bersifat 

struktural dan kultural di atas teratasi, generasi muda pedesaan dapat mengambil peran 

penting dalam pertanian.   

Ada beberapa contoh keterlibatan dan kepedulian anak-anak muda terhadap pedesaan dan 

aktivitas mereka di pertanian. Qaryah Thayyibah di Salatiga mengembangkan pendidikan 

alternatif dengan visi pendidikan kemandirian dan berbasis komunitas desa (Bahruddin 

2007). Pesantren Ath Thaariq di Garut mendidik santri-santrinya bertani dan berdaulat benih 

lokal. Mereka mengumpulkan dan menanam kembali benih-benih pangan dan non-pangan 

yang mulai sulit dijumpai di masyarakat. Pesantren ini menyebut diri sebagai pesantren 

ekologi (Ibang Lukmanurdin tt). Kedua komunitas di Salatiga dan Garut ini memiliki 

perencanaan jangka panjang pengembangan komunitas mereka (Master Plan Pemuda Qaryah 

Thayyibah 2012-2016; Renstra Ath Thaariq 2015-2019). Demikian pula di Ciamis dengan 

adanya SMP Plus Pesawahan, Ciamis. Anak-anak didik di sana akrab dengan ‗pena dan 

cangkul‘, berhasil menulis pengalamannya dalam buku Aku Bangga Jadi Anak Desa (Tim 

Pergerakan ed 2005).  

 Pada bagian ini disajikan pengalaman empiris lokal di Lolobata dan Gotowasi, 

Halmahera, dan pesisir Kulonprogo di Yogyakarta, yang anak-anak mudanya terlibat aktif 

dalam aktivitas pertanian. Ketiganya mencerminkan hal serupa bahwa keterbukaan akses atas 

tanah dan dibukanya keterlibatan dalam produksi pertanian menjadi ciri utama kemauan anak 

muda dalam ekonomi pertanian. 

 

1. Pengalaman dari Kepulauan Halmahera 

 

Dari bagian timur Indonesia, di kepulauan Halmahera setidaknya ada dua desa yang 

memberi contoh bagaimana para pemudanya secara aktif terlibat sebagai petani:  

Lolobata dan Gotowasi.  

 

(a) Desa Lolobata dan Kebun Kelapanya 

 

Desa ini terletak di bagian paling dalam dari sisi timur kepulauan, dengan pertanian 

utama kebun kelapa. Memasuki era 2000-an, menyadari ancaman berubahnya kondisi 

pertanian lokal akibat pertambangan dan konversi lahan yang terus-menerus terjadi, 

desa Lolobata mengembangkan sistem kebun komunal (kelapa) yang telah ada untuk 

satu desa bersama yang disebut dengan Kebun Teba. Posisi anak muda cukup penting 

dalam tata kebun komunal ini, dengan suatu pemahaman bersama bahwa kebun 

komunal adalah alat untuk menjamin masa depan generasi Lolobata. Artinya, Kebun 

Teba tidak sekedar soal pengasilan saat ini semata, namun mereka harapkan sebagai 

tumpuan keberlangsungan sumber penghidupan di masa depan. Kepada anak-anak 

muda itu kerap ditekankan, bahwa biaya mereka bersekolah sampai ke perguruan 

tinggi didapat dari keberkahan kebun komunal.  

 

Begitulah, anak muda Lolobata dengan bangga menyebutkan bahwa kemampuan 

mereka mengenyam pendidikan adalah berkat hasil pertanian dari kebun kelapa milik 

bersama. Pertanian mengongkosi mereka bersekolah di Ternate, tidak kemudian 

‗pergi‘ meninggalkan pertanian yang telah berjasa untuk beralih ke bidang pekerjaan 



78 
 

yang lain. Tatkala menjalani kuliah anak muda Lolobata mengatur waktu mereka 

antara berada di Ternate dan kampung halaman. Daur keluar-masuknya mengikuti 

siklus panen kelapa. Setiap empat bulan sekali mereka akan pulang melakukan kerja 

panen, seperti menurunkan kelapa dari pohon, mengupasnya, menjemur ataupun 

memanaskan kelapa menjadi kopra, menyisihkan beberapa kelapa tua untuk dapur 

sendiri (membuat santan dan minyak goreng), menggiring gerobak dari kebun sampai 

ke kampung, dan menjalin transaksi dengan pedagang pengepul. Setelah semua 

putaran ini selesai, mereka akan kembali lagi ke Ternate membawa sejumlah uang. 

Uang bersumber dari kampung halaman dan dihabiskan di kota untuk biaya 

pendidikan. Di hari-hari biasa, perawatan kelapa yang tidak terlalu intensif itu 

diserahkan kepada keluarga. Jika mereka telah lulus kuliah, keluarga akan berunding 

kepada siapa kebun kelapa akan dititipkan, diwariskan pengurusannya, dan 

didistribusikan pekerjaan mengelolanya.  

 

Saat ini sekitar 50 orang lebih pemuda Lolobata mengenyam pendidikan Strata 1 di 

Ternate dan Manado, dan sekitar 5 orang menempuh pendidikan Strata 2 di Jawa dan 

Sulawesi. Jumlah Kepala Keluarga di desa ini sekitar 275 KK, dengan total penduduk 

920 jiwa. Hampir bisa dipastikan terdapat satu mahasiswa di setiap 17 orang 

penduduknya. Fenomena ini sangat mencengangkan, untuk sebuah desa yang secara 

geografis paling tersuruk di bagian timur laut kepulauan Halmahera, dibandingkan 

dengan desa-desa sekitarnya yang lebih dekat ke pusat pemerintahan dan ekonomi 

namun untuk menempuh pendidikan tingkat atas pun masih terkendala.  

 

Kebun Teba mulai dibangun tahun 1999. Perataannya sempat terhenti akibat konflik 

besar tahun 1999-2000 di kawasan kepulauan Ambon ini. Pasca konflik perawatan 

kembali dilakukan, dan pada tahun 2005 gelombang anak muda yang mengenyam 

pendidikan tinggi dari Lolobata mulai merambah ke Ternate. Kesemuanya  

bermodalkan hasil kebun tersebut.  

 

Walau saat ini masih belum secara pasti dikatakan apakah mereka mengamalkan 

‗ilmu pergi‘ atau ‗ilmu menetap‘, sementara mereka masih berkuliah, setidaknya 

sampai penelitian ini dilakukan, umumnya anak-anak muda Lolobata memiliki visi 

untuk menjaga dan meneruskan pertanian sebagai basis ekonomi utama. Sekitar 50 

orang pemuda yang sedang menempuh pendidikan Strata 1, membentuk suatu wadah 

kerja bersama untuk memberikan penyuluhan kepada warga desanya sendiri, 

mengenai pentingnya pertanian bagi ekonomi dan ekologi, dan betapa pertambangan 

yang digencarkan oleh pemerintah daerah melalui keberadaan PT Aneka Tambang 

dan beberapa perusahaan lain, yang kini sedang gencar mengupayakan konversi lahan, 

sangatlah membahayakan ekologi dan sama sekali tidak menjanjikan bagi 

keberlanjutan ekonomi. Generasi muda dan para warga belajar dari fenomena 

pertambangan yang telah marak di sekitar mereka. Ajakan untuk kembali pada 

pertanian disuarakan oleh para pemuda dengan contoh nyata adalah diri mereka 

sendiri (Saluang dkk 2015).  
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(b) Hutan Cengkeh dan Pala di Gotowasi 

 

Tak jauh berbeda dari Lolobata, Gotowasi sebuah desa yang juga berada di bagian 

paling tersuruk, di belahan tenggara kepulauan Halmahera. Hampir tidak ada 

pengangguran di desa ini, sekaligus hanya ada satu anak putus sekolah. Tingkat 

pendidikan terendah untuk anak muda desa ini adalah sarjana. Dengan posisinya yang 

sangat tersuruk secara geografis, desa ini ternyata merupakan penyumbang generasi 

berpendidikan yang cukup dikenal di Ternate. Hampir semua kalangan pendidikan di 

kota ini mengenal bahwa arus pelajar dan mahasiswa baru dari Gotowasi akan selalu 

ada setiap tahunnya. Jika tidak ada, maka dalam anggapan masyarakat, berarti 

kampung ini telah kehabisan anak muda usia sekolah. Sejak pendidikan tingkat atas, 

pemuda Gotowasi sudah berangkat ke kota dan terus melanjutkan pendidikannya 

sampai tingkat sarjana.  

 

Semua itu lagi-lagi dibiayai dari hasil pertanian. Jika di Lolobata mengandalkan 

pertanian kelapa, pemuda Gotowasi mengandalkan pertanian pala dan cengkeh. Desa 

ini sangat menikmati keberadaan pala dan cengkeh yang sudah ada sejak masa 

kolonialisme rempah di kepulauan ini. Tidak perlu perawatan khusus atau kerumitan-

kerumitan tertentu, pala dan cengkeh yang sudah berusia abad itu tinggal dipanen 

setiap kali berbuah matang. Mereka menyebut satuan lahan pertaniannya sebagai 

hutan, bukan lagi kebun atau ladang, mengingat demikian luas dan suburnya kebun 

pala mereka. Hutan pala dan hutan cengkeh, jika dipanen oleh lima desa sekaligus, 

hasilnya tidak akan habis-habis (Novrian 2012). 

 

Polanya tidak jauh berbeda, anak-anak muda ini melibatkan diri menjadi petani setiap 

masa panen, sampai menjalin transaksi dengan pengepul dan seterusnya pergi ke kota 

membawa uang hasil jualan panenan, dan terus bersekolah kembali. Bisa menempuh 

pendidikan tinggi di kota besar dengan mengandalkan hasil dari pertanian menjadi 

kebanggaan bagi anak muda Gotowasi. Tidak sedikit komentar bermunculan, 

bagaimana tenang dan khusuknya pemuda Gotowasi menjalani pendidikan, berkat 

jaminan pembiyaan dari kegiatan pertanian mereka sendiri. Bisa menempuh 

pendidikan tinggi di Ternate, bukanlah hal yang mudah bagi kebanyakan masyarakat 

kepulauan Halmahera (Novrian 2012). 

 

Anak-anak muda Gotowasi masih bisa menikmati keberadaan kebun-kebun pala dan 

cengkeh yang harga buahnya masih baik. Namun keterlibatan mereka dalam 

pelestarian ekonomi-sosial berbasis tanah mulai mendapat tantangan berat. Ada 

beberapa perubahan ketika gelombang pendidikan tinggi berlangsung demikian 

semarak di Gotowasi, beriring dengan semakin banyaknya anak muda Gotowasi yang 

terserap ke dalam kerja formal di perkotaan. Keterlibatan anak muda pada pertanian di 

Gotowasi, sepertinya masih lebih banyak sebatas memetik hasil dari kebun, dan 
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sedikit saja yang kembali terlibat langsung memperkuat keberadaan kebun. Perubahan 

situasi dan berbagai pengaruh cara pandang dari pendidikan tinggi itu sendiri serta 

cara hidup di perkotaan, bisa menjadi ancaman bagi kelestarian sumber penghidupan 

pertanian.  

 

Memasuki tahun 2008 ekspansi pertambangan yang secara aktif didorong oleh 

pemerintah setempat bersama PT. Antam menjadi ancaman bagi desa ini. Beberapa 

warga tergoda mengalih-fungsikan lahan ke pertambangan melalui mekanisme 

pemberian ganti rugi atau jual beli. Sebagian warga yang bekerja di sektor formal 

yang umumnya memiliki latar belakang pendidikan tinggi, melihat bahwa tambang 

akan mampu menghasilkan lebih besar lagi uang dalam waktu singkat. Akan tetapi 

mereka menjadi paham bahwa pertambangan di beberapa tempat lain di wilayah 

Halmahera, selalu gagal menunjukkan adanya jaminan keselamatan ekologi dan 

ekonomi bagi warga sekitar, kecuali hanya dinikmati oleh pemburu rente tatakala 

memperoleh tanah masyarakat. Membandingkan kegiatan pertanian hutan pala dan 

hutan cengkeh yang telah mereka nikmati, pada akhirnya terdapat rasionalitas petani, 

bahwa mereka tetap memilih cengkeh dan pala. 

 

Pada awal tahun 2012 warga desa Gotowasi secara keseluruhan bisa bersepakat untuk 

menolak pertambangan, termasuk gagasan pertanian inti-plasma perkebunan sawit 

yang juga disodorkan pemerintah daerah ke desa ini pada pertengahan tahun 2011. 

Sampai saat ini, bagi mereka belum ada satupun sistem ekologi-ekonomi yang lebih 

baik ketimbang apa yang sudah mereka miliki dan jalani saat ini melalui hutan pala 

dan hutan cengkeh.  

 

2. Wong Cubung menjadi Petani Makmur di Lahan Pesisir 

 

Di titik pusat pulau Jawa, ‗ilmu menetap‘ dari pertanian bisa dicermati lebih seksama 

dalam pengalaman beberapa desa di pesisir Kulonprogo, Yogyakarta. Desa-desa 

sepanjang wilayah ini merupakan penghasil utama cabe merah keriting dan buah 

melon, khususnya sejak era 2000-an dan semakin terkenal saat ini. Beberapa di 

antaranya adalah desa Karang Wuni, Bugel dan Garongan. Warga di ketiga desa ini 

menanam cabe keriting di hamparan pasir pantai, suatu hal yang sebelumnya tidak 

masuk akal baik bagi para petani itu sendiri apalagi bagi kalangan ilmuwan pertanian.  

Cerita di sekitar awal pembudidayaan tanaman cabe keriting hingga kini di 

sepanjang pesisir Kulonprogo adalah cerita tentang pemuda. Pada awalnya di sekitar 

tahun 1983/84, seorang pemuda bernama Sukarman, baru saja lulus kuliah jurusan 

teknik sipil di sebuah perguruan tinggi di Yogyakarta. Mengandalkan ijazah yang 

dimilikinya, Sukarman hijrah ke Jakarta, mengikuti harapan umumnya saat itu bahwa 

Jakarta adalah tempat yang tepat untuk mengadu peruntungan. Selama dua tahun ia 

mencoba peruntungan di ibu kota, namun tidak juga bisa mendapatkan pekerjaan 

tetap, kecuali hanya kerja serabutan di sana-sini, khususnya menjadi kuli bangunan. 

Ijazahnya hanya mampu mengantarkan menjadi kuli bangunan dari satu bos ke bos 

yang lain. Hingga akhirnya pada tahun 1986 Sukarman memutuskan untuk pulang ke 
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desanya, Bugel, yang bersama desa-desa lain di sekitarnya saat itu dikenal sebagai 

tempatnya ‗Wong Cubung‘. Istilah ini memiliki konotasi negatif untuk merendahkan, 

yang berarti orang miskin dan berkulit kotor (karena kesulitan air tawar).  

Pertanian hortikultura di wilayah pesisir ini bermula dari ketidaksengajaan. 

Sosok Sukarman di atas pada suatu ketika berjalan-jalan di pinggir pantai dan melihat 

sebatang cabe rawit tumbuh berbuah di atas onggokan tanah. Menurut penuturannya, 

ada tiga buah cabe yang telah menghijau di atas tanah tersebut. Setelah dikorek, 

onggokan tanah tersebut ternyata adalah kotoran sapi (Cahyono dan Yanuardy 2009). 

Ia memutuskan untuk mencoba bertanam di sebidang kecil lahan pasir dengan 

menambahkannya kotoran sapi terlebih dahulu, sebelum menaburkan benih di 

atasnya. Banyak warga desanya menganggap apa yang dikerjakan Sukarman tidak 

mungkin berhasil. Bahkan ia dikira sudah ‗stress‘, sakit jiwa karena tak juga 

mendapat kerja dan frustasi sepulang dari ibu kota.  

Dua tahun Sukarman berusaha menyempurnakan usaha bertanam cabe itu di 

tengah sinisme dan pesimisme warga. Akan tetapi perubahan mulai tampak. Satu-dua 

warga mulai melirik apa yang diusahakannya. Hingga makin lama, pertanian cabe 

keriting di lahan pantai semakin nyata menjadi satu-satunya hal yang hanya ada di 

pesisir Kulonprogo. Memasuki pertengahan tahun 1990-an sudah mulai merata warga 

pesisir di ketiga desa tadi mengusahakan pertanian ini. Tanah pesisir yang semula 

menganggur dalam bentuk luasan pasir dengan berbagai jenis status kepemilikannya 

itu menjadi lahan pertanian yang produktif dan dikuasai serta dimiliki oleh para petani 

yang aktif mengusahakannya. Meski demikian, saat itu gelombang anak muda pergi 

ke kota mencari pekerjaan masih tinggi di ketiga desa ini sampai akhir 1990-an. 

Mereka menjadi buruh migran terutama untuk tujuan Malaysia dan Taiwan.  

Dengan luasan lahan yang sama, di lahan pesisir hasilnya bisa 3 kali lipat lebih 

banyak ketimbang di lahan biasa, dengan durasi panen yang juga lebih lama. Pasar 

pun juga meminati cabe dari pesisir Kulonprogo, selain tampilannya yang mengkilat 

dan padat, daya tahannya juga lebih lama, antara 1 minggu sampai 10 hari setelah 

panen. Alhasil pendapatan masyarakat tani meningkat pesat. Memasuki era 2000-an, 

terjadi arus balik tenaga kerja. Ketika makin terbukti bahwa tanaman cabe di lahan 

pantai justru bisa menghasilkan jauh lebih banyak dibanding di lahan biasa, generasi 

mudanya mulai tertarik dan masuk kembali ke pertanian. Mereka yang semula pergi 

merantau di kota hingga menjadi buruh migran, berdatangan pulang. Fenomena ini 

berlangsung di sekitar tahun 2003 sampai 2005. Sebelumnya, didahului dengan 

kepulangan para perantau ketiga desa ini dari berbagai kota di Jawa dan Sumatra 

(umumnya menjadi pekerja bangunan). Saat ini hampir semua pemuda di ketiga desa 

ini melibatkan diri sepenuhnya pada pertanian. Pertanian cabe di lahan pantai telah 

berkembang ke seluruh hamparan pesisir pantai Kulonprogo dan Bantul.  

Pengolahan lahan pesisir melibatkan banyak keluarga petani, sekitar 30 ribu 

orang, yakni mereka yang ada di sepanjang 22 kilometer pesisir, melewati sekitar 10 

desa. Masing-masing petani menguasai lahan seluas 1000-5000 m
2
. Mulai dari anak-

anak kecil hingga kakek-nenek bercocok tanam. Anak-anak sekolah pun pagi sebelum 

berangkat sekolah, menyempatkan untuk merawat tanaman, demikian juga saat 
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pulang sekolah. Pegawai negeri di daerah itu, bahkan ada seorang polisi, yang 

penghasilan terbesarnya berasal dari bertani (Luthfi 2012). 

Keberhasilan bertani di lahan pesisir memahamkan bahwa petani telah 

melahirkan serangkaian inovasi (sains petani), berupa (1) pengolahan lahan pertanian 

di atas lahan pesisir, (2) sistem pengairan dengan sumur renteng, (3) penanganan 

hama, (4) penangkalan terpaan angin pantai yang dapat merusak tanaman dan 

merontokkan bunga-bunga cabe, (5) penjualan panenan melalui sistem lelang 

sehingga antar petani tidak saling bersaing dan konflik, serta membuat posisi petani 

kuat dalam mengontrol harga. Menghadapi berbagai tekanan atas kebijakan 

pemerintah mengubah lanskap pesisir menjadi penambangan pasir besi dengan 

memberikan ijin penambangan pada PT JMI dan PT JMM yang dimiliki oleh keluarga 

keraton dan pemodal Australia, warga pesisir Kulonprogo menunjukkan (6) 

kemampuan dan kekuatan berorganisasi, berjejaring, dan berargumentasi demi 

mempertahankan hak asasinya atas tanah mereka (Djafar Shiddieq dkk 2007, Luthfi 

2012).  

Usaha tani serta organisasi petani masyarakat pertanian lahan pesisir 

digerakkan oleh para pemuda. Apa yang mereka kembangkan itu pada gilirannya 

mengintegrasikan pergaulan mereka secara luas dengan pasar, komunitas organisasi 

tani lainnya, kalangan akademisi dan gerakan sosial. Tidak jarang masyarakat petani 

lahan pesisir yang tergabung dalam organisasi Paguyuban Petani Lahan Pesisir ini 

menjadi tujuan belajar mahasiswa pertanian dan organisasi sosial lain. Bahkan 

beberapa kali Fakultas Pertanian UGM mengundang petani pesisir Kulonprogo, 

khususnya Sukarman, untuk memberi kuliah di hadapan mahasiswa mengenai sejarah 

dan teknik pertanian lahan pesisir. 

Pada tahun 2008, anak-anak muda di desa Garongan mengiktikadkan 

semboyan, ―Yang Muda Yang Bertani‖. Mereka membentuk kegiatan-kegiatan 

komunitas dengan basis pendanaan dari kerja sebagai petani, dan menyuarakan 

semangat khususnya pada sesama anak muda agar kembali menekuni pertanian. 

Ditempuh cara-cara sederhana, seperti mengunjungi dari satu desa ke desa lainnya di 

luar Kulonprogo, saling bertemu dan berbagi pengalaman, dan bahkan melalui 

kegiatan kesenian teater agar bisa menjangkau animo anak muda dan kaum perkotaan 

secara lebih luas dalam menjaring semangat dan dukungan mereka pada pertanian. 

Satu-dua respon terus bertumbuhan dari berbagai tempat yang dikunjungi; di Klaten, 

Blora, Kebumen, Cilacap, Lumajang, dsb. Bahkan sekelompok anak muda di Kroya, 

Cilacap, yang tergabung dalam suatu wadah bernama Cahaya Muda Indonesia, 

menyambut ajakan ini dan mengembangkan kerja pertanian berkelompok di daerah 

mereka. Pada awalnya pemuda Kroya ini fokus pada pemulihan benih padi langka, 

yakni beras merah-putih yang penemuannya kembali serta perjuangan pembenihannya 

sempat mengemuka di media massa. Mereka juga mengembangkan pertanian berbasis 

pupuk organik cair. Melalui jejaringnya di seluruh Indonesia, semboyan ―Yang Muda 

Yang Bertani‖ terus disuarakan. Mereka adalah generasi muda pertanian yang 

mengenyam pendidikan mencukupi, kemudahan akses di perkotaan, teknologi, pasar 

dan informasi. Bagi mereka, pengalaman membangun jaringan pertanian tidak sama 

sulitnya anak muda di perkotaan membangun jejaring organisasi mahasiswa. Pada 
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panen raya cabe tahun 2008, petani muda di daerah ini berbondong-bondong 

mendatangi dealer untuk membeli motor secara tunai. Dengan motor besar buatan 

Jepang yang baru dibeli, mereka melakukan touring ke beberapa kota di Jawa. 

Pesisir Kulonprogo sebagai ―prototipe‖ pertanian lahan pantai, justru populer 

di  berbagai tempat melalui jejaring warga petani sendiri. Sudah banyak petani dari 

berbagai tempat dari seluruh Indonesia dengan kondisi ekologi yang sama, datang 

belajar menerapkan pertanian pantai di pesisir Kulonprogo, dari Lampung, Bengkulu, 

Tasikmalaya, Kebumen, Cilacap, Klaten, Pacitan, Sulawesi Selatan, bahkan dari 

kalangan peminat pertanian mancanegara; Jepang, Belanda, Finlandia, Amerika dan 

Kanada. Salah satu tokoh mudanya, menghadiri berbagai forum dan bahkan menulis 

kesaksian berorganisasi dan pengalamannya menjadi bertani dalam bukunya, 

Menanam adalah Melawan (Widodo 2013).  

Apa yang berlangsung di pesisir Kulonprogo adalah bukti tak terelakkan 

bagaimana pertanian masih merupakan pilihan yang relevan hari ini, tidak hanya 

dalam perekonomian rumah tangga, namun lebih jauh dari itu. Namun seringkali 

pengambil kebijakan justru menggunakan apa yang diistilahkan oleh Muhammad 

Yunus sebagai  ‗mata elang‘ dalam pertimbangan makro ekonomi. Mereka tidak 

mampu melihat optimisme lokal ekonomi pertanian yang tumbuh jika melihatnya 

melalui ‗mata cacing‘ (Yunus 2007). Secara sepihak, sejak tahun 2006 pemerintah 

daerah kabupaten mengumumkan kawasan pesisir Kulonprogo akan dijadikan sebagai 

areal pertambangan pasir besi. Kebijakan ini dengan sendirinya akan menimpa lahan-

lahan pertanian dan pemukiman warga. Bukannya menjadikan wilayah ini sebagai 

prototipe bagaimana masyarakat bisa mengupayakan keswadayaannya sejak dari nol, 

pemerintah malah menutup mata dan telinga atas reaksi negatif yang terus 

berkembang atas rencana pertambangan.  

 

F. Agenda Global Perampasan Tanah 

 

Berbagai gambaran di atas merupakan ilustrasi untuk memperlihatkan bahwa daya dan etos 

anak muda pada pertanian sesungguhnya masih mengandung optimisme yang besar. Contoh 

dan gambaran seperti di atas, daftarnya akan semakin panjang jika kita membuka cara 

pandang lebih luas pada kenyataan yang boleh jadi dekat saja di sekitar kita masing-masing. 

Masih cukup banyak contoh hidup untuk dijadikan sumber belajar bersama bagaimana 

pertanian masih relevan sebagai pilihan ekonomi rumah tangga yang menjanjikan pada era 

sekarang. Secara global, bahkan terdapat kecenderungan gerakan perjuangan menuju 

„repeasantization‟ melalui berbagai bentuk, proses, dan cara. Di Cina transisi pertanian 

berlangsung dari sistem kolektif menuju usaha tani keluarga; Movimento dos Trabalhadores 

Sem Terra di Brazil menghasilkan lebih dari 400.000 petani baru; bahkan di Eropa yang 

sekitar 15-20% petaninya saat ini menempuh jalur ‗enterpreneurial road‖ (van der Ploeg 

2013).  

 

Optimisme di atas saat ini menghadapi tantangan besar berupa kebijakan pengalokasian tanah 

dalam skala gigantic. Merosotnya luasan lahan pertanian telah menjadi keprihatinan banyak 

pihak sebagaimana uraian di atas, namun secara kontradiktif muncul kebijakan pemerintah 

yang bertolak belakang. Saat ini kita dihadapkan pada agenda besar pengadaan tanah skala 

raksasa (land grab) untuk berbagai kepentingan: pangan, energi (biofuel), perumahan, wisata, 
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zona ekonomi khusus, kawasan lindung, transaksi tanah obyek spekulasi oleh negara-negara 

Utara dan Selatan di negara-negara Selatan (Zoomers 2010). 

 

Di ujung timur Indonesia kepulauan Papua menghadapi kebijakan yang mengancam tanah-

tanah warga. Pemerintah pada tahun 2010 mengeluarkan kebijakan yang terkenal dengan 

sebutan Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFFE). Kebijakan pemerintah pusat 

dan daerah ini adalah operasionalisasi dari pewacanaan global, dan inilah yang menjadi 

asumsi dasarnya, bahwa dunia sedang mengalami krisis energi dan pangan. Diperlukan 

terobosan kebijakan antar-negara guna mengatasinya, dan pilihannya berupa produksi pangan 

dan energi terbarukan (bio-fuel) dalam skala luas di negara-negara berkembang. Proyek 

MIFEE yang berlangsung di Merauke berupa pembukaan hutan-hutan alami dalam klaim-

kuasa adat yang ijin kuasanya (total sekitar 2 juta hektar) kemudian diberikan kepada puluhan 

perusahaan-perusahaan asing maupun domestik. Hingga tahun 2012 diperkirakan sejumlah 

46 perusahaan telah mengantongi ijin lokasi (Tempo, 8 April 2012 hlm. 54-68). Alih kuasa 

ini tidak dengan pendefinisian yang jelas; disewa, dipinjam, ataukah dibeli. Legitimasi adat 

seperti ‗potong babi‘ sering digunakan dalam alih penguasaan adat ini, melalui peran para 

broker yang ironisnya muncul dari aktor adat-pemerintah sendiri (Savitri 2012). Yang jelas, 

hutan-hutan ditebang untuk menghasilkan kayu cabik ekspor, dan tanah-tanahnya kemudian 

ditanami komoditas baru untuk pangan dan bio-fuel: sawit, sorgum, kedelai, jagung, dan 

gandum. Meski sebagian kecil telah berproduksi dan terbesar lainnya dalam tahap 

pembukaan lahan bahkan masih perencanaan, perusahaan-perusahaan yang sudah 

mengantongi ijin konsesi tersebut berani menawarkan kepada calon investor untuk 

menanamkan sahamnya dalam proyek Merauke ini.   

 

Pada tahun 2015 ini hubungan antara tanah, ke(tidak)terserapan tenaga kerja (muda), dan 

ketidak-adilan alokasi lahan demikian jelas ditunjukkan dalam pengalaman Papua dalam 

konteks perluasan lahan pangan tersebut. Pada tanggal 9 Mei 2015 yang lalu, Presiden Joko 

Widodo melakukan panen raya di atas lahan sawah padi yang dikelola dalam bentuk 

perusahaan pertanian padi PT. Parama Pangan Papua (PPP) yang dimiliki oleh salah satu 

taipan terkenal di Indonesia, Arifin Panigoro. Lahan sawah yang dipanen seluas 300 hektar 

dari 500 ha lahan yang dibuka pada Desember 2014, berlokasi di Wapeko, Kampung Ivi 

Mahad, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke. Lahan sawah ditanami padi varietas lokal, 

dengan hasil 8 ton/hektar, angka fantastis di atas rata-rata hasil pertanian keluarga 4-5 ton/ha. 

Diprediksi dalam waktu 3 tahun akan ada perluasan lahan untuk perusahaan padi 1,2 juta 

hektar dengan produksi 24 ton pertahun, sehingga akan dihasilkan sekitar 24 juta ton 

pertahun atau menyumbang 30 persen kebutuhan produksi nasional (HuMA 2015).  

 

Optimisme makro berupa semata-mata pemenuhan stok bahan pangan itu berkebalikan 

dengan pesimisme secara lebih luas jika melihat persoalan tenurial dan ketenagakerjaan. 

Lahan yang direncanakan pemerintah seluas 1,2 juta hektar itu akan diletakkan di bentangan 

alam Merauke, yang posisinya saat ini sebagian kawasan budidaya non kehutanan yang ada 

dalam izin-izin usaha perkebunan kelapa sawit (266.274 ha), perkebunan tebu (579.563 ha), 

hutan tanaman industri (593.942 ha), dan lahan pangan padi, ubi, kacang-kancangan, dsb 

(69.883 ha). Tersisa kawasan hutan lindung, hutan konservasi dan hutan produksi (HPT dan 

HPK) (Catatan, ibid). Jika lahan dimaksud berada diluar lahan yang sudah berizin, artinya 

akan ada perubahan peruntukkan kawasan hutan untuk pelepasan kawasan hutan menjadi 

lahan pangan. Dampaknya sangat berarti terhadap masyarakat lokal dan atau masyarakat adat 

yang telah tinggal di dalamnya serta dampaknya terhadap kondisi lingkungan.  
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Dampak lain adalah pada tenaga kerja. Pertanian dengan sistem perusahaan skala besar 

(korporasi), selain melakukan pengambil-alihan tanah skala luas, juga membutuhkan kapital 

besar, teknologi tinggi, namun justru dengan tingkat keterserapan tenaga kerja yang rendah 

dan terseleksi. Bisa dipastikan bahwa kebutuhan tenaga kerja dipenuhi dari luar dan bukan 

mengambil tenaga kerja lokal, dengan stigma-stigma negatif terhadap penduduk lokal. 

Akibatnya akan terjadi surplus population, utamanya tenaga kerja muda, yang terlempar dari 

tanahnya dan tidak terserap dalam ruang-ruang baru yang mengkonversinya. Di sinilah terjadi 

diskoneksi antara wilayah pengusiran dengan situs-situs pekerjaan yang dibuka sebagaimana 

dijelaskan oleh Tania Murray Li (2009).  

 

Wacana bahwa dunia mengalami krisis pangan dan energi menemukan konteks pada level 

kebijakan nasional melalui Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi 

Indonesia (MP3EI) yang menitik-beratkan pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan 

kapasitas produksi ekspor. Indonesia merasa dalam dinamika ekonomi dan politik regional 

dan global yang sedang menghadapi tantangan-tantangan kontemporer. Untuk itulah, 

dirancang koridor-koridor ekonomi yang menghubungkan basis-basis produksi lokal 

sehingga dapat berhubungan langsung dengan distribusi dan tujuan ekspornya: (1) Koridor 

Ekonomi Sumatera fokus pada ―Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi 

Nasional‖; (2) Koridor Ekonomi Jawa sebagai ―Pendorong Industri dan Jasa Nasional‖; (3) 

Koridor Ekonomi Kalimantan sebagai ―Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang & 

Lumbung Energi Nasional‖; (4) Koridor Ekonomi Sulawesi sebagai ―Pusat Produksi dan 

Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Migas dan Pertambangan Nasional‖; (5) 

Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara sebagai ―Pintu Gerbang Pariwisata dan Pendukung 

Pangan Nasional‖; dan (6) Koridor Ekonomi Papua-Kepulauan Maluku sebagai ―Pusat 

Pengembangan Pangan, Perikanan, Energi, dan Pertambangan Nasional‖ (Perpres RI. No. 

32/2011 tentang MP3EI
 
)

.
  

 

Konteks global dan nasional inilah yang menjadi kekuatan terbesar dalam 

mentransformasikan penguasaan tanah di Indonesia saat ini. Konteks semacam ini menjadi 

kondisi-kondisi yang memungkinkan tereksodusnya populasi pedesaan, termasuk generasi 

mudanya dari tanah-tanah mereka.  Kita tidak bisa membayangkan, bagaimana nantinya 

masyarakat (adat) Papua tidak lagi memiliki tanah yang dianggap sebagai ‗ibu‘, sehingga 

mereka tidak bisa lagi mewariskan kepada generasi turunannya kelak kemudian hari. 

Generasi penerus mereka adalah generasi tanpa ibu. Juga, tidak terbayangkan jika generasi 

muda Lolobata, Gotowasi, dan pesisir Kulonprogo ditransformasikan dari posisinya mereka 

sebagai pelaku utama pertanian menjadi buruh aktivitas pertambangan, atau bahkan menjadi 

eksodus dari tanahnya dan tidak terserap secara marjinal dalam ekonomi pertambangan baru. 

  

G.  Kesimpulan 

 

Masa depan anak muda dan pertanian akan suram gambarannya jika struktur lebih luas 

mengenai kebijakan agraria dan struktur sosial-kebudayaan masyarakat Indonesia masih 

berorientasi pada ekonomi skala besar korporasi dan bukan rumah tangga, serta patriarkis dan 

gerontokratif. Di sisi lain absennya negara dalam memenuhi hak dasar warganegaranya dan 

bahkan melegitimasi proses kapitalisasi agraria melalui pengembangan sistem produksi skala 

korporasi yang mengambil alih lahan skala luas serta meminimalisir keterserapan tenaga 

kerja, semakin menjauhkan akses tenaga kerja muda pada pertanian.  
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Optimisme Chayanovian di Indonesia akan menemukan dasarnya jika kebijakan agraria dan 

pertanian lebih berorientasi pada jaminan alat produksi serta pengelolaan pertanian pada 

masyarakat tani skala rumah tangga. Pengalaman anak muda Lolobata, Gotowasi dan 

Kulonprogo yang memiliki akses pada alat-produksi, reproduksi kapital serta hasilnya, dan 

keterbukaan secara luas pada akses pasar (harga) dan informasi, menunjukkan bahwa 

optimisme tenaga kerja muda pertanian dan dunia pertanian itu sendiri bukanlah mitos namun 

situasi dari proses-proses yang terus-menerus diciptakan. Di Gotowasi dan Kulonprogo, 

masyarakat tani kini menghadapi alih fungsi lahan pertanian/kebun menjadi penggunaan baru 

pertambangan nikel dan besi. Politik alokasi lahan di kedua wilayah juga memberi dukungan 

pada alih fungsi tersebut. Pendidikan yang ditempuh mereka di perkotaan juga secara 

berangsur-angsur memberi orientasi keluar (pergi) daripada membuatnya mengkreasikan 

sumberdaya komunitas dan alamnya dengan prinsip-prisnip keberlanjutan. Menjual tanah 

untuk penambangan adalah pilihan-pilihan menggoda yang berhasil mereka tentang. Kedua 

kekuatan baru itu mengancam masa depan generasi muda potensial dan pertanian.  
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BAB XIII 

 

HAK ATAS TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KAWASAN HUTAN  

 

 

“[R]ecently the Indonesian Constitutional Court has decided that 

customary forest, or hutan adat, is not part of the state forest zone. 

This decision marks an important step towards a full recognition of land and resources rights 

of adat community and forest-dependent communities. This will also enable Indonesia‟s shift 

toward sustainable growth with equity in its forests and peatlands sector.” 

(Susilo Bambang Yudhoyono, 27 Juni 2013)
59

 

 

A. Pendahuluan 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan komitmennya untuk memulai proses 

pendaftaran dan pengakuan hak atas tanah dan wilayah adat masyarakat-hukum adat di 

Indonesia. Ia menyatakan dalam suatu forum internasional, Tropical Forest Alliance 2020: 

Promoting Sustainability and Productivity in the Palm Oil and Pulp & Paper Sectors 

Workshop, di Jakarta, 27 Juni 2013.  

Komitmen presiden merupakan respon atas putusan yang bersifat final dan mengikat 

Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia yang menetapkan bahwa hutan adat bukan 

lagi hutan negara, melainkan bagian dari wilayah adat. Putusan MK atas perkara nomor 

35/PUU-X/2012 (dikenal dengan Putusan MK 35) keluar pada tanggal 16 Mei 2012. 

Mahkamah Konstitusi menghasilkan beberapa putusan penting yang melakukan pengujian 

konstitusionalitas atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Diantara 

perubahannya yang mendasar adalah sebagai berikut.  

1) Ketentuan Pasal 1 angka 6 yang berbunyi ―Hutan adat adalah hutan negara yang 

berada dalam wilayah masyarakat hukum adat‖, diubah menjadi ―Hutan adat adalah 

hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”. 

2) Ketentuan Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi ―Penguasaan hutan oleh negara tetap 

memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan 

diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”, 

diubah menjadi ―Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak 

masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan 

masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam 

undang-undang‖.  

3) Ketentuan Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi “Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari: 

a. hutan negara, dan b. hutan hak”, diubah menjadi ―Hutan negara sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat”.   

4) Menghapus ketentuan Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi ―Hutan negara sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa hutan adat‖. 

                                                           
59

 Pidato ini bisa dilihat di website resmi presiden,  

http://www.presidenri.go.id/index.php/eng/pidato/2013/06/27/2136.html 
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5) Ketentuan Pasal 5 ayat (3) yang berbunyi ―Pemerintah menetapkan status hutan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan 

sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih 

ada dan diakui keberadaannya‖, diubah menjadi ―Pemerintah menetapkan status 

hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan hutan adat ditetapkan sepanjang 

menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan 

diakui keberadaannya”. 

  

Putusan MK tersebut merupakan hasil dari gugatan judicial review yang diajukan oleh 

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bersama dua anggotanya, yakni Kesatuan 

Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dan 

Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cisitu, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.   

 

 

B. Berbagai Konsep dan bentuk perlindungan hak penguasaan atas tanah di kawasan 

hutan  

 

Masyarakat Hukum Adat (MHA) mempunyai beranekaragam jenis penguasaan tanah dan 

pengelolaan sumber daya alam. Di dalamnya terdapat hak privat, hak kolektif, dan hak 

komunal. Ketiga karakter pemilikan tanah ini dikenal di dalam masyarakat hukum adat. 

Sebagai contoh adalah di Sumatera Barat dan di Kalimantan Timur. Penguasaan dan 

pemilikan tanah adat dan perorangan sesuai dengan struktur sosial masyarakat hukum adat 

nagari. Hubungan antara penguasaan dan pemilikan tanah dengan struktur sosial masyarakat 

tersajikan dalam gambar berikut. 

 

 

(Sumber: Kurnia Warman 2010: 93 [dengan penambahan keterangan]) 

Setiap kelompok dalam tatanan dan struktur nagari tersebut menempati dan menguasai 

tanah dan kekayaan alam. Hubungan subyek hukum di setiap level dengan tanah dan 

kekayaan alamnya diistilahkan oleh orang Minangkabau sebagai ulayat. Semua level 

memiliki tanah ulayat, jadi ada ulayat nagari, ulayat suku, ulayat kaum, ulayat jurai, hingga 

ulayat perseorangan (keluarga). Maka, di dalam ulayat juga akan ditemukan "hak perdata 

perorangan". Dalam konteks ini ―hak ulayat‖ yang sesuai dengan UUPA (yakni hak publik 
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persekutuan) hanyalah ulayat nagari, sedangkan ulayat pada level di bawahnya adalah hak 

milik adat baik bersifat komunal maupun privat.
60

   

Contoh lain keanekaragaman hak milik dalam masyarakat hukum adat adalah di 

masyarakat adat Mamahak Besar dan Long Bagun di Kalimantan Timur.  Hak membuka 

tanah untuk dijadikan ladang, hak atas pohon dan tanaman yang diberikan tanda menurut 

ketentuan adat merupakan hak perdata perorangan. Namun penguasaan tanah dan hasil hutan 

merupakan penguasaan bersama berdasarkan hak ulayat, yang kewenangan pengaturannya 

ada pada Kepala Adat. Pemuka adat memiliki kewenangan dalam mengatur hubungan 

pemanfaatan tanah dan hasil hutan kepada para anggotanya, namun tidak memiliki 

kewenangan untuk memberikan tanah kepada masing-masing anggotanya secara individu.
61

  

Mereka juga menggunakan berbagai istilah untuk berbagai jenis kegiatan penggunaan dan 

pengolahan tanah, begitu pula yang berkaitan dengan hak perorangan. Berikut ini adalah 

contoh bentuk hak perorangan yang pada umumnya terdapat pada masyarakat hukum adat di 

Indonesia, meskipun dengan nama yang berbeda-beda: Hak milik; Hak memungut hasil 

tanah; Hak wenang pilih atau hak pilih lebih dahulu; Hak wenang beli; Hak pejabat adat. 

 

C. Pasca Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 

Putusan MK Nomor 35 itu tidak hanya memiliki makna berupa pengakuan hak-hak atas tanah 

dan wilayah masyarakat hukum adat untuk mewujudkan keadilan sosial namun juga 

sekaligus pengakuan atas kewarganegaraan yang inklusif, mengingat masyarakat-hukum adat 

telah sekian lama diabaikan eksistensinya.
62

 Meski demikian terdapat beberapa kendala dan 

langkah-langkah yang diperlukan dalam menyikapi putusan MK di atas. Presiden RI telah 

menyatakan komitmennya melakukan pendaftaran tanah hutan adat yang telah dikeluarkan 

dari hutan negara yang diperkirakan luasnya 40 juta hektar
63

, maka lembaga negara lain juga 

perlu menindaklanjuti dengan kebijakan yang senafas dengan putusan dan komitmen 

tersebut. Akan tetapi, dalam kenyataannya Kementerian Kehutanan sebagai pihak yang 

memiliki kewenangan atas penguasaan dan pengelolaan kawasan hutan melakukan kebijakan 

pemertahanan diri dengan mengeluarkan Surat Edaran Menteri dan Peraturan Menteri. 

Kementerian lain memberikan respon yang berbeda-beda. 

Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor SE.1/Menhut-II/2013 yang dikeluarkan pada 

16 Juli 2013 menyatakan bahwa ―pelepasan hutan adat dari kawasan hutan negara hanya 

dapat dilakukan oleh Kementerian Kehutanan apabila ada persetujuan dari pemerintah 

                                                           
60 Kurnia Warman, “Hutan adat di „persimpangan jalan‟: Kedudukan hutan adat di Sumatra Barat pada era 

desentralisasi”, dalam: Myrna A. Safitri dan Tristam Moeliono (eds), Hukum Agraria Dan Masyarakat Di Indonesia: 
Studi Tentang Tanah, Kekayaan Alam, Dan Ruang Di Masa Kolonial Dan Desentralisasi, hlm. 93-94. Jakarta: HuMa, Van 
Vollenhoven Institute, KITLV-Jakarta. 

61  Nurul Elmiyah, “Negara dan Masyarakat Adat; Studi Mengenai Hak Atas Tanah dan Hasil Hutan di 
Mamahak Besar dan Long Bagun, Kalimantan Timur”, Disertasi di Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2003, 
hlm. 308 

62 Noer Fauzi Rachman dan Mia Siscawati, “Masyarakat Hukum Adat Adalah Penyandang Hak, Subjek 
Hukum, dan Pemilik Wilayah Adatnya: Memahami secara Kontekstual Putusan Mahkamah Konstitusi Republik 
Indonesia atas Perkara Nomor 35/PUU-X/2012”, suplemen jurnal Wacana, InsistPress: 2014, hlm. 54. 

63 “AMAN: Pasca Putusan MK, Negara Tidak Boleh Lagi Mengusir 40 Juta Masyarakat Adat di Area 
Hutan Adat.”, diakses pada 20 Agustus 2014. http://suaraagraria.com/detail-917-aman-pasca-putusan-mk-negara-
tidak-boleh-lagi-mengusir-40-juta-masyarakat-adat-di-area-hutan-adat.html#.U0kYqPmSwc8. 
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daerah‖. Surat Edaran ini oleh kalangan ahli hukum dianggap sebagai upaya 

mempertahankan penguasaan negara atas hutan adat. Selain itu secara juridis ada cacat 

hukum bahwa Menteri Kehutanan melalui surat edaran tersebut tidak memiliki kewenangan 

untuk menghapus kata-kata dalam undang-undang karena kewenangan tersebut hanya 

dipunyai oleh legislator
64

. 

Juga muncul Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2013 tentang 

pengukuhan kawasan hutan. Peraturan ini mengharuskan masyarakat untuk memberikan 

bukti resmi (tertulis) soal klaim atas tanah. Permen ini menunjukkan bahwa logika 

penguasaan hutan oleh negara yang dinyatakan secara sepihak bernafaskan ―domain 

verklaring‖ dalam kenyataannya masih diikuti oleh Kementerian Kehutanan. Padahal 

penguasaan secara sepihak atas tanah adat dengan sistem semacam inilah justru yang telah 

dinyatakan sebagai melanggar konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK 35 

tersebut. Peraturan tersebut mempersulit masyarakat adat untuk mendapatkan hak 

konstitusional atas wilayah mereka. Singkatnya, peraturan tersebut bertentangan dengan 

semangat yang ada dalam Putusan MK 35
65

. 

Adapun respon Badan Pertanahan Nasional  RI yang sementara ini ada didasarkan 

pada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman 

Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Intinya adalah pada keberadaan 

masyarakat hukum adat, yang menurut Permen ini ditetapkan dengan peraturan daerah. 

Beberapa pasal Permen Agraria tahun 1999 ini masih senafas dengan UU No 41 Tahun 1999 

tentang Kehutanan, yakni tentang pengakuan eksistensi masyarakat hukum adat, tanah dan 

wilayah ulayat, tatanan hukum adat dan kelembagaannya dengan syarat-syarat tertentu yang 

sulit dipenuhi oleh masyarakat adat
66

. 

Selain hal itu, terdapat beberapa langkah lanjutan yang perlu disikapi oleh BPN RI. 

Tanah hutan adat yang telah dikeluarkan dari hutan negara memerlukan pengakuan dan 

perlindungan hukum serta pendaftarannya. Sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 19 

UUPA terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan 

Peraturan Menteri negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 

tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah. Jika mengikuti mekanisme dan prosedur peraturan di atas, maka tanah 

adat atau yang didefiniskan sebagai tanah ulayat dapat didaftarkan dalam kegiatan 

‗pendaftaran tanah pertama kali‘ harus melalui ‗pembuktian hak‘ dan ‗sertipikasi‘. Peraturan 

ini memiliki keterbatasan dalam hal pembuktian hak yang diwujudkan dalam bentuk tertulis 

                                                           
64 Maria Rita Roewiastoeti, “Dampak Sosial Politik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-

X/2012.” Wacana edisi 33, tahun XVI, 2014, hlm. 51–61. 

65 Yance Arizona, “Dibutuhkan Pengakuan Hukum Terintegrasi: Kajian Hukum Penerapan Putusan MK 
Nomor 35/PUU-X/2012 terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2012 tentang 
Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat di Kabupaten Malinau”, dalam Wacana edisi 33, tahun XVI, 
2014, hlm. 143–165. 

66 Kajian kritis mengenai Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 ini lihat, 
Siti Rachma Mary, Y. Arizona, dan N. Firmansyah, “Kajian Kritis atas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Permasalahan Hak Ulayat Masyarakat 
Hukum Adat.” Kertas Kerja Epistema Institute No.01/2012. Jakarta: Epistema Institute. 
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yang ada sebelumnya, dan bentuk pengakuan berupa sertipikasi dalam bentuk privat atau 

badan hukum. Tanah hutan adat dan masyarakat-hukum adat sebagai penyandang hak yang 

dimaksud dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi tentu sangat berbeda dengan yang 

dimaksudkan oleh peraturan-peraturan dari BPN di atas. Di dalam masyarakat-hukum adat 

terdapat hak-hak individual maupun hak-hak komunal. Persoalan komunalitas atas tanah 

inilah yang belum mendapat tempat dalam sistem pendaftaran tanah di lembaga BPN RI.  

Oleh sebab itu diperlukan bentuk pendaftaran tanah yang akan dilakukan oleh BPN RI 

untuk mengakui dan melindungi hak-hak atas tanah masyarakat-hukum adat atas wilayah 

(hutan) ulayatnya. Beberapa gagasan yang telah muncul dalam mengusulkan pengakuan hak-

hak atas tanah komunal diantaranya adalah
67

: (1) memberikan hak atas tanah dengan sifat 

individual melalui wujud sertipikat, atau pengesahan sistem ‗semi formal‘ bukti pemilikan 

masyarakat; (2) memberikan Hak Kelola, Izin Kelola, atau Perjanjian Penggunaan Tanah; (3) 

memberikan kepemilikan kolektif atau Hak pakai atas tanah kepada masyarakat adat; (4) 

memberi pengakuan hak ulayat (beschikkingrecht). Menyadari bahwa sistem pengakuan 

dalam hukum Indonesia ternyata penuh dengan rintangan, maka berbagai pilihan di atas 

memiliki kelebihan dan kekurangan. Selain itu adalah hanya dikenal bentuk ‗legalisasi‘ hak 

atas tanah masyarakat oleh negara yang diwujudkan dalam bentuk ‗pengakuan‘ dan 

‗pemberian‘ yang keduanya masih bersifat kabur dihadapkan pada beragam konsep hak atas 

tanah masyarakat
68

.  

 

D. Respon Masing-masing Lembaga 

Berbagai pihak memberi respon terhadap Putusan MK tersebut. Lahir 

Nota  Kesepakatan  Bersama  (NKB)  12  Kementerian/ 

Lembaga  tentang  Percepatan  Pengukuhan  Kawasan  Hutan  Indonesia, 

ditandatangani  pada  tanggal  12  Maret  2013, 

yang  bertujuan  meningkatkan  kerjasama  dan  koordinasi  para  pihak  dalam percepatan 

pengukuhan kawasan hutan.  

1. Kementerian Kehutanan 

Direktur Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan secara berkala melakukan 

penetapan kawasan hutan. Di luar persoalan hasil Putusan MK tersebut, Kementerian 

Kehutanan sebenarnya menghadapi persoalan pada pelaksanaan tata batas kawasan. 

Sampai  dengan  tahun  2009  telah dicapai seluas 219.206  km (77,64%)  tata batas, 

namun  baru  menghasilkan   penetapan  kawasan  hutan  seluas 13.819.510,12 

hektar  atau  11,29%  dari  luas  total  kawasan  hutan  Indonesia 122.404.872,67  hektar.  

 

Ada inkonsistensi angka resmi dari Kementerian Kehutanan mengenai luas kawasan 

hutan Indonesia. Data Statistik Kehutanan 2012 yang dikeluarkan Dirjen Planologi 

Kemenhut pada Oktober 2013 menyebutkan kawasan hutan di daratan dan perairan 

                                                           
67 Berbagai gagasan ini dimuat dalam, Adriaan Bedner dan Ward Berenschot (ed.) Masa DepanHak-Hak 

Komunal atas Tanah: Beberapa Gagasan untuk Pengakuan Hukum, Rekomendasi Kebijakan. Van Vollenhoven Institute, 
Universitas Leiden dan BAPPENAS, 2010, lihat hlm. 5-8 

68 Myrna Safitri, “Legalisasi Hak-Hak Masyarakat atas Tanah dan Kekayaan Alam dalam Peraturan 
Perundang-undangan Nasional Indonesia: Model, Masalah dan Rekomendasi”, dalam Adriaan Bedner dan Ward 
Berenschot (ed.) Masa DepanHak-Hak Komunal atas Tanah: Beberapa Gagasan untuk Pengakuan Hukum, Rekomendasi 
Kebijakan. Van Vollenhoven Institute, Universitas Leiden dan BAPPENAS, 2010, hlm. 15-16.  
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seluas 133.424.121,33 hektar.  Seluas 128.225.146,02 kawasan hutan di daratan dan 

sekitar 5 juta lebih berupa perairan (Kemenhut 2013).
69

 

 

Selain itu terdapat masalah berupa perspektif penetapan  kawasan  hutan  di Kementerian 

Kehutanan yang hanya memenuhi syarat administratif  (saat telah mencapai 

‗temu  gelang‘)  dan disahkan dalam Berita  Acara  Tata  Batas (BATB), sehingga dalam 

kenyataan lapangannya ia melanggar penguasaan masyarakat yang telah mendiami dan 

memanfaatkannya didalam lingkungan dan penanda alam yang ada (sungai,  pantai, dll).  

 

Oleh sebab itu dilakukan penetapan kawasan sebagai tindak lanjut MK 35 tersebut. Hal 

ini juga akibat desakan dari Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menemukan 

bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kajian Sistem Perencanaan dan 

Pengelolaan Kawasan Hutan di Direktorat Jenderal Planologi pada tahun 2010. Ada tiga 

permasalahan yang ditemukan dari kajian ini; 1) disharmonisasi kebijakan dan regulasi 

antar sektor, 2) pelaksanaan pengukuhan kawasan hutan yang belum optimal, 3) belum 

adanya mekanisme penyelesaian konflik kawasan hutan yang memberikan keadilan bagi 

seluruh pihak.  Inilah yang mendorong perlu adanya Nota Kesepahaman Bersama 

Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan yang ditandatangani oleh 12 Kementerian dan 

Lembaga (NKB 12 K/L) pada tanggal 12 Maret 2013 di Jakarta tersebut
70

. 

 

 Sampai dengan tanggal 3 September 2014 seluas  58.154.230,24 hektar  (47,51%) dari 

seluruh kawasan  hutan seluas  122.404.872,67  hektar  telah berhasil dilakukan 

penetapan kawasan  hutan. Penetapan  sebelum  percepatan  penetapan  kawasan  hutan 

sampai  dengan  tahun  2009 seluas  13.819.510,12  hektar atau sebesar  11,29%, 

sehingga  seluruh  penetapan kawasan  hutan  (sebelum  dan  setelah  percepatan) 

sampai  dengan  Agustus  2014  seluas  71.973.740,36 hektar atau sebesar 58,80% 

hektar   atau  sebesar  56,99%.
71

   

 

Pengukuhan itu merupakan pelaksanaan dari Permenhut Nomor P.44/Menhut-II/2012 

tentang Pengukuhan Kawasan Hutan. Peraturan ini mengakomodasi keberadaan bukti 

tertulis dan bukti tidak tertulis sebagai dasar hak masyarakat dalam proses pengukuhan 

kawasan hutan. Di samping itu, peraturan ini juga mengakomodasi batas virtual sebagai 

batas kawasan hutan untuk lokasi tertentu yang tidak dapat dilakukan tata batas fisik. 

Permenhut ini idealnya sejalan dengan putusan MK, karena hukum adat adalah hukum 

yang tidak tertulis, sehingga dengan diakomodasinya bukti tidak tertulis, maka hak 

masyarakat yang berasal dari hak adat dapat diakui. 

 

Akan tetapi terdapat perubahan pada tahun 2013. Terbit Surat Edaran Menteri Kehutanan 

Nomor SE.1/Menhut-II/2013. Pada intinya surat edaran itu bertujuan untuk memberikan 

informasi kepada seluruh Gubernur, Bupati dan Kepala Dinas yang mengurus persoalan 

kehutanan di daerah. Di dalam surat edaran ini terdapat kesalahan tafsir atas putusan 

MK, karena dalam putusan MK dinyatakan bahwa hutan adat merupakan bagian dari 
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hutan hak, tetapi dalam angka II.1.c surat edaran ini disebutkan bahwa hutan berdasar 

statusnya ada tiga, yaitu hutan negara, hutan adat, dan hutan adat.  

 

Kejanggalan itu dilanjutkan dengan Permenhut Nomor P.62/Menhut-II/2013 yang 

merupakan perubahan terhadap Permenhut Nomor P.44/Menhut-II/2012. Pasal 24A ayat 

(3) Permenhut mengatur bahwa: ―Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah masyarakat 

hukum adat berada dalam kawasan hutan, dikeluarkan dari kawasan hutan.‖ Ketentuan 

permenhut ini tidak sejalan dengan putusan MK, karena yang dimaksud dalam putusan 

MK adalah hutan adat dikeluarkan dari hutan negara, bukan berarti dikeluarkan dari 

kawasan hutan. Salah satu pengabaian tampak dalam Pasal 17 berupa pengingkaran 

masyarakat adat sebagai subjek hukum dengan tidak memasukkannya ke dalam kategori 

pihak ketiga. Padahal legalitas masyarakat adat sebagai subjek hukum atas hutan adat 

telah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya untuk 

Putusan MK 35. Singkatnya, Permenhut 62/2013 tersebut menguatkan kembali 

Kemenhut yang melakukan belitan dan jerat teknis yang sulit dilaksanakan oleh 

masyarakat dan para pihak untuk terjadinya pengakuan hak-hak pihak ketiga dalam hal 

ini hutan adat dalam pengukuhan kawasan hutan
72

.  

 

Peraturan itu juga menyatakan bahwa pihak ketiga yang mengklaim hak harus 

menunjukan bukti keberadaan permukiman, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang 

sudah ada sebelum penunjukan kawasan hutan maupun sesudah penunjukan kawasan 

hutan. Ketiga syarat penguasaan fisik ini tentunya sulit dipenuhi oleh masyarakat adat
73

 

apalagi mereka yang terusir dari wilayah adatnya serta mengalami kriminalisasi.   

 

Atas keluarnya Permenhut P.62 tersebut, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) 

sebagai salah satu pihak yang mengajukan judical review ke MK melakukan penolakan 

pada tanggal 21 Januari 2014. AMAN menuntut agar peraturan menteri tersebut dicabut 

sebab (1) mengingkari status masyarakat adat sebagai subjek hukum; (2) mengabaikan 

putusan MK 45/2011 yang mengkoreksi aturan tentang Pengukuhan Kawasan Hutan 

dalam UU Kehutanan; (3) membatasi bukti klaim atas Hak Masyarat Adat; (4) 

memberlakukan syarat berganda pengakuan Hutan Adat; (5) melestarikan cara pandang 

yang salah mengenai Kawasan dan Hutan Negara dengan mempersamakan keduanya; (6) 

berpotensi pada semakin menguatnya ego sektor Kehutanan dalam penyusunan Legislasi 

Daerah.  

 

2. National Inquiry oleh Komnas HAM dan Inistiatif Organisasi Masyarakat  

Pihak yang memberikan respon langsung dengan adanya putusan Nomor 35/PUU-

X/2012 adalah Komnas HAM dan beberapa organisasi masyarakat sipil. Lembaga negara 

ini langsung mengadakan National Inqury yang dilakukan karena selama ini pemerintah 

dianggap telah melakukan banyak kesalahan dan kekerasan yang telah mencerabut hak 

masyakat adat atas wilayahnya, sehingga pemerintah harus memberikan hak restitusi.  

 

National Inquiry adalah salah satu bentuk penyelidikan terhadap permasalahan tertentu 

yang memberi dampak pada nasib masyarakat luas yang diduga akarnya dari satu bidang 
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yang sifatnya nasional. Berbeda dengan penyelidikan umum, inkuiri nasional adalah 

melibatkan partisipasi masyarakat dan juga pemberian pendidikan kepada masyarakat 

serta aparat pemerintah mengenai hak-hak masyarakat adat.
74

 Kegiatan ini dimaksudkan 

untuk melakukan penyelidikan atas satu masalah terkait dengan HAM yang dilakukan 

secara sistematis dan bersifat terbuka. Dapat dikatakan ia merupakan gabungan antara 

penyelidikan, kajian, kampanye, dan rekomendasi kebijakan. 

 

National Inquiry memiliki metode penelitian dengan mengumpulkan data yang dilakukan 

oleh 9 organisasi masyarakat sipil seperti Sajogyo Institute, HuMa, AMAN, The 

Samdhana Institute, Elsam, Kemitraan, JKPP, Epistema Institute, dan Komnas 

Perempuan, selain Komnas HAM sendiri. Verifikasi data dilakukan dalam stakeholder 

meeting dan pertemuan dengan tim lokal untuk mempersiapkan persiapan Dengar 

Kesaksian (Public Hearing) di tujuh wilayah. Masyarakat adat sebagai korban yang 

mendapatkan pelanggaran yang terindikasi pelanggaran berat atas Hak Asasi Manusia 

dihadirkan secara convidential untuk memberikan kesaksiannya. Dalam proses Dengar 

Kesaksian disajikan minimal 6 kasus konflik masyarakat adat di kawasan hutan dan 

mendengarkan kesaksian sekurang-kurangnya 12 korban dari anggota masyarakat adat.  

 

Hasil dari Inkuiri National akan disusun dalam format laporan lengkap yang menyajikan 

kesaksian korban dan pemeriksaan dari saksi-saksi. Rekomendasi dari hasil Dengar 

Kesaksian akan dimasukkan di dalam laporan dan digunakan untuk lobby dan upaya 

perubahan kebijakan. Sampai dengan saat ini proses National Inquiry masih berjalan.  

 

Di luar national inquiry, masing-masing organisasi masyarakat sipil tersebut 

memberikan perhatian yang mendalam terhadap pengakuan dan perlindungan hak-hak 

atas tanah dan kekayaan alam mayarakat hukum adat. Melalui penelitian, pendampingan, 

dan advokasi yang sudah mereka lakukan melalui perhatian kelembagaannya masing-

masing, mereka mendorong penguatan hak mayarakat adat baik melalui pemetaan, 

hukum, dan analisa sosial-ekonomi-politik, serta mempertemukan berbagai elemen 

kelembagaan.  

 

Jaringan kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) telah melakukan pemetaan terhadap wilayah 

hutan adat. Ini dilakukan mengingat ketiadaan secara aktif pemerintah (Kementerian 

Kehutanan) yang telah secara otoriter (istilah resmi MK) menunjuk kawasan hutan dan 

memasukkan hutan adat ke dalam hutan negara. Jika pasal mengenai hal itu sudah 

dibatalkan oleh MK, maka logikanya adalah Kementerian Kehutanan lah yang harus 

secara aktif mengkoreksi kesalahannya dengan menetapkan dan mengeluarkan kawasan 

hutan adat yang telah diapropriasi tersebut. Namun, dalam kenyataannya tidaklah 

demikian.  

 

JKPP sampai dengan Desember 2013 telah menguji coba memetakan secara partisipatif 

wilayah adat yang diambil secara sepihak oleh kementerian Kehutanan. Dari data yang 

sudah dikumpulkannya, 5.263.058,28 hektar luas wilayah hasil pemetaan partisipatif 

terdapat wilayah adat sekitar  4.973.711,79 hektar.  Jika data peta wilayah adat tersebut 

ditumpang susun dengan data peta Kawasan Hutan, maka ada sekitar 81% atau sekitar 
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4.050.231,18 hektar kawasan hutan berada di wilayah adat. Hanya tersisa 19% 

masyarakat adat yang hidup dan mengelola wilayah adatnya. Inipun oleh oleh 

Kementerian Kehutanan dikategorikan sebagai Areal Penggunaan lain. Di kedua wilayah 

itu dikeluarkan ijin untuk pemanfaatan hasil kayu, pertambangan, perkebunan sawit, 

dll.
75

 

 

Gambar 1. Luas Kawasan Hutan dan APL di Wilayah Adat (JKPP 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akan tetapi, ironisnya, di tengah tidak aktifnya koreksi terhadap penunjukan kawasan 

hutan itu terjadi, tumpang-tindih perizinan dan penguasaan sehingga memerlukan 

kebijakan one map policy, serta persyaratan ketat baik secara fisik dan yuridis untuk 

membuktikan klaim masyarakat adat; munculnya inisiatif masyarakat sipil dalam 

membantu proses penguatan klaim yang salah satunya adalah melalui peta tidak kunjung 

pula diakui. Banyak kritik telah muncul yang melihat kondisi negara yang tidak aktif 

bertindak, namun ketika ada inisiatif masyarakat yang aktif melakukannya, tetap saja 

negara tidak mengakui.  

 

Data pemetaan partisipatif yang dilakukan oleh JKPP yang sudah diregistrasi sebagai 

wilayah adat (Badan Registrasi Wilayah Adat/BRWA) sampai dengan tahun 2013 adalah 

seluas 2,4 juta hektar. Data ini telah diserahkan kepada Kepala UKP4 dan Kepala BIG. 

Tahapan dan tujuan pemetaan partisipatif yang mereka rumuskan adalah: Pemetaan 

partisipatif untuk 1) penyelesaian konflik, 2) perencanaan wilayah adat. Hasil pemetaan 

dimasukkan dalam registrasi wilayah adat di BRWA untuk mendapatkan rekognisi. 

 

Akan tetapi peta-peta partisipatif wilayah adat yang dihasilkan JKPP belum dapat masuk 

sistem pemetaan resmi pemerintah. Perpres No.85/2007 mengenai Jaringan Data Spasial 

Nasional (JDSN) merupakan rujukan utama dalam membuat Standar Operasional dan 

Prosedur (SOP) Pemetaan Partisipatif yang dibuat oleh BIG. Dalam perpres ini tidak 

memungkinkan peta wilayah adat menjadi bagian dalam JDSN, karena pembuat peta 

atau wali data tidak menjadi bagian dari Simpul Jaringan (Pasal 4-5 Perpres 85/2007).  

Padahal mandat UU Informasi Geospasial No.4/2011 Pasal 23 angka 1, masyarakat 

mempunyai hak membuat informasi geospasial tematik yang dapat menjadi bagian dalam 

JDSN untuk dijadikan referensi mengurus hutan Indonesia
76

. Sudah saatnya negara 
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mengakui dan mengakomodir inisiatif dari masyarakat sipil yang justru memudahkan 

kerja pemerintah itu sendiri.  

 

E. Model Perlindungan dan Pengakuan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat 

 

1. Naskah dalam seri ―Akses terhadap Keadilan‖  

Naskah yang dihasilan van Vollenhoven Institute, Universitas Leiden dan BAPPENAS 

tahun 2010 itu telah menghasilkan rekomendasi kebijakan mengenai pengakuan hukum 

terhadap hak-hak komunal. Dalam naskah tersebut, Myrna Safitri mengusulkan berbagai 

model legalisasi hak-hak masyarakat
77

. Di antara berbagai pilihan yang bisa dilakukan 

untuk mengakui hak atas tanah masyarakat hukum adat adalah: 

 

i)  Sertifikat Hak Individual dan Kolektif atas Tanah 

Hak atas tanah yang dikenal dalam Pasal 16 UUPA dapat diberikan atas tanah 

adat dengan asumsi bahwa hak-hak masyarakat baik yang tergolong sebagai 

masyarakat hukum adat atau bukan dapat diakui setelah disesuaikan dengan 

hak-hak atas tanah yang diakui oleh UUPA. Sertifikat dapat berupa 

perorangan maupun kolektif dan komunal seperti yang dicontohkannya 

dalambanyak kasus di Sumatera Barat. Di sini problemnya adalah soal 

representasi dalam pencantuman nama sertifikat.  

 

ii)  Hak Pengelolaan bagi Masyarakat Hukum Adat 

Hak Menguasai Negara (HMN) dapat dilimpahkan kepada pemerintah daerah 

dan masyarakat hukum adat. Ini sesuai dengan tugas pembantuan 

(medebewind). Hak Pengelolaan (HPL) sebagai hak publik adalah 

pengejawentahan dari HMN tersebut. Karena ia bukan hak privat melainkan 

hak publik maka masyarakat hukum adat tidak akan dapat mengalihkan hak 

pengelolaannya ini kepada pihak lain. Persoalannya adalah dengan HPL maka 

masyarakat hukum adat menerimanya sebagai tanah negara yang diberikan 

haknya kepada mereka.  

 

iii) Pengakuan atas Hak Ulayat sesuai dengan PMA/KBPN No. 5/1999 

Pengakuan ini memerlukan pengakuan terhadap hak ulayat yang diberikan 

melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten setelah melalui sejumlah tahapan 

penelitian. Hasil penelitian itu untuk menilai apakah hak yang diakui oleh 

masyarakat itu telah memenuhi kriteria hak ulayat yang ditetapkan oleh 

PMA/KBPN No. 5/1999. Peraturan menteri ini memiliki beberapa kelemahan 

dalam hal batas yang tanah ulayat yang diakui: bukan tanah ulayat yang telah 
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dikuasai orang/badan hukum dengan hak atas tanah dalam UUPA; dan bukan 

pada bidang tanah yang telah dibebaskan.  

 

iv) Pengakuan terhadap wilayah adat dengan menggunakan UU No. 26/2007 

Pengakuan dapat dilakukan melalui dua cara, yakni pengakuan wilayah adat 

sebagai wilayah dengan nilai strategis, dan pengakuan wilayah adat sebagai 

wilayah perdesaan. Undang-undang ini dinilai memiliki kelebihan yakni 

mengatur ruang dalam arti lebih umum, sehingga berlaku atas kawasan hutan 

dan bukan kawasan hutan. Akan tetapi kendalanya adalah terpisahnya antara 

ruang/wilayah dengan hak atas tanah, sehingga meski ada penetapan wilayah 

strategis/perdesaan yang memberi perlindungan pada masyarakat hukum adat, 

tidak dengan sendirinya terdapat kejelasan hak atas tanah pada mereka.  

 

2. Peraturan Bersama 4 Kementerian/Lembaga Negara, 2014 

Pada penghujung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tertanggal 17 

Oktober 2014 keluar Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, 

Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala BPN RI, Nomor 79 Tahun 2014, Nomor 

PB.3/Menhut-11/2014, Nomor 17/PRT/M/2014, Nomor 8/SKB/X/2014, tentang Tata 

Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada dalam Kawasan Hutan. Peraturan 

Bersama ini merupakan salah satu upaya mngakhiri dualisme administrasi pertanahan di 

Indonesia. Peraturan bersama ini merupakan kesempatan baru terhadap pengakuan dan 

pendaftaran penguasaan dan pemilikan tanah oleh masyarakat (perorangan maupun 

masyarakat hukum adat) di dalam kawasan hutan. Kebijakan ini merupakan langkah 

maju sebab memungkinkan pendaftaran hak atas tanah (privat dan adat) di wilayah 

kehutanan yang semula dipahami bahwa kawasan hutan merupakan hutan negara.  

 

Pemohon yang dapat mengajukan hak atas tanah di dalam kawasan hutan adalah ―orang 

perorangan, pemerintah, badan sosial/keagamaan, masyarakat hukum adat yang memiliki 

bukti hak atas tanah datau bukti penguasaan atas tanah‖ (Pasal 1, poin 7). Masyarakat 

hukum adat secara tegas diakui sebagai subyek hukum yang legal. Pemerintah dalam 

melakukan penerbitan hak atas tanah berlaku prinsip sebagaimana tanah non-kawasan 

hutan, yakni pemberian hak (Pasal 1 poin 11) dan pengakuan hak (pasal 1 poin 12); 

ditambah dengan penegasan hak sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 60 ayat 

(2) Permenag Nomor 3 Tahun 1997.  

 

Peraturan Bersama ini menempatkan Kepala BPN sebagai Ketua Tim Identifikasi 

Penguasaan Pemilikan, Penggunaan, dan pemanfaatan Tanah (IP4T) di dalam kawasan 

hutan, yang beranggotakan unsur dinas kabupaten/kota, unsur balai pemantapan kawasan 

hutan, unsur dinas/badan kabupaten/kota yang menangani urusan di bidang tata ruang, 

camat dan lurah setempat atau dengan sebutan lain (Pasal 2 ayat [2]). Dalam Pasal 4 

dinyatakan bahwa tugas utama Tim IP4T adalah untuk menghasilkan analisis berupa 

rekomendasi yang melampirkan peta P4T Non-kadastral dan Surat Pernyataan 

Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SP2FBT). Hasil analisa tersebut diserahkan kepada 

Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota untuk diproses 

lebih lanjut.  
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Kebijakan ini akan menghasilkan perubahan kawasan hutan.  Atas hasil analisis di atas, 

Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota tidak langsung 

menerbitkan sertipikat namun menyerahkan hasil analisa itu kepada Kementerian 

Kehutanan cq. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan (Pasal 11). Lalu Direktur Jenderal 

Planologi Kehutanan melakukan kajian terhadap hasil analisis tersebut dan 

melaksanakan tata batas kawasan hutan di lapangan dalam waktu paling lama 14 hari 

jam kerja (Pasal 12). Dari hasil tata batas tersebut terbit Surat Keputusan Perubahan 

Batas Kawasan Hutan sebagai dasar penerbitan sertipikat hak atas tanah (Pasal 13 ayat 

[1]) yang dikeluarkan oleh BPN RI. Hasil perubahan kawasan tersebut diintegrasikan 

dalam rencana tata ruang wilayah (Bab V).   

 

 

Gambar 2. Alur penyelesaian penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan 

menurut Peraturan Bersama Empat Kementerian/Badan, tertanggal 17 Oktober 2014 

 

 

 

Terdapat titik krusial yang tidak dijelaskan dalam Peraturan ini mengenai sejauh mana 

Direktur Jenderal Planologi Kehutanan mempertimbangkan dan menerima hasil analisis 

yang diserahkan oleh  Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pertanahan 

Kabupaten/Kota sehingga mau mengeluarkan bidang/wilayah yang dimohonkan hak atas 

tanahnya dari kawasan kehutanan.  

 

Selain hal itu, Peraturan Bersama ini masih menyisakan pertanyaan mengenai pengakuan 

terhadap Masyarakat Hukum Adat yang sebagaimana Permenag No. 5/1999 harus 

melalui adanya peraturan daerah; dan persoalan mengenai konstruksi kepemilikan 

kolektif dan komunal selain kepemilikan privat. Beberapa kendala lain yang dapat dicatat 

adalah
78

, pertama belum jelasnya tugas dan fungsi antar keanggotaan IP4T yang 

beragam. Kedua, belum jelasnya objek reforma agraria di dalam kawasan hutan, 

dimungkinkannya kawasan Hutan Produksi Konversi (HKP) sebagai objek, ataukah 

hanya di atas lahan-lahan izin yang diterlantarkan. Ketiga, mengenai belum diaturnya 

adanya keberatan dari pemohon yang tidak menerima hasil rekomendasi dari Tim IP4T. 

Keempat, adalah hal yang paling krusial, yakni persoalan pembuktian adanya masyarakat 

hukum (Perda ataukah SK Bupati). Kelima, tentang status hutan hak dan hutan adat. 

Perber ini masih memahami kawasan hutan  
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 Dari penjabaran di atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya Mahkamah Konstitusi 

telah memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat adat atas kawasan hutan. 

Konsep hak penguasaan atas tanah di kawasan hutan bagi masyarakat adat berdasarkan 

keputusan Mahkamah Konstitusi telah sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945, 

karena telah mengakomodasi hak masyarakat adat atas penguasaan hutan adat. 

Keputusan Mahkamah Konstitusi perlu tindak lanjut dari eksekutif, dan peraturan yang 

dibuat untuk merespon putusan Mahkamah Konstitusi ini harus lebih tinggidari setingkat 

peraturan menteri. Pengakuan masyarakat adat seharusnya dibuat dalam bentuk undang-

undang, hal ini sesuai dengan amanah konstitusi. Namun, jika undang-undang 

membutuhkan waktu yang lama untuk membuatnya, karena harus ada koordinasi dan 

kemauan yang sejalan antara pemerintah dan DPR, maka setidaknya dapat diwujudkan 

dalam bentuk peraturan pemerintah. 

 

Peraturan pemerintah ini diperlukan setidaknya sebagai respon adanya putusan 

Mahkamah Konstitusi terhadap hak penguasaan kawasan hutan oleh masyarakat adat, 

sehingga putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya putusan di atas kertas yang tidak 

dijalankan oleh pemerintah dalam pelaksanaan pengakuan, penghormatan, perlindungan 

dan pemenuhan hak masyarakat adat atas penguasaan hutan adat. 

 

F. Penutup dan kesimpulan 

Hak penguasaan masyarakat adat atas hutan adat belum mendapatkan posisi yang kuat 

berdasarkan UU Kehutanan. Konsep dan bentuk  perlindungan hak penguasaan atas tanah di 

kawasan hutan bagi masyarakat adat berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi telah 

sejalan dengan konstitusi, karena telah mengakomodasi hak masyarakat adat atas penguasaan 

hutan adat. 

 

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengakuan hak penguasaan masyarakat adat di bidang 

kehutanan seharusnya ditindak lanjuti dengan peraturan pemerintah dan peraturan 

operasional untuk menjalankannya. Di dalam UU Kehutanan sendiri terdapat amanat untuk 

membuat Peraturan Pemerintah mengenai masyarakat adat dan hutan adat. Amanat ini tentu 

perlu ditaati.  Demikian pula Permenag 5/1999 perlu diubah menjadi Peraturan Pemerintah 

sehingga lebih tinggi kewenangannya sebagai sarana memastikan mengenai pengakuan 

terhadap tanah ulayat sekaligus hutan adat. Dengan adanya Peraturan Pemerintah itu akan 

menjalankan amanat UUPA 1960 sekaligus amanat UU Kehutanan yang ada.  

 

Bentuk pengakuan dan perlindungan hak atas tanah masyarakat hukum adat di kawasan hutan 

adat dapat melalui dua cara. Pertama, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan 

harus melakukan koreksi secara aktif atas kesalahan yang dilakukannya memasukkan hutan 

adat kedalam kawasan hutan yang dikategorikan hutan negara. Penunjukan secara sepihak  

harus segara dikoreksi dengan lebih lanjut melakukan penataan batas, pemetaan dan 

penetapan kawasan hutan bersama-sama dengan masyarakat adat atau masyarakat sipil. 

Dengan demikian sekaligus memetakan dan mengukuhkan serta mengakui keberadaan 

wilayah hutan adat. Kedua, perlindungan hak atas bidang tanah masyarakat hukum adat 

pertama-tama harus disertai dengan pengakuan negara (pemerintah) secara aktif oleh Pemda. 
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Terbuka peluang pendaftaran tanah hutan adat melalui Peraturan Bersama Menteri Dalam 

Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala BPN RI, Nomor 79 

Tahun 2014, Nomor PB.3/Menhut-11/2014, Nomor 17/PRT/M/2014, Nomor 8/SKB/X/2014, 

tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada dalam Kawasan Hutan. 

Peraturan Bersama ini merupakan kesempatan baru terhadap pengakuan dan pendaftaran 

penguasaan dan pemilikan tanah oleh masyarakat (perorangan maupun masyarakat hukum 

adat) di dalam kawasan hutan. Kebijakan ini merupakan langkah maju sebab memungkinkan 

pendaftaran hak atas tanah (perseorangan dan adat) di wilayah kehutanan yang semula 

dipahami bahwa kawasan hutan merupakan hutan negara. Pendaftaran hak atas tanah dalam 

Peraturan Bersama itu melalui mekanisme dan proses yang sama seperti pendaftaran tanah 

umumnya di kawasan non-hutan dan subyek yang selama ini telah dikenal. Bedanya 

pemeriksaan dan analisa dilakukan oleh Tim IP4T yang merupakan gabungan lintas-sektor. 

Jenis hak yang diberikan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UUPA. Yang lebih penting 

adalah bahwa tanah yang dapat diteruskan permohonannya adalah melalui penegasan hak. 

Akses tanah dalam kawasan hutan ini merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan reforma 

agraria yang terbuka bagi beragam subyek hak, yakni perorangan, badan pemerintah, badan 

sosial keagamaan, dan masyarakat hukum adat, dan bukan badan hukum privat yang 

aksesnya melalui perijinan sebagaimana biasa di luar Perber ini.   

 

Ada beberapa kendala dalam Peraturan Bersama di atas. Ia masih menempatkan masyarakat 

adat sejajar dengan subyek hak lain (personal, dan badan usaha), dan belum dilihat sebagai 

pihak yang dapat menjalankan peran pemegang Hak Menguasai Negara (HMN), sehingga 

dapat menerima tugas pembantuan (medebewind) dari negara. Selain itu, kategori hak yang 

dikenal hanyalah hak perseorangan, padahal di masyarakat adat mengenal hak ulayat yang di 

dalamnya terdapat hak perseorangan, kolektif, dan komunal. Perlu lahir jenis hak baru 

pengembangan dari Hak Pengelolaan (HPL) sebagai hak publik atas HMN tersebut. Disebut 

pengembangan dari HPL sebab melalui mekanisme pengakuan dan penegasan hak dan bukan 

pemberian dari tanah negara kepada masyarakat adat sebagaimana yang dikenal dalam HPL.  

 

Dalam melakukan perlindungan dan pengakuan tersebut, perlu penyatuan perspektif 

keruangan wilayah adat dengan perspektif bidang atas tanah masyarakat adat. Hal ini 

sekaligus untuk mempertahankan fungsi hutan adat yang telah dimasukkan dalam kawasan 

hutan dalam fungsi-fungsi yang telah ada (misalnya hutan lindung). Dengan demikian 

masyarakat hukum adat berkontribusi dalam mempertahankan fungsi hutan yang status 

penguasaan dan pemilikannya ada di tangan mereka, hanya saja pengelolaan fungsi tersebut 

diserahkan pada Kementerian Kehutanan.  Keberadaan lembaga baru berupa Kementerian 

Agraria dan tata Ruang/BPN diharapkan mampu mengatasi problem dualisme pengaturan 

yang memisahkan ruang dan bidang di dalam kawasan hutan tersebut.  

 

Di tengah keterbatasan pemerintah dalam melakukan penetapan dan pemetaan kawasan hutan 

itu terjadi, tumpang-tindih perizinan dan penguasaan, pembuktian fisik dan yuridis untuk 

membuktikan klaim masyarakat adat, maka munculnya inisiatif masyarakat sipil dalam 

membantu proses penguatan klaim (misalnya melalui pemetaan partisipatif) penting untuk 

diakomodir, diakui, dan dijadikan dasar kebijakan lebih lanjut.  
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BAB XIV 

HASIL MUSYAWARAH KOMISI POLITIK AGRARIA DAN KONFLIK SUMBER 

DAYA ALAM
79

 

 

1. Pendahuluan 

 

Warga nahdliyin diperkirakan berjumlah 83 juta jiwa. Mereka tinggal di pedesaan, 

pedalaman dan pesisir yang mayoritas bekerja sebagai petani, petambak dan nelayan. Jumlah 

besar tersebut merupakan kekuatan potensial dalam menghadirkan wajah Islam di Nusantara. 

Secara politik warga nahdliyin selama ini merupakan kekuatan elektoral penting, yakni 

menyumbang 37-41% dari total pemilih (pemilu 2014).  Akan tetapi potensi pada mayoritas 

warga NU di pedesaan, pedalaman, dan pesisir tersebut berkebalikan dengan situasi dan 

kondisi yang sedang mereka hadapi. Terdapat ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah 

yang angka ketimpangannya hampir akut (0,74 indeks gini). Selain itu banyak terjadi konflik 

sumberdaya alam yang disebabkan wilayah perkampungan dan pertanian-pertambakan-

pesisir mereka dimasukkan dalam kawasan kehutanan, perkebunan, pertambangan dan 

kepentingan lain.  Hingga tahun 2012 dalam catatan Badan Pertanahan Nasional terdapat 

8.000 konflik agraria yang mencakup wilayah hampir 2 juta hektar, dan konflik yang 

berdampak pada 60 ribu nelayan (KIARA 2013).  

 

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan generasi muda NU dituntut mengambil sikap atas 

kondisi darurat agraria dan sumberdaya alam yang menimpa warga nahdliyin tersebut.  

 

2. Situasi dan masalah yang dihadapi 

 

Dari gambaran situasi dan identifikasi masalaah yang berhasil dihimpun melalui musyawarah 

komisi Politik Agraria dan Konflik Sumber Daya Alam (SDA), terlihat nyata bahwa terdapat 

kerentanan di hampir semua level aktifitas pertanian dan nelayan Indonesia: level pra-

produksi, produksi, dan pasca-produksi.  

 

Pada level pra-poduksi masyarakat tani dan nelayan terancam oleh prasyarat dasar 

beraktifitas tani dan nelayan yakni akses atas tanah dan pesisir-kelautan. Terjadi penguasaan 

dan pemilikan tanah yang semakin sempit (guremisasi pertanian dengan rata-rata < 0,5 ha) 

sehingga tidak produktif untuk skala usaha tani yang ideal. Bahkan terjadi ancaman 

perampasan tanah seperti yang terjadi di Wongsojo Banyuwangi dimana lahan pertanian dan 

kampung dimasukkan dalam wilayah konsesi HGU perkebunan sehingga terjadi konflik yang 

berkepanjangan dalam 15 tahun terakhir; di Urutsewu masyarakat tani berhadapan dengan 

aparat TNI AD yang mengklaim wilayah yang telah padat dengan aktifitas pertanian itu 

sebagai kawasan pertahanan. Tentara bertindak lebih jauh melakukan perusakan tanah, 

                                                           
79
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pemagaran bahkan kekerasan terhadap penduduk. Demikian pula terjadi di Pati dan Rembang 

oleh ancaman pendirian pabrik semen dengan dimasukkannya wilayah pertanian dan 

ekosistem pegunungan Kendeng sebagai kawasan obyek penambangan padahal nyata-nyata 

keputusan itu bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah daerah; serta masyarakat di 

Kutai Kartanegara dan di Samarinda secara umum oleh pertambangan batubara yang 

menyisakan lobang-lobang raksasa yang membahayakan jiwa dan kerusakan 

lingkungan/alam.  Para petambak di Gresik terancam kehilangan petak-petak tambak oleh 

pembangunan industrial yang tumbuh pesat.  

 

Beberapa tempat itu adalah sedikit contoh dimana tanah air Indonesia dari Sabang sampai 

Merauke mengalami ancaman alih fungsi serta terbatas bahkan terusirnya warga-negara 

Indonesia dari ruang hidupnya oleh pembentukan dan perluasan wilayah perkebunan, 

kehutanan, pertambangan, pembangunan infrastruktur, pembangunan industri, serta 

pariwisata yang kesemuanya dijalankan oleh pemodal besar (kapital) baik yang dilakukan 

oleh pihak swasta (korporasi) maupun negara. Ironisnya regulasi yang mengatur tata ruang 

serta pengelolaan sumberdaya alam cenderung menjadi instrumen yang memudahkan 

perluasan kapital tersebut dan menyingkirkan nasib penduduk laki-laki dan perempuan di 

Indonesia. Akibat turunan dari itu adalah tertutup dan terusirnya tenaga muda 

pertanian/nelayan dari (potensi) wilayah kerja mereka, sehingga melahirkan gelombang 

pengangguran tenaga kerja.  

 

Di dalam situasi dan kondisi di atas, Nahdlatul Ulama secara keorganisasian tidak hadlir 

berada di tengah-tengah warganya (nahdliyin) yang menjadi korban dari berbagai ancaman 

tersebut. Berbeda kenyataannya bahwa pada masa lalu, dengan segala keterbatasannya, 

jam‘iyyah NU memiliki Pertanu (Pertanian Nahdlatul Ulama) dan Sarbumusi (Sarekat Buruh 

Muslimin Indonesia) yang siap membela kepentingan ummat petani, nelayan, dan buruh-tani 

sebagai mayoritas jamaahnya. Selain itu adanya kelemahan dalam cara memahami persoalan-

persoalan keumatan yang sedang terjadi baik dari sisi teologis, fiqh, sosial, dan teknisnya.  

 

Pada level produksi masyarakat tani dan nelayan mengalami kerentanan pada permodalan 

yang bisa mengancam mereka sewaktu-waktu jatuh pada tengkulak dan rentenir, dan 

ketergantungan pada sarana produksi (benih, pupuk, pestisida) yang harus dibeli dengan 

harga tinggi. Pertanian organik belum menjadi kesadaran massal petani. Kebijakan 

perbenihan mempersempit kesempatan pembuatan benih alami oleh petani (untuk padi, 

jagung dan kedelai misalnya) sebab dapat terancam pidana. Di berbagai tempat seperti 

wilayah Wonogiri, Gunungkidul dan di berbagai pedesaan sawah lainnya penggunaan 

pestisida dan pupuk kimia bertahun-tahun mengakibatkan ketergantungan tanah,  turunnya 

kualitas tanah sehingga produktifitas tanaman juga menurun. Kekeringan dimana-mana 

mengakibatkan krisis tanam di persawahan, sementara infrastruktur pengairan dan kebijakan 

alokasi air untuk pertanian tidak dibenahi.  

 

Pada level pasca-produksi petani dihadapkan pada masalah harga yang berada di luar kendali 

mereka sebagai produsen. Petani kentang di Wonosobo misalnya, dipermainkan oleh harga 

yang nilainya jatuh bahkan di bawah angka produksi (modal dan tenaga kerja). Hal ini terjadi 
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sebab organisasi petani lemah untuk mengurusi mulai dari pra-penanaman hingga penjualan 

hasil tersebut. Jikapun ada organisasi petani cenderung terfragmentasi dan sangat tergantung 

pada bantuan dari luar. Nasib petani garam tidak jauh berbeda ketika mereka harus bersaing 

dengan import garam yang jumlahnya besar mengalahkan produksi dalam negeri.  

 

 

3. Tatakelola SDA 

 

Di luar aktifitas pertanian, berbagai sumberdaya alam lainnya memiliki nasib yang paradoks. 

Di satu sisi terdapat sumber energi  yang over-eksploitasi seperi migas yang tata-kelolanya 

menguntungkan kapital (korporasi asing maupun domestik dan negara: beralih dari sistem 

kontrak menjadi ijin); di sisi lain besarnya sumber-sumber energi yang belum optimal 

didayagunakan. Potensi energi terbarukan berupa biomas (biogas dan bioetanol) di Indonesia 

diperkirakan sebesar 50.000 mw. Saat ini yang dimanfaatkan baru 1000 mw. Kebijakan 

energi pemerintah malah fokus pada soal subsidi BBM. Biogas yang berasal dari kotoran 

ternak (sapi) di Jawa Timur yang belum didayagunakan diperkirakan sebesar 14.000 mw, 

maka diperlukan pengorganisasian masyarat desa petani-peternak agar memanfaatkan 

sumber-sumber tersebut. Tatakelola baru diperlukan agar sumberdaya energi dan migas tidak 

terkonsentrasi dan dimonopoli oleh kepentingan asing.  

 

1. Rekomendasi 

 

Oleh sebab itu musyawarah ini merekomendasikan dan memanggil agar NU dan para 

ulama‘nya untuk bangkit dan hadir secara nyata berada di tengah-tengah ummat guna 

membantu segenap permasalahan yang membelit kepentingan petani, nelayan dan buruh. 

Perlu dibentuk organisasi petani dan nelayan formal di dalam struktur jam‘iyyah Nahdlatul 

Ulama (seperti dahulu ada Pertanu dan Sarbumusi), sekaligus membentuk kooperasi agar 

berdaya dalam tatakelola pra-produksi, produksi hingga pasca-produksinya; membangun 

training center yang mendidik generasi muda dengan pengetahuan, skill, dan motivasi yang 

peduli dengan masalah agraria dan SDA; segera mengatasi krisis regenerasi pertanian dengan 

memberi akses produksi, informasi dan teknologi;  mereaktulisasi ijtimaa‟ud diiniyyah 

dengan masalah waqi‟iyyah seperti menyelenggarakan istighotsah SDA, sholat istisqo atas 

krisis air akibat perubahan dan rusaknya alam; dan lailatul ijtima‘ seperti tahlilan dan 

pengajian rutin malam Jumat yang dilaksanakan di musholla (surau/langgar) di kampung-

kampung NU.  Mereka yang dikampung-kampung inilah sebenarnya yang menjadi ujung 

tombak dari penjagaan tanah air Indonesia. Harus dilakukan bahtsul masail waqi‟iyah di 

semua daerah dengan tema agraria dan SDA; merumuskan fiqih agraria dan SDA termasuk di 

dalamnya mengkaji dan melaksanakan perlindungan petani dan nelayan terhadap akses atas 

tanah, pesisir dan kelautan, serta rumusan reforma agraria yang fiqhiyyah dengan prinsip 

keadilan dan keberlanjutan generasi dan alam itu sendiri.   

 

Dalam konteks  reforma agraria, regulasi pemerintah yang telah tersedia berupa  PP No 11 

Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, perlu didorong oleh 
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PBNU agar diprioritaskan dijalankan untuk redistribusi tanah bagi petani dan tunakisma.  

PBNU juga harus mendorong  UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai kesempatan 

melakukan penataan ulang atas tanah untuk warga desa berlahan sempit dan tunakisma, serta 

direvitalisasinya tanah-tanah kolektif/komunal. Peraturan Bersama tentang Tata Cara 

Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada dalam Kawasan Hutan, tertanggal 17 Oktober 

2014, merupakan kesempatan melakukan reforma agraria kehutanan yang membuka peluang 

bagi masyarakat adat dan kumpulan masyarakat untuk mendapatkan hak atas tanah di 

kawasan hutan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 (pasal 29) tentang Perlindungan 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan juga menyediakan peluang pelaksanaan reforma 

agraria. PBNU perlu menyambut positif lahirnya regulasi tersebut sekaligus terus-menerus 

mendesak agar pemerintah mengimplementasikannya secara terpadu dengan membentuk 

aturan pelaksanaannya berupa PP Reforma Agraria.   

 

Terhadap kasus-kasus perusakan lingkungan dan konflik SDA,  Musyawarah 

merekomendasikan agar PBNU membentuk badan yang bertugas memberikan advokasi dan 

perlindungan hukum pada masyarakat-masyarakat yang menjadi korban serta memeriksa dan 

mengoreksi arah politik agraria dan SDA yang tercermin dalam berbagai peraturan 

perundang-undangan yang dinilai bertentangan dengan konstitusi, kemaslahatan ummat serta 

pemuliaan alam sebagai ciptaan Allah. Dalam hal ini pula, PBNU perlu mendesak pemerintah 

agar membentuk pengadilan lingkungan.  

 

2. Penutup 

 

Kami berpendirian bahwa perhatian pada perjuangan keadilan agraria dan SDA bagi NU 

adalah kembali kepada khittah perjuangan dan ruh sejarah pendiriannya. Melalui agraria dan 

lingkungan, kita disadarkan kembali bahwa di dalamnya terdapat dimensi menyeluruh jihad 

dan ijtihad melahirkan solusi bagi persoalan keummatan yang itu menjadi ruh atau spirit awal 

pendirian Nahdlatul Ulama. Di dalamnya terdapat tashwirul afkar karena membutuhkan 

curah pikir teologis, fiqhiyyah dan ‗ilmu amaliyah (implementatif) mengenai keadilan agraria 

dan keberlanjutan fungsi alam sebagai karunia Allah SWT; nahdlotul wathon sebab 

memperjuangkan tanah air Indonesia dari kerusakan alam dan kerusakan ummat yang 

diakibatkannya, nahdlotut tujjaar wal fallaahiin dengan prinsip syirkah (kooperasi) sebagai 

moral dan sistem ekonomi yang diperjuangkannya karena menempatkan rakyat Indonesia 

sebagai pemilik dan pelaku aktifitas ekonomi yang tidak semata-mata menjadi pembeli 

(konsumen) sasaran dari korporasi dan pemodal besar. Di dalamnya juga terdapat nahdlatul 

ulamaa‟ dimana para dzul „ilmi wal hikmah bangkit untuk menjawab persoalan-persoalan 

nyata ummatnya (khaadimul ummat) dari berbagai ancaman, yang untuk masalah agraria dan 

sumberdaya alam ini, kekuatannya menembus dari level lokal hingga global. Hal ini 

ditauladankan para muassis NU, terutama oleh Rais Akbar Hadhrotusy Syaikh KH. Hasyim 

Asy‘ari. Untuk konteks saat itu, beliau menyerukan jihad melawan penjajahan Sekutu dalam 

pertempuran Surabaya 1945.  
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Dihadapkan pada masalah, situasi dan kondisi itulah maka saatnya bagi anak muda NU untuk 

bangkit bersama-sama (nahdlatus syabbaab) memperjuangkan Islam Nusantara, yakni Islam 

Ahlussunnah wal jamaah yang dalam pemahaman kami tugas utamanya adalah berjuang 

melawan fundamentalisme kapital/pasar dan fundamentalisme agama yang keduanya bersifat 

mengeksklusi (takhrij) ummat (laki-laki dan perempuan) dari ruang hidup bahkan 

kehidupannya itu sendiri.  

 

 

 

--(0)— 
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1. Pendaftaran tanah harus dilakukan secara aktif, rutin dan terencana menyisir desa demi 

desa, sehingga diperoleh kejelasan hak-hak atas tanah yang ada di masyarakat. 

Pendaftaran tanah (kuasa) negara juga perlu dilakukan secara aktif disertai tindakan 

hukum yang menyatakan ―dikuasai langsung oleh negara‖ tersebut. Oleh karena itu 

pendaftaran tanah hak dengan pendaftaran tanah negara harus berjalan secara bersamaan. 

Ini diharapkan dapat menghindari tindakan klaim sepihak penguasaan tanah; dan tindakan 

penegaraan tanah rakyat. 

2. RUU Pertanahan hendaknya memberikan hak prioritas kepada masyarakat yang telah 

menguasai tanah negara lebih dari 20 tahun untuk dapat diajukan hak milik perorangan 

atau bersama. Penguasaan fisik semestinya telah cukup menjadi bukti alas hak; dan alas 

hak tertulis adalah bersifat melengkapi. RUU Pertanahan perlu mengoreksi PP No. 40 

Tahun 1996 dan tafsir mengenai hak prioritas yang menyandera kewenangan negara 

menguasi kembali tanah bangsa.  

3. RUU Pertanahan perlu mempertegas status tanah pesisir apakah sebagai tanah negara atau 

dapat menjadi tanah hak dan tanah ulayat.  

4. Mengingat tanah negara adalah tanah bersama bangsa Indonesia, maka RUU Pertanahan 

perlu menegaskan bahwa segala penguasaan tanah tersebut tanpa dilandasi hak atas tanah 

yang jelas maka dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. Pelanggaran ini sering 

terjadi utamanya oleh instansi pemerintah yang menganggap sebagai representasi negara.  

5. Mengubah Hak Pengelolaan (HPL) menjadi (Kewenangan Pengelolaan) yang diatasnya 

bisa diterbitkan hak (berjangka), dan mempertegas bahwa Pengelolaan tersebut adalah 

wujud dari hak menguasai negara dengan fungsi pembantuan.  

6. RUU Pertanahan perlu menyebut masyarakat hukum adat atau desa sebagai pihak yang 

dapat memperoleh kewenangan pengelolaan, sekaligus sebagai subyek hukum yang dapat 

menerima hak atas tanah di atas fungsi pengelolaan tersebut. 

7. RUU Pertanahan sekaligus menjadi kesempatan untuk mengakhiri dualisme administrasi 

pertanahan yang selama ini terjadi di kawasan hutan dan non-hutan. Kawasan hutan tidak 

dengan sendirinya adalah hutan negara. Dengan demikian perlu pendaftaran tanah di 

dalam kawasan hutan sehingga diperoleh kejelasan keberadaan antara tanah negara, tanah 

hak, dan tanah ulayat.  
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BAB XV 

MENGAKHIRI TAFSIR HAK PRIORITAS ATAS TANAH HAK BEKAS HAK 

GUNA USAHA
80

 

 

 

 

Pemahaman mengenai status hubungan hukum terhadap tanah negara bekas hak  masih 

berbeda-beda. Oleh karena itu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional ingin mengaturnya melalui Peraturan Menteri ATR/BPN.  

 

Ada banyak aspek yang bisa didiskusikan. Tulisan ini hanya mengulas satu aspek saja 

berkaitan dengan masih adanya tafsir mengenai hak prioritas atas tanah negara bekas hak 

berupa Hak Guna Usaha, utamanya tanah HGU yang diterlantarkan.  Saya akan 

menguraikannya dalam penomoran berikut: 

 

1. Situasi (lokal) yang dihadapi.  

Harus terlebih dahulu digambarkan situasi (krisis) apa yang dihadapi sehingga ingin direspon 

melalui diterbitkannya Peraturan Menteri ATR/BPN ini. Sebab, keberadaan tanah negara 

bekas hak bukanlah kondisi baru, dan telah ada kebijakan yang menyertainya (misal PPAN). 

Apakah situasi krisis yang sedang ingin dijawab? Misalnya adalah tanah negara bekas hak 

sebab dicabut, diterlantarkan, atau masa hak-nya berakhir; sementara itu dihadapkan pada 

ketimpangan agraria dimana di lingkungan sekitar hak atas tanah tersebut masyarakat 

mengalami lapar tanah dan ketidak-adilan agraria. Jadi, kebijakan ini ingin menjawab krisis 

keadilan agraria, misalnya. Gambaran situasi ini akan menentukan kemana arah pengaturan  

tanah negara bekas hak  tersebut. Dengan demikian Peraturan ini mampu menangkap 

kebutuhan dan menjawab masalah/situasi lokal.   

 

2. Arah dan prinsip pengaturan 

Oleh karena itu, sebagai pedoman, di sini saya mengusulkan pengaturannya berdasarkan 

prinsip-prinsip Tata-kelola Pertanahan Demokratis:  empat ciri di antaranya adalah (1) Sadar 

kelas, berarti memastikan bahwa dampak kebijakan benar-benar bermanfaat bagi golongan 

terlemah pengakses tanah di lingkungan sekitar, sehingga ‗keadilan agraria‘ ditegakkan; (2) 

Sadar sejarah, berarti transfer baru hak atas tanah ini perlu dipahami dan peduli pada 

dinamika historis-panjang yang telah ada; (3) Sensitif gender, berarti kebijakan ini tidak 

mengurangi bahkan meningkatkan hak-hak perempuan atas tanah; (4). Sensitif etnis, 

berarti kebijakan ini tidak mengurangi bahkan meningkatkan hak-hak kelompok etnis 

terhadap klaim teritorial mereka. Dari keempat ciri ini
81

,  warna sadar kelas dan sadar sejarah 

barangkali yang lebih menonjol.  

 

                                                           
80

 Makalah diskusi bulanan di PPPM STPN, Jumat, 15 Juli 2016 

 

81 Sebenarnya ada 8 ciri, sebagaimana diambil dari,  Saturnino M. Borras dan Jennifer C. Franco. Democratic 
Land Governance and some Policy Recommendations.  United Nations Development Programme-Oslo Governance Centre-
Democratic Governance Group Bureau for Development Policy, 2008 
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Prinsip lainnya dalam pengaturan tanah negara bekas hak ini adalah menegakkan kedaulatan 

negara dalam menguasai tanahnya. Mengingat Indonesia lahir sebagai negara bangsa 

(nation-state), maka kedaulatan negara dalam mengemban amanat ‗Hak Menguasai Negara‘ 

dan mengelola ‗tanah negara‘ harus mengedepankan kepentingan bangsa, yakni himpungan 

rakyat Indonesia yang telah berbangsa-bangsa dan bersuku-suku itu. Jangan sampai negara 

tersandera oleh pihak lain (bekas pemegang hak).  Jangan pula negara demi negara itu sendiri 

(totalitarian state) 

 

3. Prioritisasi sebagai tafsir 

Kebijakan mengutamakan pihak tertentu dalam memberikan hak bekas Hak Guna Usaha 

selama ini didasarkan pada tafsir dengan apa yang disebut sebagai ‗Hak Prioritas‘. Dengan 

istilah ini, pemerintah (cq. Badan Pertanahan Nasonal) memiliki kebijakan berupa 

memprioritaskan pemegang hak yang ada (existing) yakni perusahaan (badan hukum) untuk 

memperpanjang dan memperbarui hak tersebut. Perusahaan sebagai subyek hak yang telah 

berinvestasi (dalam pengertian modal) di atas tanah HGU tersebut lebih diprioritaskan 

daripada (calon) subyek hak yang lain. Masyarakat yang telah melakukan pengolahan 

(verwerking) tanah terlantar bekas HGU bisa tidak dianggap berinvestasi, meski telah 

mencurahkan tenaga dan bahkan modal dalam menghidupkan lahan tersebut.  

 

4. Bukan hak, namun menyandera negara 

Meski menggunakan istilah ‗hak‘, sebenarnya ia bukanlah hak atas tanah sebagaimana yang 

ada dalam Pasal 16 UUPA 1960.  Oleh karena itu di tingkat pelaksana muncul perdebatan 

apakah prioritisasi tersebut yang oleh sebagian pihak dianggap sebagai prinsip dalam 

pemberian hak atas tanah (berupa HGU) dapat dipertahankan ataukah tidak. Terlebih jika 

dilihat dari perspektif keadilan atas tanah dan dihadapkan pada kenyataan banyaknya tanah 

eks-HGU yang dalam kondisi (di)terlantar(kan) ataupun telah dikuasai masyarakat baik 

konfliktual maupun tidak. Pada gilirannya keyakinan adanya ‗hak prioritas‘ mengakibatkan 

kendala bagi pelaksana untuk menjalankan kebijakan pertanahan lebih luas seperti 

pendayagunaan tanah terlantar, redistribusi tanah eks-HGU, atau pemberian hak baru kepada 

subyek yang lain. Dapat dikatakan bahwa hak prioritas telah menyandera negara karena 

memberikan dorongan secara persisten hak kepada pemegang yang ada, yakni perusahan. 

Pemahaman ini memberi tendensi buruk sebab posisi negara yang mempunyai ‗hak 

menguasai negara‘ atas tanah negara itu tampak lemah dihadapan swasta. 

 

5. Aturan yang ditafsirkan sebagai acuan 

Ketentuan yang selama ini dirujuk untuk menjelaskan adanya tafsir mengenai hak prioritas 

adalah (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979 Tentang Ketentuan-

Ketentuan Mengenai Permohonan dan Pemberian Hak Baru atas Tanah Asal Konversi Hak-

Hak Barat; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak 

Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah. Kedua regulasi ini mengatur mengenai 

‗perpanjangan dan pembaharuan‘ hak, yang kemudian melahirkan tafsir mengenai hak 

prioritas. Ditambah lagi dengan pemahaman mengenai hak keperdataan yang masih melekat 

di atas tanah yang telah dikelola, dimanfaatkan, dan didayagunakan sejak lama tersebut.  

Istilah hak prioritas sendiri sebenarnya tidak ditemukan di regulasi di atas.  

 

(a) Ketat dan longgar 

Ada perbedaan mendasar dari kedua regulasi tersebut. Permendagri No. 3 Tahun 1979 

menyertakan syarat yang ketat terhadap pembaharuan hak, memberi batas-batas, dan 

membuka peluang  pemberian hak kepada pihak lain (masyarakat) yang menguasai atau 

dialihkannya tanah untuk kepentingan umum (lihat pasal 7). Sementara,  PP Nomor 40 
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Tahun 1996 secara eksplisit membuka peluang perpanjangan dan pembaharuan dari 

jangka waktu yang sebelumnya telah ada (pasal 8). Sehingga, dengan perpanjangan dan 

pembaharuan itu, secara total perusahaan berpeluang memiliki HGU hampir seusia 

erpacht seperti pada masa kolonial. 

 

(b) Subyek yang diprioritaskan 

Perbedaan lain adalah tafsir mengenai kepada siapa prioritas itu diberikan. Permendagri 

No. 3 Tahun 1979 (tertanggal 22 Agustus 1979) yang merupakan pelaksanaan dari 

Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1979 (tertanggal 8 Agustus 1979) khususnya dalam 

soal HGU, sebenarnya adalah upaya untuk menyelesaikan pendudukan oleh rakyat atas 

tanah-tanah perkebunan yang terjadi sejak masa Jepang dan belum terselesaikan pada 

akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Sekali lagi, kedua regulasi ini memberi batas 

yang ketat. Pasal 4 Keppres No. 32 Tahun 1979 menyatakan bahwa ―Tanah-tanah Hak 

Guna Usaha asal konversi hak Barat yang sudah diduduki oleh rakyat dan ditinjau dari 

sudut tata guna tanah dan keselamatan lingkungan hidup lebih tepat diperuntukkan untuk 

pemukiman atau kegiatan usaha pertanian, akan diberikan hak baru kepada rakyat yang 

mendudukinya‖. Ini dipertegas kembali dalam pasal 5 mengenai Hak Guna Bangunan dan 

Hak Pakai, ―Tanah-tanah perkampungan bekas Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai asal 

Konversi hak Barat yang telah menjadi perkampungan atau diduduki rakyat, akan 

diprioritaskan kepada rakyat yang mendudukinya setelah dipenuhinya persyaratan-

persyaratan yang menyangkut kepentingan bekas pemegang hak tanah‖. Ketentuan 

tersebut di atas diperkuat dengan pasal 10 ayat 1 Permendagri Nomor 3 Tahun 1979 yang 

maksudnya sama, yaitu akan diberikan hak baru kepada rakyat.  Secara sangat jelas 

ketentuan ini memprioritaskan pada rakyat.
82

 

 

(c) Terjadinya perubahan prioritisasi 

Semangat prioritas untuk rakyat dalam Keppres No. 32 Tahun 1979 di atas berubah 

seiring dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996. Jika dikembalikan 

kepada semangat sebelumnya, ketentuan ini menimbulkan pertanyaan. Apakah kebijakan 

‗prioritas‘ ini sesuai dengan semangat UUPA dan ketentuan sebelumnya yang 

berorientasi kesejahteraan rakyat, berkeadilan, dan bersifat antimonopolistik? Kemana 

sebenarnya arah politik kebijakan pertanahan yang diemban oleh ketiga regulasi di atas, 

utamanya PP Nomor 40 Tahun 1996? Tidakkah tafsir mengenai adanya hak prioritas 

kepada pemegang lama terbukti telah menghalangi kebijakan pertanahan lebih luas 

terhadap tanah-tanah eks-HGU? Jika hak prioritas dipertahankan, kepada siapa prioritas 

itu diberikan? Dalam kasus subyek hukum berupa antar badan hukum perusahaan, 

kebijakan prioritisasi ini bersifat kebijakan politik.
83

  

 

6. Perbedaannya dengan „hak prioritas‟ dalam peristiwa-peristiwa khusus dan dalam 

konteks hukum adat 

                                                           
82 Achmad Sodiki, “Kebijakan Pertanahan dalam Penataan Hak Guna Usaha untuk Sebesar-besar 

Kemakmuran Rakyat”, makalah Seminar Nasional Penanganan dan Penyelesaian Konflik Agraria sebagai Kewajiban 
Konstitusi, diselenggarakan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Jakarta, tanggal 13 Maret 2012. 

83 Dalam kasus subyek hukum berupa antar badan hukum perusahaan, prioritisasi ini diberikan pada 
perusahaan pertambangan (PT Krakatau Steel) yang dinilai lebih merepresentasikan kepentingan nasional dibanding  
perusahaan perkebunan (HGU Kubangsari). Lihat, http://www.beritacilegon.com/index.php/hukum-a-
kriminal/885-ini-pembelaan-pt-ks-terkait-penyaluran-dana-rp-34-m-ke-pt-dsp?device=xhtml, diakses 20 Januari 
2015. 

http://www.beritacilegon.com/index.php/hukum-a-kriminal/885-ini-pembelaan-pt-ks-terkait-penyaluran-dana-rp-34-m-ke-pt-dsp?device=xhtml
http://www.beritacilegon.com/index.php/hukum-a-kriminal/885-ini-pembelaan-pt-ks-terkait-penyaluran-dana-rp-34-m-ke-pt-dsp?device=xhtml
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Apa yang saya uraikan di atas berbeda dengan ‗hak proritas‘ yang masih melekat, dan dalam 

batas-batas tertentu diterima, pada pemegang hak lama yang terkena kebijakan dalam 

peristiwa khusus seperti kebijakan nasionalisasi perusahaan (UU Nomor 86 Tahun 1958),  

penghapusan tanah partikelir (utamanya tanah usaha) (UU Nomor 1 Tahun 1958), dan tanah 

obyek Panitia Pelaksanaan Penguasaan Milik Belanda (P3MB). Dalam konteks hukum adat, 

prioritisasi itu (voorkeurs recht) justru untuk pengakuan (recognition) bagi pembuka/adat. 

Sedangkan keberpihakan prioritisasi dalam Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1979 dan 

Permendagri Nomor 3 Tahun 1979 ini bersifat korektif terhadap pihak perusahaan 

perkebunan yang menguasai secara luas dan meninggalkan tanah.  

 

7. Mekanisme evaluasi terhadap HGU; dan rechtsverwerking 

 Ulasan mengenai kebijakan prioritasasi ini tidak boleh lepas begitu saja.  Jika hak prioritas 

tetap dipertahankan, kepada siapa prioritas itu diberikan? Penelantaran tanah HGU oleh 

pemegang hak terjadi di banyak tempat. Sebabnya dapat bermacam-macam. Dari sisi 

administrasi, penelantaran itu dimungkinkan sebab tidak ada mekansime verifikasi yang 

memadai (misal dari sisi kapasitas ekonomi dan environment carrying capacity), dan evaluasi 

terhadap berlangsungnya produksi perusahaan HGU tersebut. Dalam kondisi incapacity, 

maka perusahaan banyak menelantarkan tanah.  Dalam situasi semacam ini tentu ironis dan 

kontraproduktif jika masih mempertahankan kebijakan perioritisasi tersebut. Maka akan lebih 

adil jika diprioritaskan kepada mereka, masyarakat yang berinvestasi melakukan pengolahan 

(verwerking) terhadap tanah tersebut. Di sisi lain juga adil kepada perusahaan HGU sebagai 

evaluasi sekaligus punishment bagi mereka.  

 

Memahami bahwa ‗prioritisasi‘ itu adalah kebijakan dan bukan ‗hak‘ berdasarkan peraturan, 

maka persoalan ini sebenarnya bukanlah 'problem regulasi', namun 'problem kuasa(modal)' 

yang mampu menggiring arah priorititasi tersebut. Oleh sebab itu kita harus membaca secara 

kritis tafsir mengenai hak prioritas tersebut bahkan mengakhiri penyebutan dan eksistensi itu. 

Pihak pelaksana tidak perlu terus-menerus menghidupi tafsir yang bersifat kebijakan dan 

barangkali bisa disebut diskresi yang justru berakibat menyandera negara. Diskresi hanya 

bisa dilakukan jika ia menguntungkan negara.   

 

 

 

--(0)— 
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BAB XVI 

MEMPERJELAS „TANAH NEGARA‟: BEBERAPA REKOMENDASI UNTUK RUU 

PERTANAHAN
84

 

 

Pendahuluan 

Selama ini terjadi kesalahkaprahan terhadap istilah tanah negara. Tanah negara seakan-akan 

adalah tanah yang dimiliki negara. Sejatinya, rakyat Indonesia sebagai bangsa-lah yang 

memiliki tanah. Terdapat sejumlah persoalan terkait dengan tanah negara. Tulisan ini 

mengidentifikasi tiga di antaranya. Pertama adalah kecenderungan penegaraan tanah-tanah 

rakyat dalam praktik pendaftaran tanah. Kedua adalah ketidakjelasan status hak pada wilayah 

pesisir, tanah timbul dan tanah reklamasi. Hal ini acap menimbulkan konflik. Terakahir 

terkait dengan hak pengelolaan sebagai wujud pelaksanaan kewenangan negara atas tanah. 

Bagaimana memaknai hak pengelolaan dan entitas hukum apa yang dapat menjadi 

pemangkunya adalah bagian dari pembahasan ini. 

Naskah ini mengusulkan agar RUU Pertanahan menegaskan kembali konsep sejati dari 

tanah negara. Tanah negara itu sesungguhnya adalah ‗tanah bangsa‘ yang belum atau tidak 

dilekati hak atas tanah atau hak ulayat. Berbagai kekeliruan dan ketidakjelasan pengaturan 

terhadap tanah negara perlu diluruskan dalam RUU Pertanahan. Pendaftaran tanah hak 

dengan pendaftaran tanah negara harus berjalan secara bersamaan untuk menghindari 

tindakan penegaraan tanah rakyat. 

 

Terbentuknya Tanah Negara  

UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) tidak 

mengenal istilah ―tanah negara‖. UUPA secara tegas menghapus segala pemaknaan mengenai 

pernyataan kepemilikan tanah oleh negara dalam doktrin hukum agraria kolonial, domein 

verklaring.  UUPA memperkenalkan istilah baru berupa Hak Menguasai Negara (Pasal 2). Di 

dalam konsep tersebut, negara dipahami sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat 

Indonesia, yang menurut Mahkamah Konstitusi, memiliki kewenangan publik untuk 

mengelola (beheersdaad), merumuskan kebijakan (beleid), mengatur (regelendaad), 

melakukan pengurusan (bestuurdaad) dan melakukan pengawasan (toezichthoudendaad) 

hubungan-hubungan hukum antara orang dengan tanah. Ini untuk menegaskan bahwa hak 

menguasai oleh negara itu sejatinya bukanlah hak namun kewenangan.  

RUU Pertanahan
85

 menyatakan bahwa tanah negara merupakan obyek pendaftaran tanah. 

Tanah negara merupakan tanah yang tidak ada hak atas tanah ataupun hak ulayat di atasnya. 

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa 

pendaftaran tanah negara dilakukan dengan cara membukukan bidang tanah dalam daftar 

tanah tanpa diterbitkan sertipikat dikarenakan ia bukanlah hak atas tanah. Di sini tidak ada 

persoalan jika yang dimaksud adalah terhadap tanah negara ―baru‖ yang terbentuk karena 

                                                           
84 Pernah terbit sebagai Policy Brief Epistema Institute, Volume 1 Tahun 2016  

85 Tulisan ini mengacu pada RUU Pertanahan yang berasal dari DPR-RI (versi Februari 2014) dan RUU dari DPD-
RI (versi 8 Juni 2015). 
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Undang-Undang, penetapan, perbuatan hukum, atau pelepasan dari tanah hak (seperti tanah 

hak konversi dari hak barat, tanah partikelir, dan tanah yang dilepaskan menjadi tanah 

negara). Akan tetapi menjadi tidak mudah jika pendaftarannya dilakukan terhadap klaim 

tanah ―yang sejak mula‖ merupakan tanah negara, yang sejak berdirinya negara Indonesia 

tanah-tanah tersebut tidak dilekati suatu hak apapun.  

Pendaftaran tanah oleh Badan Pertanahan Nasional melalui program Inventarisasi 

Pemilikan, Penguasaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah (IP4T) secara rutin tiap 

tahun/desa dilakukan dengan cara melakukan pendaftaran tanah atas tanah-tanah hak terlebih 

dahulu. Sisa dari tanah hak serta tanah ulayat itulah yang kemudian dinyatakan sebagai ‗tanah 

negara‘.  

Kepastian keberadaan tanah negara terletak pada kepastian tanah hak dan tanah ulayat. 

Sepanjang tanah hak dan tanah ulayat belum diakui secara keseluruhan maka belum dapatlah 

dikatakan telah ada tanah negara. Namun, kenyataannya tidak demikian. Banyak warga 

negara dan masyarakat hukum adat yang dianggap tidak dapat menunjukkan bukti alas hak 

atas tanah selain bukti penguasaan fisiknya, keberadaan hak dan hak ulayatnya terancam 

sewaktu-waktu dimasukkan dalam kategori tanah negara (become state land by default).  

Dalam pelaksanaan IP4T, otoritas pertanahan cenderung untuk menyebut tanah-tanah 

yang tidak ada alas haknya sebagai tanah adat. Ketika akan diformalisasi, masyarakat diminta 

melepaskan haknya sehingga tanah menjadi tanah negara dimana kemudian dilakukan 

pemberian hak atas tanah. Pada saat itulah terjadi penegaraan tanah (hak dan ulayat). 

Pemohon kemudian wajib membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

(BPHTB).  

Cara menyatakan tanah negara dan praktik pendaftaran tanah sebagaimana dijelaskan di 

atas masih berciri domein verklaring. Setelah tanah dinegaraisasi, berdasarkan kewenangan 

pejabat publik tanah tersebut kemudian diberikan hak atau izin penggunaannya kepada pihak 

lain, utamanya untuk konsesi industri ekstraktif (Rachman 2012: 3). Penegaraan tanah ini 

juga menunjukkan praktik, institusi, dan hukum yang menghapus hak-hak serta klaim rakyat 

atas tanah. Penegaraan tanah ini menjadi cara efektif bagi pembentukan wilayah terdepan 

baru (new frontiers) bagi kebutuhan tanah skala besar kapitalistik (Kelly dan Peluso 2015: 

273). Klaim tanah negara akan naik di tengah proses pembangunan infrastruktur dan 

pembukaan konsesi. Selain itu, pembentukan kawasan hutan yang disalahartikan hanya 

merupakan hutan negara mempertegas penegaraan tanah ini. Salah kaprah terhadap kawasan 

hutan itu menyebabkan status tanah negara, tanah hak dan tanah ulayat di dalam kawasan 

hutan tidak jelas. 

 

Konfik di Wilayah Pesisir, Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi 

Jika kita mengacu pada UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan 

Pulau-pulau Kecil junto UU No. 1 Tahun 2014, memang tidak ada kejelasan status tanah 

pesisir. Kedua UU ini sama dalam mendefinisikan wilayah pesisir, ―Wilayah Pesisir adalah 

daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat 

dan laut‖. Di dalamnya tidak disebutkan luasan batas wilayah pesisir mengingat sifatnya yang 

mengalami perubahan secara ―alamiah‖ seperti terjadinya tanah timbul, abrasi, tsunami; 

maupun akibat tindakan manusia. Perubahan-perubahan itu berpengaruh pada status 

penguasaan-pemilikan atas wilayah pesisir. UU No. 1 Tahun 2014 tidak menunjukkan status 

dan jenis hak atas wilayah pesisir, namun membuat kategorisasi bentuk dan fungsi-nya: 

ekosistem, bioekoregion; kawasan, dan zona. UU ini memberi penekanan pada wilayah 
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perairan-nya daripada wilayah daratan-nya. Status wilayah daratan pesisir tidak jelas, Hal ini 

yang semestinya diatur dalam RUU Pertanahan.  

Ketidakjelasan penguasaan tanah di wilayah pesisir memicu konflik. Salah satunya adalah 

apa yang terjadi di Urutsewu, Kebumen, Jawa Tengah. TNI Angkatan Darat menguasai tanah 

pesisir mulai dari 500 meter dari bibir pantai tanpa alas hak. Tanah itu digunakan sebagai 

tempat latihan dan pengujian senjata. Otoritas pertanahan belum pernah mengeluarkan hak 

atas tanah terhadap institusi TNI AD. Sementara masyarakat telah menguasai dan 

memanfaatkannya berpuluh-puluh tahun sebelumnya. Bahkan bidang tanah pesisir yang batas 

garisnya langsung dengan laut, terdapat sertipikat hak milik (tahun 1969) dengan keterangan 

berasal dari tanah yasan (Luthfi dalam Cahyati 2014).  

Tanah yang juga acap jadi obyek sengketa adalah tanah timbul dan tanah reklamasi. Tanah 

timbul dan tanah reklamasi tidak diatur dalam UUPA 1960.  Namun Surat Edaran Kepala 

BPN Nomor 410/1293 Tahun 1996 tentang Penertiban Status Tanah Timbul dan Tanah 

Reklamasi menyatakan bahwa keduanya dinyatakan sebagai tanah negara. Dalam kasus di 

Cilacap, masyarakat setempat yang semula menjadi nelayan dan masyarakat pendatang 

membuka tanah pertanian dan perkampungan di atas tanah timbul di Nusakambangan. 

Lembaga Permasyarakatan Nusa Kambangan tiba-tiba melakukan intimidasi dan pengusiran 

terhadap masyarakat menggunakan klaim tanah negara (Khuriyati 2009).  

 

Hak prioritas untuk siapa?  

Tanah negara bekas hak ternyata juga tidak mudah kembali kepada kewenangan negara. 

Selama ini terdapat kebijakan mengutamakan pihak tertentu dalam memberikan Hak Guna 

Usaha yang didasarkan pada tafsir mengenai ‗Hak Prioritas‘. Dengan istilah itu, BPN 

memprioritaskan pemegang hak yang ada (existing), yakni perusahaan, memperpanjang dan 

memperbarui hak tersebut. Perusahaan sebagai subyek hak yang telah berinvestasi di atas 

tanah HGU tersebut lebih diprioritaskan daripada (calon) subyek hak yang lain, meskipun 

keberadaan tanah tersebut diterlantarkan atau telah direklaim dan menjadi sumber konflik di 

masyarakat. BPN menganggap bahwa tanah tersebut sulit dilepaskan sebab masih melekat 

hak prioritas bagi pemegangnya semula.  

Ketentuan yang selama ini dirujuk untuk menjelaskan adanya tafsir mengenai hak prioritas 

adalah Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna 

Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah, yang di dalamnya mengatur ‗perpanjangan dan 

pembaharuan‘ hak. Inilah yang melahirkan tafsir mengenai hak prioritas.  

Peraturan sebelumnya justru menitikberatkan pada ‗prioritas bagi rakyat‘. Pasal 4 Keppres 

No. 32 Tahun 1979 menyatakan bahwa ―Tanah-tanah Hak Guna Usaha asal konversi hak 

Barat yang sudah diduduki oleh rakyat dan ditinjau dari sudut tata guna tanah dan 

keselamatan lingkungan hidup lebih tepat diperuntukkan untuk pemukiman atau kegiatan 

usaha pertanian, akan diberikan hak baru kepada rakyat yang mendudukinya‖.   

PP No. 40 Tahun 1996 dan tafsir mengenai hak prioritas (perpanjangan hak) terhadap 

perusahaan HGU tersebut dipraktikkan hampir serupa dengan erfpacht pada masa kolonial. 

Monopoli tanah negara bekas hak kepada perusahaan melalui pemahaman tentang ‗hak 

prioritas‘ praktis tidak membuat berarti lagi perubahan jangka waktu hak, karena perusahaan 

berpeluang memiliki HGU hampir seusia erpacht seperti pada masa kolonial, serta menutup 

peluang peralihan hak kepada pihak lain. Ia juga terbukti menyandera kewenangan negara 
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menguasi kembali tanah bangsa. Menyebut prioritisasi itu sebagai ‗hak‘ juga tidak tepat. Hal 

ini perlu mendapat koreksi oleh RUU Pertanahan.  

 

Hak Pengelolaan   

Hak Pengelolaan (HPL) merupakan bagian dari hak menguasai negara yang dilaksanakan 

oleh instansi pemerintahan. RUU Pertanahan usulan DPD-RI  menyatakan ―Hak pengelolaan 

adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan 

kepada pemegangnya dan dipergunakan untuk pelayanan umum.‖ Hak pengelolaan adalah 

fungsi pelayanan-publik kepada pihak lain. Perlu penegasan ―fungsi‖ pelayanan tersebut 

sebagai bentuk dari Hak Menguasai oleh Negara, bukan sebagai ‖hak atas tanah‖ dengan 

status keperdataan.  

Dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 

Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak 

Pengelolaan, HPL hanya dapat diberikan kepada (Pasal 67 angka 1): Instansi Pemerintah 

termasuk Pemerintah Daerah; Badan Usaha Milik Negara; Badan Usaha Milik Daerah; PT. 

Persero; Badan Otorita; Badan-badan hukum Pemerintah lainnya yang ditunjuk pemerintah. 

Dalam pelaksanaannya HPL ini mengalami pergeseran. Watak privat dan mencari profit lebih 

mengemuka daripada fungsi pelayanan publik. RUU Pertanahan perlu mengembalikan HPL 

kepada watak aslinya sebagai ‗tanah negara‘ yang dikelola instansi pemerintah untuk 

menjalankan tugasnya melayani publik. 

Persoalan lain dengan HPL adalah apa yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat 4 

UUPA. Di situ dinyatakan bahwa pelaksanaan Hak Menguasai Negara dapat dikuasakan 

kepada daerah dan masyarakat hukum adat. Bilamana dan dalam hal apa masyarakat hukum 

adat dapat menerima pendelegasian kewenangan menguasai tanah negara itu? Bagaimana 

menafsirkan kaitan antara Pasal 2 ayat (4) UUPA dengan Pasal 3 yang mengakui keberadaan 

hak ulayat?  

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa tanah adalah salah 

satu bentuk aset desa. Apakah bentuk hak yang tepat bagi desa terhadap tanahnya itu tidak 

diatur dalam UU Desa? RUU Pertanahan berpeluang menjawab hal ini dengan 

memungkinkannya HPL bagi desa. 

 

Rekomendasi 

8. RUU Pertanahan perlu menegaskan berakhirnya sesat pikir terhadap tanah negara yang 

acap diartikan sebagai tanah milik negara. Tanah negara merupakan objek pelaksanaan 

wewenang negara bukan hak negara memiliki tanah. Oleh karena itu perlu diubah 

penyebutan tanah negara menjadi tanah bersama bangsa (tanah bangsa) yang belum ada 

hak atau tidak termasuk tanah ulayat.  

 


