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ETIKA ILMIAH
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN

A. HAKIKAT ETIKA ILMIAH

Kata etika berasal dari bahasa Yunani ethikos ‘moral’ dan

ethos ‘karakter’. Etika merupakan cabang filsafat yang berusaha

menilai dan menentukan arah tindakan moral atau teori umum

tentang pergaulan, khususnya berkenaan dengan pandangan-

pandangan mengenai apa yang dianggap baik atau pantas dan

apa yang dianggap buruk atau tidak pantas. Selanjutnya etika

terbagi menjadi etika normatif dan meta-etika. Etika normatif

berkenaan dengan penuntun tentang bagaimana manusia

membawakan diri dalam menanggapi dan berinteraksi dengan

lingkungan. Meta-etika memusatkan perhatiannya pada ma-

salah makna istilah-istilah yang dipergunakan dalam etika nor-

matif (cf. R.T Garner, 1980; juga H.P Fairchild, 1977). Dengan

demikian, “.... etika merupakan ilmu, atau refleksi sisitematis

9
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mengenai pendapat-pendapat, norma-norma, dan istilah-

istilah moral” (Magnis-Soeseno, 1984:6). Dalam bahasa Jawa

populer, khususnya dalam masyarakat Jawa, etika diartikan

sebagai ilmu budi luhur, atau tata krama.

“Dalam etika, dibedakan antara prinsip-prinsip moral dan

prinsip-prinsip penata masyarakat. Prinsip moral menuntut

sikap-sikap batin yang memang harus terwujud dalam tindakan

lahiriah. Prinsip penata memuat norma-norma kelakuan yang

dituntut dan seperlunya dipaksakan oleh masyarakat, apapun

sikap batin seseorang” (Magnis-Soeseno, Ibid: 53-54). Dalam

konteks penulisan karya ilmiah, yang dimaksud dengan

“masyarakat” adalah masyarakat ilmuwan, atau jika disem-

pitkan lagi adalah peer group dari masing-masing disiplin ilmu.

Istilah “dipaksakan” bermakna bahwa suatu aturan mengan-

dung sanksi, sekalipun hanya berupa sanksi moral atau sanksi

sosial. Prinsip moral pada umumnya tidak terkodifikasi, se-

dangkan prinsip penata ada yang terkodifikasi. Walaupun dibe-

dakan, kedua prinsip tersebut tidak mutlak terpisahkan.

Memang, secara common sense pada umumnya kita meng-

artikan etika sebagai “tata krama” dalam arti prinsip-prinsip

penata. Oleh karena itu, penjelasan pendek di atas perlu dipaha-

mi agar pengertian tata krama tidak tercabut dari akar filsafat-

nya, sekalipun kita tidak menggunakan istilah itu sebagai

“ilmu”. Artinya, dalam istilah tersebut tetap tercakup prinsip-

prinsip moralnya. Barangkali hal ini akan menjadi jelas setelah

kita sampai pada uraian selanjutnya di belakang.

Mengenai etika sendiri, terdapat dua pandangan yaitu

absolutisme dan relativisme. Penganut absolutisme mengang-

gap bahwa di atas segala-galanya tentulah terdapat suatu



264

Metodologi Studi Agraria

standar nilai dan norma yang berlaku universal, melintasi batas

waktu dan budaya serta dapat diterapkan pada semua orang.

Namun, peganut relativisme berpandangan bahwa hal itu

sangat tidak mungkin. Alasannya, “suatu sistem etika yang

sahih itu terletak pada kesepakatan; artinya, sejauh mana

penolakan atas pelanggaran terhadapnya meluas di antara

anggota-anggota masyarakat” (Max Weber, seperti dikutip oleh

Hoult, 1969; lihat juga Garner, ibid; dan Theodorson dan

Theodorson, 1969). Artinya, bagi para relativis, sistem etika

merupakan culture-specific.

Sedikit pemahaman atas makna etika seperti diuraikan di

atas, menunjukkan bahwa uraian etika menulis ilmiah di bawah

ini memang hanya menguraikan masalah prinsip-prinsip serta

hubungan antara prinsip-prinsip tersebut. Di dalamnya tidak

diuraikan soal-soal teknis tata cara menulis secara detail, se-

perti format, cara menulis daftar pustaka, jumlah kata abstrak,

dan lain-lain. Hal-hal seperti ini saya anggap sudah diketahui

dan/atau bisa dibaca sendiri dalam berbagai buku-buku

metodologi.

Nilai Dasar Ilmu Pengetahuan

Menulis karya ilmiah adalah bagian dari kegiatan keilmuan

secara keseluruhan. Oleh karena itu, ada baiknya kita kenali

lebih dulu dasar-dasar etika ilmu pengetahuan itu sendiri

secara umum, sebelum kita membahas masalah etika menulis.

Menurut Wiliam Goode dan Paul Hatt, salah satu nilai yang

paling mendasar dalam science adalah keyakinan bahwa to

know is better than not to know  atau knowledge is believed

to be better than ignorance. Implikasinya adalah pengetahuan
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itu harus dicari dan dikejar (melalui penelitian) karena

memang nilai dasar tersebut bukan hanya berlaku bagi para

ilmuwan, melainkan juga bagi semua orang. Implikasi selan-

jutnya adalah hasil-hasil penelitian itu harus disebarluaskan

kepada umum (cf. Goode & Hatt, 1952:21 ff). Menurut kedua

ilmuwan tersebut:

“....the findings of science must be made public. They are not

to be closely guarded secrets, but essentially unpatentable

and unsalable, a part of public domain, freely given” (Goode

& Hatt, 1952; 21, Ibid).

Dari kutipan tersebut, jelas bahwa semula asas moral yang

dianut adalah karya ilmiah itu tidak boleh dipatenkan, tidak

boleh diperjual-belikan, tetapi harus disebarkan secara cuma-

cuma, karena merupakan bagian dari penguasaan masyarakat

umum. Apakah nilai ini sekarang masih berlaku, atau masih

dipegang teguh? Sebagai suatu sikap batin, mungkin masih

banyak ilmuwan yang menganut nilai tersebut, tetapi pada

tindakan nyata, jelas tidak! Sekarang “ilmu pengetahuan” men-

jadi komoditas yang diperjualbelikan, teknologi dipatenkan,

begitu pula hasil penelitian dikomersilkan.

Kenyataan ini menimbulkan dua pertanyaan. Ini

menyangkut apa yang dalam etika normatif disebut dengan

istilah moral lag. Pertama, makna apakah yang dapat ditafsir-

kan dari gejala tersebut? Kedua, mengapa komersialisasi ilmu

dapat terjadi? Atau, bagaimanakah prosesnya sampai terjadi

gejala demikian? Kita coba untuk menjawabnya dalam uraian

berikut.

Salah satu jawaban untuk pertanyaan pertama: karena

tekanan faktor-faktor eksternal (politik; ekonomi), maka
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timbul norma-norma baru, atau prinsip-prinsip pengatur yang

baru, yang ditetapkan (enacted), dengan dasar moral yang

belum jelas.1 Secara moral setiap orang memang dituntut untuk

mematuhi norma yang ada, apapun sikap batinnya. Artinya,

begitu suatu hal menjadi norma maka sikap batin menjadi tidak

relevan. Namun, sejarah membuktikan bahwa jika suatu aturan

tidak ditunjang oleh prinsip moral yang memadai, biasanya

aturan tersebut tidak akan dipatuhi. Apabila proposisi ini be-

nar, tinggal kita lihat nanti, apakah praktik-praktik mengko-

mersialkan ilmu akan berlangsung, bahkan berkembang terus,

atau tidak. Apabila iya dan semua ilmuwan memang mengang-

gapnya sebagai hal yang wajar, maka gejala tersebut menun-

jukkan bahwa asas etika ilmu, seperti yang disebutkan Goode

dan Hatt di atas, memang sudah berubah. Bagaimana bentuk

asas yang baru? Masih belum jelas. Namun, jika sebagian besar

ilmuwan masih memegang teguh prinsip etika tersebut di atas,

maka komersialisasi ilmu pada suatu saat nanti akan berhenti

sendiri.

Jawaban atas pertanyaan kedua secara lengkap tidak

mungkin disajikan di sini karena merupakan sejarah yang pan-

jang mencakup kurun waktu sekitar lima abad (1476-1978),

berawal di Inggris dan berakhir atau berkulminasi di Amerika

Serikat. (Lihat, Rotthenberg, 1980, dalam Encyclopedia Ame-

ricana, Vol.7 hal 775-776). Apabila ditelaah, sejarah ini

menyangkut tiga hal:

1 Dalam persetujuan GATT tercakup item Trade Related Intelectual
Property  Rights (TRIPS)
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1 . Perkembangan konsep tentang hak-milik gagasan.

2. Perkembangan intervensi pemerintah dalam masalah usaha

penerbitan dan percetakan. Hal ini mencakup perkem-

bangan status peraturan itu sendiri, dari sekedar “kode etik”

berubah menjadi regulasi lokal, berkembang menjadi

konvensi, baik nasional maupun internasional, dan

akhirnya di negara-negara tertentu berubah menjadi hukum

legal/formal berbentuk undang-undang.

3. Hal yang paling penting, berkaitan dengan butir (2), terjadi juga

perkembangan tentang: (a) siapa yang diatur; (b) apa yang

diatur; dan (c) apa tujuan peraturan dan undang-undang itu.

Gambaran perkembangan butir (2) dan dikaitkan dengan

butir (3) di atas secara ringkas perlu diuraikan di sini. Bermula

di Inggris, tahun 1476, ketika untuk pertama kali terbentuk

usaha penerbitan surat kabar, diikuti usaha percetakan dan

toko barang cetakan. Saat itulah karya sastra mulai dibaca se-

cara luas. Menanggapi perkembangan ini, pemerintah Kerajaan

mengeluarkan berbagai peraturan yang intinya adalah sensor.

Tujuannya untuk “membungkam” karya-karya sastra yang

dianggap membahayakan pemerintah. Apa yang diatur? Karya

sastra. Jadi, karya seni, bukan karya ilmiah! Dan sama sekali

tidak menyangkut hak pengarang. Pemerintah memang menge-

lurkan peraturan bahwa setiap penerbitan harus menyertakan

nama pengarang. Tetapi bukan untuk mengakui hak kepenga-

rangannya, melainkan untuk bisa melacak siapa yang menulis

kritikan, untuk dicekal. Namun, barangkali memang dari

situlah mulainya timbul konsep tentang “hak-milik gagasan”.

Sampai akhir abad ke-17, pemerintah Inggris tetap gagal

mengendalikan pers dan penerbit buku. Bajak-membajak
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merajalela, khususnya antarpenerbit, terutama menyangkut

karangan-karangan yang laris. Barulah pada tahun 1710, lahir

undang-undang yang dianggap modern yaitu Copyright Law.

Dari namanya saja jelas undang-undang tentang hak penggan-

daan, bukan hak cipta. Saat itu yang dicakup bukan hanya karya

sastra melainkan juga karya seni lain, yaitu seni lukis dan seni

musik.

Di Amerika Serikat, undang-undang tentang copyright

yang menyeluruh belum ada sebelum konstitusi disahkan pada

1789, dan baru terbatas pada peraturan-peraturan lokal nega-

ra bagian. Setelah konstitusi disahkan, barulah ada undang-

undang itu (1790), tetapi tidak lengkap. Selain karya sastra,

yang dicakup hanya pencetakan peta, chart, dan sejenisnya.

Di samping itu, karya orang luar tak terkena oleh undang-un-

dang tersebut. Selama satu abad, antara 1790–1891, para

penerbit Amerika banyak membajak karya sastra Inggris dan

Amerika sendiri. Sastrawan Amerika protes, begitu pula

sastrawan Inggris. Baru pada tahun 1909 masalah si “pemilik”

masuk perhatian, tetapi sebatas karya seni sastra, musik, dan

drama. Tahun 1947, obyek yang diatur meluas lagi mencakup

penerbitan naskah kuliah, pidato dan karya-karya teknik ber-

sifat ilmiah ataupun inovasi-inovasi di bidang teknik. Akhirnya,

setelah mengalami berbagai revisi, pada tahun 1976 lahirlah

Copyright Royalty Tribunal.

Barangkali, dari apa yang berkembang di Inggris dan Ame-

rika itulah, karya ilmiah kemudian dipandang sebagai komo-

ditas. Jelas, pengaruh perkembangan itu telah menggoncang

nilai-nilai dasar ilmu pengetahuan. Tanpa memahami latar

sejarah tersebut kita akan mudah terkecoh oleh “gemerlapnya”
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Undang-undang Hak Cipta (UUHC). Secara sepintas inti UUHC

itu seolah-olah melindungi si pengarang sekaligus memberi

pembenaran dan pengabsahan bahwa gagasan ilmiah adalah

komoditas, alias barang dagangan.

Nilai dasar yang kedua dalam ilmu pengetahuan, menurut

Goode dan Hatt, adalah asas kejujuran mutlak. Asas ini menuntut

adanya kesediaan ilmuwan atau peneliti untuk secara ikhlas

mengakui jika ternyata hasil analisisnya salah, atau kesimpulan

hasil penelitiannya keliru, dan sebagainya. Asas kejujuran ini

sangat mendasar, karena inilah yang menjadi tiang ilmu sebagai

sarana mencari kebenaran (Goode & Hatt, 1953, op.cit).

Di Indonesia sendiri, sekitar awal tahun 1980-an. Lembaga

Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pernah mengkampanye-

kan suatu seruan “Peneliti itu harus tekun, peneliti itu harus

sabar, peneliti itu harus berani, dan .... peneliti itu harus jujur!”

Dengan demikian, sebenarnya sudah sejak lama LIPI telah

menanamkan prinsip moral yang paling mendasar, yaitu prin-

sip kejujuran. Artinya, seorang peneliti boleh saja membuat

kesalahan karena tak sengaja, karena ketidaktahuan, untuk

secara bertahap diperbaiki (tekun dan sabar). Akan tetapi, seo-

rang peneliti sama sekali tidak boleh bohong! Apakah datanya

benar-benar data, bukan sulapan? Apakah sumber buku yang

dikutipnya benar-benar dibaca? Apakah kesimpulan yang dibu-

at adalah sesungguhnya dan bukan rekayasa demi ABS (Asal

Bapak Senang)?

Cakupan masalah kejujuran sangat luas, sedangkan di lain

pihak imbauan mengenai hal itu sudah terlalu umum dikenal.

Oleh karena itu, dalam tulisan ini prinsip kejujuran tidak akan

diulas secara khusus.
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Akhirnya, prinsip keberanian berkaitan dengan prinsip

kejujuran. Seorang yang jujur, pasti berani!

Gambar 9.1
Dua Nilai Dasar Ilmu Pengetahuan Sebagai Hakikat Etika Ilmiah

B. DUA PRINSIP DASAR DALAM ETIKA MENULIS

Dalam etika menulis, terdapat dua prinsip yang sangat

mendasar, yaitu prinsip penghormatan (atau kehor-

matan) dan prinsip pengakuan. Keduanya merupakan

prinsip moral, bukan prinsip penata, walaupun tentu saja

Nilai Dasar
Ilmu Pengetahuan

Knowledge is better than
ignorance (pengetahuan
adalah lebih baik daripada
kemasabodohan

Kejujuran
Mutlak

Kebenaran ) dipercayai
sebagai “lebih tinggi nilainya”
daripada perasaan

(truth

Ilmu = Milik Umum

Tidak boleh:
= Di kan
= Di kan

Hasil penelitian disebar-luas-kan
secara

paten
perjual-beli

cuma-cuma

(1) Peneliti/ilmuwan tidak
boleh berbohong

(2) Harus bersedia untuk

, jika ternyata
teori/analisanya keliru

dengan ikhlas mengakui
kesalahan

Kebebasan
Akademik Obyektivitas
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berkaitan erat atau bahlan melahirkan prinsip-prinsip penata

tertentu.

Asas Penghormatan

Prinsip ini mengandung tuntutan moral bahwa kalau kita

menulis karya ilmiah, di dalam batin kita harus timbul suatu

keinginan atau sikap untuk menghormati orang lain, yaitu

menghormati pembaca dan menghormati hak-hak orang lain.

Seperti telah disebutkan, suatu prinsip moral mengandung

tuntutan bahwa sikap batin itu dapat terwujud dalam tindakan

nyata. Oleh sebab itu, timbul pertanyaan, bagaimanakah cara-

nya menghormati pembaca dan menghormati hak orang lain?

Dari sinilah kita akan masuk ke dalam masalah prinsip-prinsip

penata.

Prinsip penata adalah prinsip-prisip yang “menata”, me-

nuntun, atau mengatur para pelaku bagaimana seharusnya

berkelakuan. Jadi, dalam hal tulis menulis, mengatur para

penulis bagaimana seharusnya menulis, tidak peduli bagaimana

sikap batin seseorang. Artinya, prinsip ini merupakan norma

yang harus dipatuhi. Apabila dilanggar akan ada sanksi, misal-

nya, naskah kita ditolak redaksi. Secara rasional, suatu norma,

suatu aturan, bahkan hukum alam boleh saja dilanggar, asal

orang berani membayar biayanya, berani menanggung risiko-

nya. Artinya, berani untuk menerima sanksinya.

Dalam pandangan sosiologi, tingkat kepatuhan masyarakat

terhadap suatu norma, aturan, atau hukum, juga bergantung

pada sejauh mana norma, aturan atau hukum tersebut ditun-

jang oleh prinsip-prinsip moral yang memadai. Apabila prinsip

moralnya memadai dengan sendirinya manusia akan
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terdorong oleh tuntutan moralnya untuk mematuhi aturan

itu, sekalipun secara rasional ia dapat melanggarnya. Itulah

sebabnya dalam sosiologi pernah ada adagium yang dapat

membuat marah para ahli hukum:

“When the mores are adequate

Laws are unnecessary;

When the mores are inadequate

Laws are useless!”

(Lihat Robert Biersted, 1970:224).

Tentu saja pernyataan tersebut tidak seluruhnya benar,

karena jika demikian berarti hukum itu “tak perlu” atau “tak

berguna”. Pernyataan tersebut dikutip di sini sekedar untuk

menunjukkan bahwa pembakuan mengenai aturan menulis

hanya akan berjalan dan dipatuhi kalau ditunjang oleh prinsip

moral yang memadai. Dalam hal ini, prinsip penghormatan

menjadi relevan. Apabila ada kata-kata “hanya orang yang ter-

hormat yang dapat menghormati orang lain”, pesan moralnya

adalah “jika anda ingin dihormati maka hormatilah orang lain!”

Bukankah jabatan peneliti atau kedudukan ilmuwan adalah

suatu kedudukan yang terhormat? Oleh karena itu, marilah

kita menghormati orang lain termasuk menghormati “milik”

orang lain agar milik kita, yaitu gagasan orisinal kita, juga di-

hormati orang lain.

Salah satu prinsip penata yang ditunjang oleh prinsip moral

penghormatan adalah asas kejelasan. Dalam karya tulis ilmiah,

ada tuntutan bahwa pernyataan-pernyataan atau uraian harus

ditulis dengan kalimat-kalimat yang jelas. Artinya, kalimat

ilmiah adalah kalimat yang tidak ambigu, tidak mengundang

bermacam tafsiran, tetapi hanya ada satu interpretasi. Tabel-
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tabel di dalamnya harus jelas susunan dan formatnya. Begitu

pula dengan gambar, daftar pustaka, dan lain-lain, harus jelas

dan mengikuti aturan sesuai yang dibakukan agar pembaca

tak dibuat “sengsara”. Dengan memenuhi syarat kejelasan, kita

sudah dianggap menghormati pembaca sekalipun mungkin

sikap batin kita tidak demikian.

Hak-hak orang lain dalam konteks penulisan karya ilmiah

adalah hak kepemilikan gagasan (ide). Suatu gagasan itu “milik”

siapa, harus diakui sekaligus dihormati. Dengan demikian,

prinsip penghormatan berkaitan erat dengan prinsip penga-

kuan. Apabila kita mengutip sebuah ide dari sebuah buku, kita

harus mengakui bahwa ide itu milik orang lain. Dalam proses

menulis, isu mengenai hak gagasan tersebut biasanya juga

muncul jika naskah ditulis lebih dari satu orang. Secara etis,

urutan pencantuman nama penulis harus sesuai atau sepadan

dengan bobot kontribusi masing-masing penulis. Hal ini ter-

masuk prinsip penata yang disebut prinsip kebersesuaian atau

prinsip kesepadanan. Prinsip ini mencakup juga hal-hal lain,

tidak hanya menyangkut masalah urutan nama penulis.

Ukuran utama untuk menentukan bobot kontribusi adalah

gagasan substansial mengenai materi yang ditulis, bukan kerja

fisik! Apabila ukurannya kerja fisik, tukang ketik pun harus

dicantumkan namanya sebagai penulis, bahkan penulis utama,

karena dia “menuliskan” semuanya. Namun, yang dimaksud

dengan “gagasan” juga bukan sembarang gagasan, bukan seke-

dar ide tentang cover-nya harus hijau atau merah, atau ide

tentang format tabelnya harus begini atau begitu, melainkan

gagasan mengenai substansi ilmiah yang menjadi isi tulisan

itu. Masalah urutan penulis ini seyogyanya dimusyawarahkan
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sendiri oleh para penulis. Jadi, rule-nya ditegakkan sendiri

secara internal2 oleh penulis, namun tetap harus atas dasar

asas kesesuaian.

Satu hal lagi yang berkaitan dengan asas penghormatan

adalah gaya bahasa. Bagi ilmu-ilmu alam dan eksakta mungkin

hal ini tidak menjadi masalah, tetapi bagi ilmu-ilmu sosial ini

menjadi masalah. Sekalipun asas penghormatan telah diterima

sebagai asas dasar, tetapi ketika sampai pada bagaimana gaya

bahasa yang tepat untuk menghormati pembaca, timbullah

aliran etika yang berbeda-beda. Contoh yang dikenal, misal-

nya, budaya masyarakat penulis di Jerman (lihat, Gerth and

Mills, 1972: v-vi). Di sana, jika diambil ekstremnya, terdapat

dua kutub aliran etika menulis, tentu dengan varian-varian di

tengahnya. Dua kutub itu kita sebut saja aliran A dan aliran B.

Aliran A

Untuk menghormati pembaca, aliran ini berpijak pada dua

asumsi. Pertama, kita harus menganggap bahwa semua pem-

baca—tak peduli apakah pembaca itu tukang becak atau pro-

fesor—adalah orang yang belum mengerti. Oleh karena itu,

tujuan menulis adalah membuat pembaca mengerti. Kedua,

manusia akan lebih mudah mengerti melalui penjelasan lisan

daripada melalui tulisan. Oleh karena itu, sasaran tulisan adalah

telinga. Di dalam telingalah letaknya pikiran. Tulislah telinga-

nya! Artinya, gaya bahasa yang kita pergunakan haruslah

2 Berbeda dengan pendapat Sjamsoe’oed Sadjad yang menggo-
longkan masalah ini sebagai “rambu-rambu” eksternal. Lihat
Sjamsoe’oed Sadjad, 1995:4-5



275

Etika Ilmiah dalam Penyusunan Laporan

seperti gaya orang berbicara supaya mudah dimengerti.

Apabila ingin menuangkan gagasan besar yang kompleks,

gagasan itu harus dipecah menjadi sub-sub gagasan kecil yang

dirumuskan dalam kalimat-kalimat yang pendek. Tentu saja,

kalimat-kalimat tersebut harus tersusun secara runtut, logis,

dan sistematis (prinsip serialisasi). Penulis-penulis yang me-

wakili aliran ini antara lain Friedrich Nietzche, G. Cristoph

Lichtenberg, dan Franz Kafka. Disadari atau tidak, di Indone-

sia, aliran ini tampak dominan.

Aliran B

Aliran ini menolak asumsi-asumsi aliran A, karena menulis

itu bukan berbicara dan membaca itu bukan mendengar.

Dengan demikian, kita harus berasumsi bahwa pertama, semua

pembaca sudah mengerti dan karena itu tujuan menulis bukan

untuk membuat pembaca mengerti, melainkan untuk mem-

buat pembaca berpikir. Asumsi kedua, manusia bersedia ber-

pikir kalau hatinya tersentuh. Oleh karena itu, sasaran tulisan

bukanlah telinga, melainkan mata. Di matalah letaknya hati!

Atas dasar itu semua, gaya bahasa kita haruslah sedemikian

rupa sehingga pembaca terdorong untuk membacanya, di tem-

pat yang sunyi dengan mata dan hati yang tenang. “Kalimat

panjang justru jauh mencerminkan rasa hormat yang lebih

besar daripada dua puluh kalimat pendek. Sebab, (dengan

sejumlah kalimat pendek itu) pada akhirnya toh pembaca ter-

paksa harus membuat rangkuman dan kesimpulan sendiri dan

untuk itu terpaksa harus membaca berulang-ulang,” demikian

menurut salah seorang tokoh aliran B, Paul Richter (lihat Gerth

and Mills, ibid v).
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Jadi, bukannya memecah gagasan, melainkan sebaliknya.

Beberapa gagasan kecil harus diintegrasikan menjadi sebuah

gagasan yang lebih besar, yang dirumuskan dalam satu kalimat

(prinsip sinkronisasi).

Penulis-penulis yang dianggap termasuk aliran B ini, selain

Paul Richter, antara lain Max Weber, Karl Marx, Ferdinand

Tonies. Sementara penulis dari luar Jerman, di antaranya

Clifford Geertz, Talcott Parsons, dan Raymond Aron dapat

dimasukkan ke dalam golongan ini.

Dari kedua aliran tersebut dapat disimpulkan bahwa aliran

A menekankan pada prinsip serialisasi dan prinsip kejelasan.

Sedangkan aliran B menekankan pada prinsip-prinsip sinkro-

nisasi, elegansi, dan elokuensi.

Asas Pengakuan

Prinsip moral ini mengandung tuntutan bahwa kita harus

memiliki sikap bersedia mengakui bahwa gagasan yang sudah

tertuang dalam suatu publikasi adalah “milik” si penulis. Hal

ini berimplikasi terhadap prinsip penata dan aspek teknisnya.

Untuk dapat mewujudkan dasar moral ini menjadi tindakan

nyata maka “masyarakat” memaksakan suatu norma yang wa-

jib dipatuhi, yaitu asas pengutipan.

Prinsip pengutipan adalah asas yang mengatur bagaimana

caranya mewujudkan dasar moral bahwa kita mengakui, seka-

ligus menghormati gagasan milik orang lain. Dalam ilmu-ilmu

sosial, asas penata yang satu ini merupakan asas yang paling

berat sanksinya jika dilanggar. Bahkan di Barat, jika seseorang

terbukti melakukan pelanggaran serius terhadap asas ini, ada

kemungkinan gelar akademiknya dicabut!
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Asas pengutipan menyatakan bahwa kalau kita menggu-

nakan gagasan orang lain, secara terbuka kita dituntut untuk

mengakui bahwa kita “meminjam” barang orang lain. Tanda

bukti “peminjaman” itu berupa tata cara menulis yang disebut

citation atau quotation (kutipan). Tanpa tanda bukti penga-

kuan itu, kita dianggap “mencuri”, misalnya menggunakan ga-

gasan orang lain tanpa rujukan atau acuan, mengklaim seolah-

olah gagasannya sendiri.

Namun sekalipun ada tanda bukti pengakuan dengan men-

cantumkan rujukan, tetapi jika cara menuangkan gagasan

pinjaman itu tidak benar atau tidak sesuai dengan norma yang

berlaku, kita masih bisa dituduh “menggelapkan”. Padahal

“mencuri” maupun “menggelapkan” merupakan pelanggaran

berat. Dalam etika penulisan hal ini disebut dengan istilah pla-

giarism (untuk uraian ini, cf.: Markman et.al. 1989: 134

Dalam ilmu sosial, masalah plagiarism bukan masalah

sederhana, melainkan berkaitan erat dengan pemahaman ten-

tang tujuan mengutip (kapan kita perlu mengutip) yang pada

dasarnya berkaitan dengan pemahaman mengenai apa tujuan

meninjau pustaka. Masalah ini memang rumit dan tidak mudah

untuk menjelaskannya. Dalam buku lain (Wiradi, 2009), asas

penata mengenai pengutipan ini telah saya ulas secara panjang

lebar.

Demikianlah, segenap uraian di atas pada dasarnya hendak

menekankan bahwa penulisan laporan yang baik tidak hanya

berurusan dengan segi kebahasaan dan teknis keredaksian

semata. Sebab, di balik aturan-aturan teknis itu sebenarnya

yang hendak ditegakkan adalah prinsip-prinsip dasar etika

menulis karya ilmiah. Memang, prinsip-prinsip dasar ini cukup
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banyak, namun di sini ditekankan dua butir prinsip dasar yang

dianggap terpenting, yaitu asas penghormatan dan asas

pengakuan saja.

Etika Menulis

Asas
Penghormatan

Prinsip Pengatur
(Norma)

(1) Asan pengutipan
(2) Asas kesesuaian

(1) Asas kejelasan
(2) Asas kesenalaran
(3) Asas keanggunan

Bentuk-bentuk Kongkrit
Tata-Cara

Asas
Pengakuan

Prinsip
Moral

Gambar 9.2
Dua Prinsip Dasar dalam Etika Menulis
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PERAN PENELITI:
“PROFESIONAL” ATAU “VOKASIONAL”?

Marilah kita memulai catatan penutup ini dengan men-

cermati secara sepintas dua kasus berikut ini terlebih dulu.

Kasus Pertama. Konon ada seorang dosen sekaligus

peneliti yang pintar, dan bergaul sangat dekat dengan kalangan

LSM. Kalangan LSM ini amat respek terhadap dosen tersebut,

karena di mata mereka si dosen ini adalah seorang intelektual

yang sangat memahami (dan karenanya juga dianggap berpi-

hak kepada) aspirasi rakyat. Suatu saat, si dosen tersebut mem-

peroleh proyek dari sebuah Badan Usaha untuk melakukan

suatu penelitian. Karena hasilnya bagus, maka dia lalu ditawari

untuk menjadi konsultan pada Badan Usaha tersebut, dan dia

menerima tawaran itu. Apa yang kemudian terjadi? Dia dihujat,

dan dijauhi oleh sejumlah LSM yang semula menjadi mitra

dekatnya. Mengapa? Karena ternyata Badan Usaha tersebut
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sedang dalam situasi bersengketa dengan rakyat, dan dengan

demikian secara tidak langsung Badan Usaha itu berhadapan

dengan sekelompok LSM tersebut di atas karena LSM-LSM itu-

lah yang mendampingi rakyat. Mungkin karena semula tidak

tahu, atau mungkin karena terpojok, si dosen lalu membela

diri dengan menyatakan: “Saya seorang peneliti “profesional”.

Saya hanya melaksanakan pekerjaan sesuai keterampilan saya,

dan sama sekali tidak ada maksud untuk berpihak pada Badan

Usaha itu dalam sengketa tersebut!”

Kasus Kedua. Di suatu kota ada seorang dokter yang

konon ber-”tangan dingin”. Suatu saat di hari Minggu pagi,

datang kepadanya seorang laki-laki membawa mobil butut,

sewaan, dengan maksud memohon kepada sang dokter untuk

bersedia datang ke rumahnya guna memeriksa isterinya yang

sakit keras. Sang dokter berpikir sebentar sambil melihat mobil

butut yang dipakai untuk menjemput itu. Ternyata kemudian

dokter itu menolaknya dengan alasan: “Ini hari Minggu!  Saya

bukan dokter jaga. Pergi saja ke dokter jaga hari ini, dan ini

nama dan alamatnya saya kasih tahu”. Laki-laki itu mendesak,

“Tolong dokter, kami hanya percaya kepada Bapak, dan lagi

rumah dokter jaga itu sangat jauh, sedang kami sangat mem-

butuhkan pertolongan cepat”. Dokter itu menjawab: “Saya seo-

rang “profesional” yang harus menjaga etika. Pergi dulu ke

dokter jaga. Kecuali kalau nanti dia menunjuk saya!” Dengan

sangat kecewa laki-laki itu pulang.

Tidak lama kemudian, datang lagi laki-laki lain kepada dok-

ter tersebut dengan permohonan yang sama. Tapi laki-laki ini

membawa mobil Mercedes Benz. Dokter itu ragu sebentar, juga

sambil melihat mobil itu. Melihat keraguan itu laki-laki ini
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segera menimpali: “Saya tahu Dok, ini hari Minggu. Tetapi to-

long Dok, tolong. Berapapun biayanya kami bersedia menye-

diakannya!” Akhirnya, dokter itu bersedia dijemput. Dokter

itu tidak tahu bahwa rumah laki-laki ini ternyata tidak jauh

dari rumah laki-laki yang datang pertama tadi. Lelaki ini tidak

bisa berbuat apa-apa kecuali mengeluh kepada ketua RT-nya.

Ketua RT yang sarjana itu, hanya berkomentar, “Keluarga yang

didatangi dokter itu kan keluarga konglomerat. Anda kan

rakyat biasa. Sedangkan dokter itu adalah seorang profesional.

Mana tawaran yang lebih tinggi, itu yang diterima. Dan itu

tidak ada salahnya, itu sangat rasional!” Karena tidak paham,

laki-laki ini hanya bengong, dan pulang.

Pelajaran apa yang bisa ditarik dari dua kasus tersebut di

atas?

Makna Istilah

Sebelum kita ulas lebih lanjut, perlu dicatat bahwa tentu

saja tidak semua dosen/peneliti, tidak semua dokter, bersikap

seperti yang digambarkan di atas. Masih banyak intelektual

kita yang sikapnya masih konsisten.

Dalam kasus pertama, baik sang dosen maupun kalangan

aktivis LSM yang menghujatnya sama-sama memberikan argu-

mentasi yang masuk akal. Bedanya, sang dosen mendasarkan

argumentasinya atas semangat profesionalisme, sementara

pihak LSM membuat ekspektasi terhadap dosen tersebut atas

landasan semangat vokasionalisme. Tapi apa yang dimaksud

dengan kedua istilah tersebut?

Di Indonesia, istilah “profesional” diberi makna yang

begitu tinggi tempatnya. Seorang profesional diberi citra di
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benak masyarakat sebagai seorang yang terampil di bidangnya,

efisien, bertanggung jawab, jujur, obyektif, dsb., dst. Pendek-

nya, serba positif. Kalau ada orang yang kerjanya kurang bagus,

dia dicemooh dengan kata-kata: “kurang profesional”. Karena

itu, secara berlebihan profesionalisme di-”dewa-dewa”kan.

Padahal, kalau kita buka-buka berbagai macam kamus

istilah, kita temukan apa sebenarnya pengertian dasarnya. Seo-

rang profesional pada hakikatnya adalah tenaga bayaran. (Mi-

salnya, pemain sepakbola profesional, artinya pemain ba-

yaran.) Seorang profesional adalah orang yang menjual kete-

rampilan dan keahlian yang dipunyainya demi mendapatkan

bayaran. Seorang profesional akan selalu berusaha mening-

katkan keterampilannya agar mampu bersaing dengan orang

lain yang sebidang. Demikian juga dalam hal tanggung jawab,

efisiensi kerja, dsb.

Dengan asumsi seperti itu maka dibentuklah citra bahwa

seorang profesional itu serba positif. Masalah hubungan priba-

di, masalah emosi, masalah keberpihakan, menjadi tidak rele-

van. Yang relevan adalah transaksi jual-beli keahlian (“Noth-

ing personal, nothing emotional, just business”). Dalam kon-

disi stabil dan dalam konteks “pasar bebas”, semua itu tidak

ada salahnya, semua itu sangat rasional. Seorang pengacara

profesional, bisa saja hari ini bekerja untuk si A, namun sesuai

dengan hukum penawaran dan permintaan, besok pagi dia

berpindah kepada si B yang merupakan lawan si A, semata-

mata karena si B menawarkan imbalan yang lebih tinggi.

Rasional!  Karena itu, seorang profesional di bidang pengerahan

masa dapat disewa oleh partai politik yang manapun secara

bergantian, selama tarif imbalannya telah disepakati setara
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dengan nilai tugasnya. Karena itu pula, maka selama “profesio-

nalisme” didewakan secara berlebihan, jangan diharap bahwa

money politics akan bisa dihilangkan.

Lantas, apa yang dimaksud dengan istilah vokasionalis-

me?  Pada tahun 1918 ketika Jerman dilanda krisis, seorang

tokoh besar sosiologi klasik, Max Weber, memberikan ceramah

di depan mahasiswa Universitas Munich. Beliau mengibaratkan

bahwa langit Jerman sedang diliputi oleh awan mendung yang

gelap. Jika Jerman ingin keluar dari kemelut ini, maka yang

dibutuhkan adalah bukan semangat profesionalisme, melain-

kan semangat vokasionalisme!

Seorang vokasional adalah orang yang teguh pendirian-

nya. Secara konsisten ia memegang teguh visi dan misinya. Ia

tidak “mencla-mencle”. Keteguhan ini bukan hanya dapat

membentengi dirinya, tapi bahkan dapat memberikan se-

mangat bagi mereka yang harapannya hampir musnah sama

sekali. Seorang vokasional melakukan sesuatu semata-mata

karena “panggilan jiwa”, panggilan hati nurani, bukan imbalan

materi.

Di Bawah Bayang-bayang Pasar

Sering kita mendengar pernyataan pejabat militer bahwa

TNI adalah prajurit-pejuang. Namun di lain pihak juga dinya-

takan bahwa TNI harus menjadi prajurit profesional! Sebagai

generasi tua yang sedikit atau banyak turut mengalami pahit

getirnya perang melawan penjajah, sungguh hati saya merasa

sangat sedih mendengar hal itu. Karena, berdasarkan

pengertian yang telah diuraikan di atas, maka prajurit profesio-

nal adalah “serdadu bayaran” yang dapat disewa oleh siapa
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saja yang mampu membayarnya. Prajurit pejuang dalam arti

yang sesungguhnya, tentu tidak akan mungkin berubah men-

jadi prajurit profesional.

Munculnya pernyataan-pernyataan yang kontradiktif itu

semata-mata karena rancunya pengertian “profesional”. Ke-

rancuan ini mungkin merupakan salah satu akibat dari gegap

gempitanya promosi sistem ekonomi pasar bebas, di mana

hampir semua hal dapat dijadikan komoditi, untuk dijual. Jika

TNI memang mengklaim sebagai prajurit-pejuang, seharusnya

yang didengungkan adalah bahwa TNI harus menjadi prajurit-

vokasional!  Bukan prajurit profesional!

Tak dapat dipungkiri bahwa profesionalisme adalah sesu-

atu yang menyertai kecenderungan menuju sistem ekonomi

pasar-bebas. Kecenderungan inilah esensi dari apa yang

disebut “arus globalisasi”. Kata orang, kita memang tidak dapat

mengelak dari kenyataan ini. Namun kalau kita memang bangsa

yang mandiri, hal itu perlu disertai dengan sikap “ekstra was-

pada” (meminjam istilah Prof. Mubyarto). Mengapa? Sebab,

apa yang dimaksud dengan arus globalisasi ini sebenarnya

adalah “suatu kecenderungan kegiatan ekonomi dunia menuju

ke arah satu saja sistem ekonomi, yaitu sistem ekonomi pasar

bebas yang kapitalistik.” Dan kecenderungan ini sendiri sebe-

narnya bukanlah kecenderungan yang alamiah, melainkan

kecenderungan yang memang dibikin, terutama oleh mereka

(negara-negara kuat) yang menganut paham kapitalisme. Glo-

balisasi memang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi,

namun sekaligus juga meningkatkan kesenjangan sosial dan

ekonomi. Bukan saja kesenjangan internal di dalam negeri

negara-negara yang sedang berkembang (NSB), tetapi juga



287

Peranan Peneliti: “Profesional” atau ...

kesenjangan antara NSB dengan negara-negara industri maju

(NIM). Demikian juga, melalui globalisasi ini ketergantungan

NSB kepada NIM menjadi semakin meningkat pula. Itulah

sebabnya, mengapa globalisasi harus disikapi dengan “ekstra

waspada” (Mubyarto, 1998).

Lagi pula, penting untuk dicatat bahwa sistem ekonomi

pasar-bebas itu tidak selalu berarti demokratis. Bisa juga ia

menjadi “diktator”. Hanya saja diktatornya bukan orang me-

lainkan “pasar”. Padahal, pasar itu juga ciptaan manusia.

Promosi-promosi barang dagangan di TV, radio, dan iklan-

iklan di surat kabar; juga tekanan NIM kepada NSB untuk

melakukan paket deregulasi dan penyesuaian struktural (struc-

tural adjustment programs), kesemuanya itu tak lain adalah

kegiatan untuk menciptakan dan memperluas pasar.

Komersialisasi Ilmu Pengetahuan

Nilai-nilai budaya “pasar” itulah yang sejak tiga dekade

terakhir ini juga telah menggoncang nilai-nilai dasar ilmu

pengetahuan. Menurut Goode and Hatt (1952), nilai dasarnya

adalah bahwa ilmu itu “milik umum”. Karena itu, pada haki-

katnya ilmu itu tidak dapat dipatenkan, tidak dapat diperju-

albelikan. Hasil penelitian tidak boleh dirahasiakan, harus

disebarkan secara cuma-cuma. Namun, sejak tahun 1976 ketika

Amerika Serikat mengeluarkan Copyright Act, maka nilai

budaya ilmu pengetahuan menjadi berubah. Ilmu diperda-

gangkan, hasil penelitian diperjualbelikan.

Lahirnya perjanjian internasional yang disebut TRIPs

(Trade Related Intellectual Property Rights) kian memperkuat

kecenderungan komersialisasi ilmu pengetahuan ini. Dengan
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TRIPs maka buah pikiran orisinal intelektual dianggap sebagai

kekayaan, hak-milik, bahkan komoditi, yang dilindungi.

Dengan demikian, maka pelanggaran “kode etik ilmiah” digan-

tikan menjadi masalah pelanggaran hukum, dan sanksi sosial/

akademis berubah menjadi hukuman denda/hukuman badan.

Tak ayal, hal ini telah menimbulkan goncangan atas asas

moral nilai-nilai dasar ilmu pengetahuan (yang nota bene dita-

namkan sendiri oleh orang Barat dan sekarang dilanggar sendi-

ri). Sebenarnya, di kalangan masyarakat ilmiah internasional

sendiri, masih banyak ilmuwan yang pada dasarnya tidak se-

pendapat dengan perkembangan baru ini. Perdebatan yang

semula hanya bersifat dikotomi sekarang bahkan menjadi

segitiga atau trikotomi, yaitu: (a) “science for the sake of sci-

ence”, (b) “science for the sake of mankind,” dan (c) “science

for the sake of business”. Agaknya, sekarang ini arus yang ter-

akhir inilah yang sedang naik daun. Inilah salah satu faktor

yang menggoncangkan nilai-nilai dasar ilmu pengetahuan, dan

menyebabkan merosotnya mutu karya-karya tulis ilmiah.

Kecenderungan global ini bertemu dengan gejala di mana

gencarnya kampanye pembangunan pada masa Orde Baru lalu,

yang dipersepsikan sebagai pembangunan ekonomi semata

(sesuai jargon: politics no, economy yes!), telah menimbulkan

sikap yang terlalu dilandasi oleh motif ekonomi, yaitu berusaha

mencapai hasil sebesar mungkin dengan pengorbanan sekecil

mungkin. “Tinggalkan gotong-royong, galakkan sikap serakah.”

Bahkan ada seorang tokoh ternama yang berkata: “Mana lebih

baik: melihat orang serakah atau melihat orang melarat?” Mak-

sudnya jelas, serakah itu baik (walaupun merupakan sumber

kejahatan), sedang melarat itu jelek (sekalipun jujur).
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Kalau memang demikian, jangan heran jika ada mahasiswa

yang mengambil jalan pintas menjadi sarjana tanpa berpikir,

atau menjadi doktor tanpa melakukan penelitian atau menulis

sendiri disertasinya. Jangan pula menyalahkan dosen ataupun

guru besar, yang karena ingin meningkatkan kondisi ekono-

minya, lalu menjual jasa bimbingan. Maka muncullah gejala

skripsi “belian”, tesis “belian”, ya bahkan disertasi “belian”

yang makin marak dewasa ini. Sebab, dengan memperoleh

gelar-gelar formal itu, si pembeli lalu memperoleh pengakuan

sebagai seorang “profesional” yang akan dihargai dengan nilai

rupiah yang tinggi!

Pentingnya Sikap Vokasional

Pada hemat saya, wacana mengenai profesionalisme ver-

sus vokasionalisme ini sangat relevan bagi kondisi Indonesia

saat ini.  Dalam usaha untuk keluar dari krisis multidimensi

ini, maka pendewaan profesionalisme perlu dikoreksi. Profe-

sionalisme memang tidak dapat dielakkan, karena realitasnya

hal itu juga menjadi kecenderungan dunia. Namun penger-

tiannya perlu diletakkan pada tempatnya, pada proporsinya.

Citra bahwa seorang profesional itu adalah orang yang serba

hebat harus dihilangkan. Karena, semangat profesionalisme

itulah sebenarnya yang memberikan kontribusi terbesar bagi

merosotnya moralisme.

Dalam masa krisis ini, yang diperlukan adalah semangat

vokasionalisme, bukan semangat profesionalisme. Dalam

ceramahnya di Universitas Munich itu, Max Weber menye-

butkan peran seorang vokasional pada masa krisis sebagai

berikut:
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“Pengalaman sejarah menegaskan kebenaran bahwa manu-

sia tidak akan pernah mencapai apa yang mungkin, seandai-

nya ia tidak senantiasa berusaha untuk mencapai apa yang

tidak mungkin! Namun untuk itu, … diperlukan suatu kete-

guhan jiwa yang bukan saja membentengi dirinya tapi juga

bahkan mampu membangkitkan mereka yang harapannya

hampir runtuh sama sekali.” (Weber dalam Gerth and Mills,

1 9 7 2 )

Memang tidak jarang, orang dengan semangat vokasional

ini sering dicemooh sebagai naif, tidak realistis, tukang mimpi,

dsb. Namun, seorang vokasional tidak akan runtuh jiwanya

oleh cemooh demikian itu. Bahkan memaafkannya, karena di

matanya, mereka yang mencemooh itu dianggap tidak menger-

ti akan apa yang ditawarkannya. Semua itu tidak berarti bahwa

seorang vokasional itu “amatiran”, tidak berarti bahwa ia

mengabaikan keterampilan. Seorang vokasional justru selalu

berusaha meningkatkan keterampilannya. Tetapi tujuannya

bukanlah untuk menambah “nilai jual” dari keterampilannya

itu, melainkan untuk mendukung visi dan pendirian yang diya-

kini dan ditegakkannya.

Seorang vokasional tidak naif. Ia juga perlu uang untuk

hidup. Namun untuk itu ia tidak akan mengorbankan kete-

guhan pendiriannya. Ia tidak akan menjual harga dirinya. Kare-

na itu, maka seorang vokasional akan sanggup makan tempe

tanpa mengeluh ketika orang lain makan daging. Ia akan sang-

gup berjalan kaki tanpa merasa rendah diri ketika orang lain

naik BMW. Bahkan dia justru akan menolak naik BMW jika untuk

itu ia harus mengorbankan suara hatinya. Karena itu, seorang

vokasional adalah orang yang tidak bisa “dibeli”. Sedangkan

seorang profesional dalam pengertian di atas selalu dapat dibeli.
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Pendeknya, seperti kata Max Weber, seorang vokasional

adalah orang yang mampu berkata: “In spite of all, here I stand,

because, I can be no other!” (Meskipun bagaimana, tetap di

sini aku berdiri, karena aku tidak dapat menjadi orang lain!)

Seorang peneliti yang peduli pada nasib dan masa depan

bangsanya, dan yang batinnya meronta melihat kemelaratan

yang dialami oleh rakyatnya, tidak bisa lain kecuali harus men-

jadi peneliti yang memiliki semangat vokasional!



Etika Ilmu Pengetahuan (Gunawan Wiradi 2008)
• HAKIKAT ETIKA ILMU PENGETAHUAN: Kata etika berasal dari bahasa 

Yunani ethikos ‘moral’ dan ethos ‘karakter’. Etika merupakan cabang 
filsafat yang berusaha menilai dan menentukan arah tindakan moral atau 
teori umum tentang pergaulan, khususnya berkenaan dengan pandangan 
pandangan mengenai apa yang dianggap baik atau pantas dan apa yang 
dianggap buruk atau tidak pantas.

• ILMU BUKAN KOMODITAS, ILMU UNTUK DISEBAR LUASKAN





DUA PRINSIP DASAR DALAM ETIKA ILMU 
PENGETAHUAN

• Karena ilmu harus disebar-luaskan, maka untuk mempergunakannya 
kembali harus didasarkan pada dua prinsip ini: penghormatan dan 
pengakuan





Nilai ilmu pengetahuan: antara profesional 
dan vokasional (Gunawan Wiradi 2009)
1. “science for the sake of science” (profesional)

2. “science for the sake of business” (profesional)

3. “science for the sake of mankind” (vokasional)



Berpikir ilmiah
• Penalaran

• Logis dan analitis

• Hati-hati dengan solipisme

• Anti hoax



Penalaran



Logis dan 
analitis









• Solipsisme: pandangan yang menyatakan bahwa pengalaman pribadi 
seseoranglah yang merupakan satu-satunya fakta yang dapat 
dipercaya
• Meyakini benar berdasarkan pengalamannya sendiri

Hati-hati dengan sikap Solipsistik



 

Bacaan 2 

Memahami dasar Ilmu Pengetahuan: 

Ontologi, Epistemologi, Aksiologi 

 
1. Jujun S. Suriasumantri, 2012, Filsafat Ilmu, Sebuah Pengantar Populer, Sinar 

Harapan 
2. “Hakikat Etika Ilmiah” (hlm. 262) dalam Wiradi, Gunawan, 2009, Metodologi 

Studi Agraria, (penyunting: Moh. Shohibuddin). Sajogyo Institut dan IPB 

 

 

 



Filsafat Ilmu untuk menjawab 
Hakikat Ilmu Pengetahuan

Ontologi
Epsite-

mologi AksiologiApa yang ingin 
diketahui

Bagaimana cara 
mengetahui

Untuk apa tujuan 
mengetahui



Hakikat Ilmu Agraria dalam Tinjauan Filsafat Ilmu
(Berdasarkan Konstitusi dan UUPA 1960)

Bumi, air, 
kekayaan 

alam 
Ontologi

dikuasai 
oleh 

negara

Epsite-

mologi

sebesar-besar 
kemakmuran 

rakyat
Aksiologi

Pasal 33 
(Ayat 3) 
UUD RI 

Tahun 1945 

UUPA 
1960

BARA adalah: 
1. Karunia Tuhan 

YME
2. (Milik) bangsa 

Indonesia
3. Kekayaan 

nasional

 Pasal 1 (1)

Wewenang untuk : 
a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, 
penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan 
ruang angkasa tersebut; 
b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum 
antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; 
(relasi orang dengan BARA)  relasi fisik
c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum 
antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang 
mengenai bumi, air dan ruang angkasa. (relasi antar-orang, 
orang dengan lembaga swasta dan pemerintah
sosio-politik keagrarian)  relasi sosio/politik/hukum 
keagrariaan)

digunakan untuk mencapai 
sebesar-besar kemakmuran
rakyat dalam arti kebangsaan, 
kesejahteraan dan kemerdekaan 
dalam masyarakat dan negara 
hukum Indonesia yang merdeka, 
berdaulat, adil dan makmur.

22



(Shohibuddin 2018)



Gap antara das solen dan Das sein 

“Pengertian normatif mengenai kegunaan tanah sebagaimana dimaksudkan para 
perancang konstitusi tidak sesuai dengan yang berlaku dalam realitas empirisnya”

1. Tanah dikuasai oleh para pemilik modal  (B)
2. Tanah menjadi economic-good bisnis untuk mengejar keuntungan kapital (finansial)   (A, C)
3. Negara tidak mampu melakukan kontrol atas penguasaan  monopolitik atas tanah  (B)
4. Gagal menuju sebesar-besar kemakmuran rakyat  (C)

 Secara ontologis BARA tidak diposisikan sebagai ruang hidup rakyat (bangsa) yang memiliki dimensi fisik 
dan spritiual serta tidak diartikan sebagai kedaulatan nasional, namun disempitkan semata-mata sebagai 
sumber kapital-ekonomi; sehingga secara epistemologis negara tidak berdaulat sebab dikuasai oleh 
kepentingan bisnis yang secara aksiologis gagal dalam menciptakan sebesar-besar kemakmuran rakyat 

Bumi, air, 
kekayaan 

alam 
Ontologi

dikuasai 
oleh 

negara

Epsite-

mologi

sebesar-besar 
kemakmuran 

rakyat
Aksiologi

A B C
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• “Sebuah pendekatan yang 
bercorak inter-disipliner 
dan komparatif dalam 
memandang sumber-
sumber agraria, relasi-relasi 
teknis dan sosial yang 
terkait dengannya, serta 
tata pengurusannya 
(governance) yang dapat 
terwujud dalam berbagai 
isu kebijakan maupun 
dinamika sosial, disertai 
dengan kepedulian kuat 
dan terus menerus atas 
prinsip-prinsip keadilan 
sosial, kesetaraan ekonomi 
dan keberlanjutan ekologi.” 
(Shohibuddin 2018)

Ilmu Agraria: Multidisiplin



Keluarlah dari penjara disiplin ilmu; lepaslah kaca 
mata kuda



Umar Kayam dalam 
Luthfi 2007



Agraria sebagai Obyek atau Subyek?

Environ-
ment

Society

Eco-
nomy

Eco-
nomy

Society

Environ-
ment

Cara 
pandang 

baru

Cara 
pandang 
dominan (Shohibuddin 2018)
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN 
KERANGKA TEORI

A. Filsafat Ilmu Pengetahuan

Setiap ilmu pengetahuan mengindukkan dirinya pada filsafat ilmu 
pengetahuan (philosophy of science) tertentu. Namun, cara mengindukkan 
diri ini tak selalu melalui proses yang disadari. Meminjam Keynes, tak 
banyak orang yang menyadari bahwa pemikiran mereka sebenarnya 
bersandar kepada bangkai–bangkai pemikiran yang lebih tua. Dan 
kenyataannya memang demikian.

Dalam kosakata bahasa Indonesia, kita membedakan “filsafat” dengan 
“falsafah”. Falsafah adalah gagasan filosofis yang belum terdisiplinkan atau 
terstrukturasi. Ia disebut juga sebagai pandangan hidup, atau pandangan 
tentang dunia. Sementara, filsafat adalah gagasan filosofis yang telah 
terdisiplinkan, atau terstrukturasi Secara sederhana bisa dikatakan bahwa 
“filsafat” adalah “falsafah” yang telah distrukturasi dan didisiplinkan. 

Apa yang disebut sebagai “filsafat ilmu pengetahuan”, salah satu 
cabang dari filsafat yang telah terdisiplinkan, adalah perangkat filosofis 
untuk menguji ilmu pengetahuan. Jadi, obyek kajian dari filsafat ilmu 
pengetahuan adalah ilmu itu sendiri. Bangun sebuah ilmu akan diselidiki 
dan sifat keterangannya diuji, untuk mengetahui syarat–syarat apa yang 
memberi kekuatan kepadanya sebagai sebuah ilmu. 

Namun, filsafat ilmu pengetahuan bukanlah satu–satunya jurusan 
yang bisa melahirkan ilmu pengetahuan. Selain jurusan filsafat, baik dalam 
pengertian filsafat yang telah didisiplinkan maupun filsafat yang belum 
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terdisiplinkan, ilmu pengetahuan juga bisa tumbuh dari jurusan praktik. 
Jika dibuatkan skema, maka proses pembentukan ilmu pengetahuan 
dari dua jurusan tadi, yaitu jurusan falsafah dan jurusan praktik, beserta 
dengan interaksi antara keduanya, akan menghasilkan skema konseptual 
sebagai berikut. 

F A L S A F A H

KEBUDAYAAN SEBAGAI PEMIKIRAN

PARADIGMA

FILSAFAT ILMU PENGETAHUAN

ILMU PENGETAHUAN

IDEOLOGI

KEBUDAYAAN SEBAGAI PRAKTIK

REALISTIS

Secara sederhana, seturut skema di atas, berturut–turut bisa 
dijelaskan beberapa konsep dasar sebagai berikut:

1. Falsafah melahirkan Paradigma. 
2. Paradigma bisa diturunkan menjadi Filsafat Ilmu Pengetahuan.
3. Filsafat Ilmu Pengetahuan menurunkan Ilmu Pengetahuan.
4. Ilmu Pengetahuan yang dipraktikkan disebut sebagai Ideologi.
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5. Praktik bisa melahirkan Ideologi, dimana Ideologi bisa memperkaya 
Ilmu Pengetahuan. 

6. Ideologi tidak melahirkan Ilmu Pengetahuan, melainkan 
sebaliknya, Ilmu Pengetahuan melahirkan Ideologi.

Sebuah ilmu pengetahuan yang telah berkembang biasanya dibentuk 
secara seimbang oleh tegangan antara jurusan falsafah dengan jurusan 
praktik. Artinya, ilmu itu tidak hanya bersifat paradigmatik, namun juga 
ideologis. Atau sebaliknya, ilmu itu tidak hanya bersifat ideologis, tapi 
juga paradigmatik. Jadi, tegangan paradigmatik dengan ideologis saling 
berdialektika secara terus–menerus. 

Tegangan antara pendekatan paradigmatik dengan pendekatan 
ideologis itu mewakili metode deduktif dengan induktif. Pendekatan 
paradigmatik bersifat deduktif, sementara pendekatan ideologis bersifat 
induktif. Dan ilmu pengetahuan yang telah berkembang selalu merupakan 
hasil dari perkawinan yang imbang antara dua pendekatan tadi.

Upaya–upaya untuk mendapatkan ‘ruh’ keilmuan pertanahan dan 
keagrariaan, yang paling tidak tercermin dalam formal background dan 
material background dalam setiap penelitian, harus dilakukan melalui 
kerja–kerja ilmiah. Ihalauw (2004) menyatakan bahwa  pilihan–pilihan 
untuk menempuh cara kerja ilmiah mengakibatkan sejumlah konsekuensi 
yang meliputi: (a) landasan filsafati; (b) aras kiblat pikir ilmiah; (c) 
pendekatan ilmiah; (d) nilai–nilai ilmiah; dan (d) bahasa keilmuan. 

Landasan filsafati sangat terkait dengan landasan dasar filsafat yang 
berupa landasan ontologi, epistemologi,dan aksiologi.Aras kiblat pikir 
ilmiah terdiri dari aras abstrak dan empirik. Aras abstrak yang sangat erat 
kaitannya dengan penalaran yang dipilahkan menjadi tiga–sub aras yaitu 
aras teoritis atau tinggi, tengahan, dan aras rendahan. Sedangkan aras 
empirik sangat erat kaitannya dengan pengamatan, fakta dan peristiwa.

Pendekatan ilmiah terbagi menjadi pendekatan induktif dan 
deduktif. Pendekatan induktif bergerak dari fakta, peristiwa atau 
pengamatan manusia (aras empirik) mengarah ke pembentukan dan 
modifikasi konsep, dalil atau menata dalil sehingga menjadi teori yang 
semuanya berada pada aras abstrak. Pendekatan deduktif bertitik tolak 
dari telaah teoritis, penalaran, perenungan dan pengalaman pada aras 
abstrak dengan sasaran mengukur konsep, menguji dalil atau model yang 
dilakukan pada aras empirik. 
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Untuk memahami ilmu pengetahuan secara mendasar diperlukan 4 
pendekatan, yang meliputi (Suhartono, 2005):(a) hakekat sebuah ilmu, 
yang berupa pengetahuan substansial mengenai ilmu pengetahuan; (b) 
pengetahuan kausal ilmu pengetahuan, yang merupakan jawaban–jawaban 
terhadap sebab musabab ilmu pengetahuan itu ada; (c) pengetahuan 
metodis ilmu pengetahuan, yang merupakan pengetahuan untuk 
mengetahui metode atau cara–cara untuk mengetahui obyek; dan (d) 
pengetahuan normatif ilmu pengetahuan, yang mengemukakan manfaat 
ilmu pengetahuan bagi hidup dan kehidupan manusia.    

Empat pendekatan tersebut, lazim disebut dengan filsafat ilmu 
pengetahuan yang objek materinya adalah ilmu pengetahuan yang 
mencakup aras epistemologi, ontologi, aksiologi dan metodologi.
Epistemologi dimaknai sebagai pengetahuan mengenai pengetahuan, yang 
sering disebut juga dengan teori pengetahuan atau theory of knowledge 
(Suhartono, 2005:157). Persoalan pokok epistemologi adalah persoalan 
apa yang dapat diketahui dan bagaimana cara mengetahuinya, “what we 
can we know, and how do we know it” (Lacey, 1976 dalam Suhartono, 
2005:157).

Ontologi adalah bagian dari filsafat yang membahas tentang hakikat 
jenis ilmu pengetahuan (Suhartono, 2005:150). Dengan demikian 
pembahasan ilmu pengetahuan mengenai objek apa yang dikaji adalah 
pembahasan ilmu pengetahuan secara ontologis. 

 Aksiologi berkaitan erat dengan nilai sebuah pengetahuan yang 
diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan manusia. Artinya seberapa 
besar nilai sebuah ilmu dalam memberikan manfaat bagi kehidupan 
manusia. Menurut Semangun (1992:11) aksiologi membahas apakah 
manfaat ilmu bagi manusia. Aksiologi ini mempunyai hubungan yang 
erat dengan nilai dan etika (moral). Berkaitan dengan etika, Suhartono 
(2005:165) menyebutkan bahwa etika diartikan dengan filsafat moral atau 
‘filsafat tingkah laku’. Secara filosofis, etika disini terbagi menjadi etika 
normatif dan mata etika. Etika normatif mempersoalkan pengukuran 
perbuatan baik dan benar berdasarkan norma–norma konvensional sebagai 
petunjuk atau penuntun perilaku. Sedangkan mata etika cenderung bersifat 
filosofis, pengukuran baik dan benar berdasarkan pada analisis kritis logis 
(Suhartono, 2005:165). Dengan demikian, aksiologi membahas tentang 
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nilai dan manfaat ilmu yang sangat erat kaitannya dengan persoalan etika, 
moral dan perilaku manusia.

Metodologi adalah ilmu yang berhubungan erat dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan, yang dapat dijabarkan ke dalam 
berbagai metode. Atau dengan kata lain sebuah sistem penalaran yang 
menggunakan metode tertentu, dapat berupa  penalaran induktif ataupun 
deduktif untuk dapat menghasilkan ilmu pengetahuan. Metodologi 
bersangkutan dengan jenis, sifat dan bentuk umum mengenai cara–cara, 
aturan–aturan dan patokan–patokan prosedur jalannya penelitian yang 
menggambarkan bagaimana ilmu pengetahuan diperoleh melalui sebuah 
metode. Sedangkan metode adalah cara kerja yang teratur dan sitematis 
untuk mendapatkan sebuah pengetahuan.  

B. Ilmu Pertanahan dan Keagrariaan

Berkenaan dengan isu dan objek kajian pertanahan dan keagrariaan, 
teori ‘the production of spaces’ (Lefebvre, 1991) dapat dikedepankan 
sebagai objek material. Menurut Lefebvre, ruang (space) tidak hanya 
dipahami sebagai ruang fisik (physical spaces) belaka, tetapi juga ruang 
mental (mental spaces) dan ruang sosial (social spaces). Ketiga ruang ini 
ternyata sangat relevan dengan objek materi kajian pertanahan dan 
keagrariaan. Ruang fisik dimaknai sebagai makna keruangan atas tanah 
(land), ruang mental berhubungan dengan mindset dan hal–hal yang 
bersifat spiritual dan kultural dalam memandang tanah dan ruang sosial 
berkenaan dengan persoalan tenuarial, administrasi, penggunaan dan 
pemanfaatan serta penyelesaian konflik dan sengketa pertanahan dan 
keagrariaan.

Dalam konteks kekinian, telah berkembang kajian tentang land 
management dan land administration yang merupakan impelemntasi 
dari kebijakan negara terhadap tanah (land policy). Dalam hal ini, 
Chinnapan menempatkan land management dan land administration 
pada terminologi yang sejajar1, yang unsur–unsurnya sebagaimana 
dikemukakan oleh Enemark, yakni: (1) land tenure; (2) land use; (3) land 
value; dan (4) land development.

1Chinnapan, 2011. Land Tenure in Disaster Risk Management: Case of Flooding in Nepal, 
Enschede, The Netherlands.
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Permasalahan pokok yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah 
belum terformulasikannya rumpun keilmuan pertanahan dan keagrariaan 
secara jelas dan tegas, sehingga hasil studi dan kajian yang dilakukan masih 
sangat kental dengan perspektif keilmuan yang ada pada masing–masing 
peneliti. Permasalahan berikutnya adalah studi multidisiplin sebagaimana 
kekhasan sekaligus kebutuhan dalam studi pertanahan dan keagrariaan 
belum menjadi mainstream dalam konstelasi pengembangan keilmuan 
di Indonesia.

Penelitian ini memfokuskan pada kajian ilmu pertanahan dan 
keagrariaan pada aras ontologis, epistemologis, aksiologis hingga 
metodologis. Dengan demikian, keilmuan pertanahan dan keagrariaan 
secara utuh dapat terformulasi dan eksis sebagai studi multidisiplin 
yang hakekat keilmuannya berdasarkan isu dan objek pertanahan dan 
keagrariaan, mempunyai kemanfaatan dalam menyelesaikan berbagai 
persoalan pertanahan dan keagrariaan, serta secara metodologis 
mempunyai pendekatan dan metode yang spesifik.



BAB IV

PERKEMBANGAN ILMU 
DAN PENDIDIKAN TINGGI 
AGRARIA DI INDONESIA

A. Wajah Ilmu Sosial dan Studi Agraria di Indonesia

Sebelum masuk kepada kajian mengenai bagaimana state of the art 
studi agraria di Indonesia, ada baiknya jika kita terlebih dahulu meninjau 
bagaimana dinamika pemikiran ilmu sosial di Indonesia. Studi agraria 
merupakan bagian dari keluarga besar ilmu sosial Indonesia, sehingga 
sedikit atau banyak apa yang terjadi dan menjadi dinamika ilmu sosial 
secara umum juga berpengaruh terhadap apa dan bagaimana studi agraria 
di Indonesia. 

Dinamika ilmu sosial di Indonesia tumbuh dan berkembang sangat 
terikat pada konteks global Perang Dingin, yang terjadi setelah Perang 
Dunia II berakhir. Sebagai salah satu negara yang merdeka pasca–Perang 
Dunia II, Indonesia tidak terlepas dari konteks tersebut, dimana dunia 
seolah terbelah dalam dua blok, yaitu blok kaptalis dengan blok komunis. 
Melalui berbagai skema pelatihan, pemberian beasiswa, serta bantuan luar 
negeri, terutama dari Amerika Serikat dan Uni Soviet, ketegangan dua blok 
yang saling bersaing itupun hadir secara konkret di Indonesia. Persaingan 
antara aliran ilmu–ilmu sosial juga merupakan kepanjangan tangan dari 
persaingan politik dan ideologis tadi. Dan kemunculan kembali isu 
reforma agraria juga tidak terlepas dari konteks Perang Dingin tersebut.
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Dalam sebuah bab yang disumbangkan untuk buku Social Science 
and Power in Indonesia (2005), Ariel Heryanto menggambarkan adanya 
tiga ideologi besar yang menjadi spirit ilmu sosial di Indonesia, yaitu 
Marxisme, Islamisme, dan Developementalisme.2 Ketiganya memiliki intensi 
yang berlainan. Kelompok Marxis, misalnya, memiliki intensi terhadap 
perombakan mendasar pada tata ekonomi negara sebagai bagian revolusi 
internasional. Sementara itu, kelompok Islamis memiliki intensi agar 
pemisahan kehidupan bernegara dengan prinsip–prinsip keagamaan, 
dalam hal ini Islam, tidaklah terlalu lebar. Harus ada jabat tangan erat 
antara penyelenggaraan kehidupan bernegara dengan prinsip–prinsip 
ajaran keagamaan. Adapun kelompok Developmentalis, kelompok ini 
merupakan pendukung gagasan modernitas sekuler, liberal, dan universal, 
sebagaimana diwariskan kaum cendekiawan modern Kolonial di masa 
Politik Etis (Etische Politiek). 

Tiga spirit tadi sangat mempengaruhi bagaimana wajah ilmu sosial 
di Indonesia, dimana dalam pergulatannya belakangan, tiga spirit itu 
kemudian terlembagakan ke dalam tiga aliran besar, yaitu neoliberalisme, 
populisme, dan ekonomi–politik strukturalis. 

Di lapangan studi pedesaan, Ben White (2005) menulis bahwa 
di masa kolonial pemikiran sosial ekonomi pedesaan, khusunya studi 
mengenai isu–isu agraria, menunjukan adanya dua aliran pemikiran 
utama, yaitu aliran empiris yang sangat menekankankan orientasi 
lapangan, dengan aliran yang lebih bersifat teoritis, yang tertarik untuk 
memperdebatkan sifat dasar masyarakat dan ekonomi agraria Indonesia.3

Dalam catatan Ben White, kaum intelektual Indonesia di masa 
kolonial pada umumnya tidak terlalu tertarik dengan kemiskinan pedesaan 
dan persoalan–persoalan agraria. Itu bisa dilacak dari miskinnya karya–
karya yang membahas soal pedesaan dan agraria dari kalangan terdidik 
masa itu. Meskipun demikian, Ben White memberikan perkecualian 
pada Iwa Kusumasumantri dan Soekarno. Melalui buku kecilnya, The 
Peasants’ Movement in Indonesia (1927), yang ditulis di Moskow, Iwa 
Kusumasumantri menyoroti kondisi sosial ekonomi kaum tani dan 

2Ariel Heryanto, “Ideological Baggage and Orientations of the Social Sciences in Indonesia”, 
dalam Vedi R. Hadiz & Daniel Dhakidae (Editors), Social Science and Power in Indonesia 
( Jakarta-Singapore: Equinox-ISEAS, 2005), hal. 71.

3Ben White, “Between Apologia and Critical Discourse: Agrarian Transitions and Scholarly 
Engagement in Indonesia”, dalam Hadiz & Dhakidae (Editors), ibid., hal. 107.
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buruh perkebunan di Indonesia. Mereka harus memikul beban berat 
pajak dan upeti, atau terlibat konflik agraria dengan raksasa agrobisnis 
Eropa. Sedangkan Soekarno, melalui konsep Marhaen–nya, melihat 
kemiskinan kaum tani yang memiliki lahan sempit menjadi referensinya 
tentang sebuah jenis kemiskinan desa dan kondisi agraria yang timpang. 
Konsep Marhaen Soekarno adalah bentuk adopsi sekaligus kritik terhadap 
Marxisme. Disebut mengadopsi Marxisme karena konsep Marhaen 
sebenarnya adalah bentuk analisis kelas. Disebut kritik terhadap Marxisme, 
karena Marhaenisme mengemukakan analisis bahwa kelas–kelas sosial 
yang terbentuk dalam masyarakat agraris seperti di Indonesia tidaklah 
sama dan sebangun dengan kelas–kelas yang terbentuk dalam masyarakat 
industrial di Eropa. 

Dalam kaitannnya dengan pengembangan studi pedesaan dan 
agraria, Universitas Gadjah Mada (UGM) tentu saja merupakan 
contoh klasik. UGM memiliki jejak keterlibatan yang panjang dalam 
perumusan hukum agraria nasional sejak tahun–tahun 1947 hingga 
kepada riset–riset agraria yang lebih kemudian. Pada tahun 1951 UGM 
membentuk apa yang disebut sebagai Panitya Sosial Research. Badan ini 
sebenarnya dibentuk sebagai dalam rangka kerjasama penelitian dengan 
MIT. Sayangnya, kerjasama itu tak berjalan mulus. Meskipun demikian, 
lembaga ini, Panitya Social Research, tetap mengerjakan beberapa riset di 
bawah pimpinan M.A. Jaspan, seorang antropolog. Dalam perjalanannya, 
panitia ini kemudian bertransformasi menjadi Lembaga Sosiografi dan 
Hukum Adat. Tak kurang dari 30 hasil riset, diantaranya studi pedesaan 
di Jawa, dipublikasikan oleh lembaga ini. 

Pelembagaan lebih jauh dari studi agraria di UGM berlangsung pada 
awal 1970–an, ketika didirikan Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan 
dan Kawasan (P3PK) pada 1973 yang dipimpin oleh Sartono Kartodirdjo. 
Di lembaga inilah studi pedesaan dan agraria di UGM dilangsungkan. 
Lembaga ini mencapai puncak kemasyhurannya ketika dipimpin oleh 
Mubyarto, seorang guru besar ilmu ekonomi. Berbeda dengan kebanyakan 
ekonom lainnya, Mubyarto banyak menggunakan pendekatan ilmu sosial 
lintas disiplin untuk menjelaskan realitas ekonomi agraris di Indonesia. 
Pendekatan itu dianggapnya lebih sesuai dengan realita Indonesia.  

Selain P3PK, artefak studi agraria lainnya di UGM terdapat di 
Fakultas Ekonomi (dahulu Fakultas Hukum Ekonomi dan Sosial Politik, 



14 Ilmu Agraria Lintas Disiplin

HESP). Jika Fakultas Ekonomi UI pada mulanya membuka tiga jurusan, 
yaitu Ekonomi Umum, Ekonomi Perusahaan, dan Akuntansi. Maka 
di UGM, jurusan yang pertama kali dibuka ada empat, yaitu Jurusan 
Ekonomi Agraria, Kenegaraan, Ekonomi Sosiologi, dan Ekonomi 
Perusahaan. 

Cukup menarik untuk mencatat bahwa UGM membuka Jurusan 
Ekonomi Agraria. Sejauh yang bisa ditelusuri, latar belakang pendirian 
jurusan tersebut berangkat dari sudut pandang bahwa sebagai negara 
agraris, maka persoalan terbesar ekonomi Indonesia adalah soal agraria. Itu 
sebabnya di kalangan para pendiri UGM, jurusan ekonomi yang mereka 
buka di antaranya adalah jurusan ekonomi agraria.

Jika UGM memiliki P3PK, maka Institut Pertanian Bogor (IPB) 
pada 1972 telah mendirikan Lembaga Penelitian Sosiologi Pedesaan, yang 
dipimpin oleh Sajogyo. Dengan demikian, lembaga yang dipimpin oleh 
Bapak Sosiologi Pedesaan Indonesia itu hadir lebih dulu dari P3PK di 
UGM. Dalam perjalanannya, lembaga itu telah menjadi salah satu pusat 
pengembangan kajian agraria yang terkemuka di Indonesia.

Dalam konteks kekinian, selama ini tampak sekali bahwa kajian 
pertanahan dan keagrariaan di Indonesia, utamanya di Sekolah Tinggi 
Pertanahan Nasional (STPN), merupakan kajian ilmu yang bersifat 
fragmentaris dan cenderung mengkaji bidang–bidang tertentu. Sekurang–
kurangnya terdapat tiga kajian atau ilmu yang secara simultan mewarnai 
kajian pertanahan dan keagrariaan, yakni rumpun ilmu kebumian, 
ilmu hukum serta ilmu sosial. Ketiga rumpun keilmuan tersebut, baik 
secara simultan maupun sendiri sendiri, dalam hal pendekatan dan 
metodologinya selalu digunakan dalam penelitian pertanahan dan 
keagrariaan. Namun demikian pemanfaatan beragam rumpun ilmu 
dalam satu kajian yang dilakukan di STPN belum mampu menunjukkan 
kekhasan atau karakteristik keilmuan di bidang pertanahan dan keagrarian, 
baik dalam hal pendekatan maupun metodologi 

Kajian dan penelitian pertanahan yang dilakukan oleh STPN 
dikategorikan berada di dalam lokus kajian Policy and Political Science 
dengan konsentrasi pada Land and Agrarian Studies. Pengakategorisasian 
oleh Komisi Nasional Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan 
(KNAPP) Kementerian Riset dan Teknologi, dilakukan setelah visitasi 
akreditasi pada lembaga penelitian STPN. Pengkategorsasian inipun tidak 



Perkembangan Ilmu dan Pendidikan Tinggi Agraria di Indonesia 15

serta merta memberikan dampak pada terkonstruksinya ilmu dan kajian 
pertanahan. 

Dalam konstelasi rumpun keilmuan di Indonesia, ilmu agraria dan 
pertanahan belum mendapatkan posisi yang jelas. Dalam daftar nama 
rumpun ilmu, sub rumpun ilmu dan bidang ilmu dalam rumpun yang 
diterbitkan oleh Dirjend DIKTI, Kementerian Pendidikan Nasional 
Tahun 2012, terdapat 12 rumpun keilmuan (Tabel 1) yang di dalamnya 
belum mengakomodasi ilmu agraria dan pertanahan baik sebagai sub 
rumpun maupun bidang ilmu.

Tabel 1. Rumpun Keilmuan Di Indonesia Menurut DIKTI

No. Rumpun Ilmu Jumlah Sub Rumpun Ilmu
1 Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam (MIPA)
3 (IPA, Matematika, Kebumian & 
Angkasa)

2 Tanaman 4 (Pertanian & Perkebunan, Teknologi 
dalam Ilmu Tanaman, Sosiologi 
Pertanian, Kehutanan)

3 Hewani 3 (Perikanan, Peternakan, Kedokteran 
Hewan)

4 Kedokteran 4 (Kedokteran Spesialis, Kedokteran 
Akademik, Kedokteran Gigi dan Mulut, 
Kedokteran Gigi Akademik)

5 Kesehatan 4 (Kesehatan Umum, Keperawatan & 
Kebidanan, Psikologi, Farmasi)

6 Teknik 5 (Teknik Sipil & Perencanaan Tata 
Ruang, Keteknikan Industri, Teknik 
Elektro dan Informatika, Teknologi 
Kebumian, Ilmu Perkapalan)

7 Bahasa 3 (Sastra Indonesia & Daerah, Ilmu 
Bahasa, Bahasa Asing)

8 Ekonomi 2 (Ekonomi, Manajemen)
9 Sosial Humaniora 2 (Politik, Sosial)
10 Agama dan Filsafat 2 (Ilmu Agama, Filsafat)
11 Seni, Desain dan Media 5 (Seni Pertunjukan, Kesenian, Seni 

Kriya, Media, Desain)
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12 Pendidikan 7 (Ilmu Sosial, Bahasa & Sastra, Olah 
Raga & Kesehatan, MIPA, Teknologi & 
Kejuruan, Ilmu Pendidikan, Pendidikan 
Kesenian)

Pengembangan keilmuan pertanahan di STPN, juga sangat 
terpengaruh oleh proses pendidikan dan pembelajaran kepada mahasiswa. 
Kepentingan kajian keilmuan yang menopang tugas pokok dan fungsi 
BPN sebagai lembaga induk STPN, menjadikan pengembangan keilmuan 
di STPN menjadi tidak leluasa. Di satu sisi STPN harus merancangbangun 
rumpun ilmu pertanahan, tetapi disisi lain, STPN harus mengajarkan 
ilmu dan pengetahuan praktis yang dibutuhkan oleh BPN. 

Permasalahan lain terkait dengan pengembangan keilmuan 
pertanahan dan keagrariaan adalah masih kentalnya pengakuan terhadap 
linearitas keilmuan oleh birokrasi pendidikan di Indonesia, sehingga 
studi multidisiplin masih belum mendapatkan tempat yang layak dalam 
konstelasi perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia (Irianto, 2014). 
Padahal karakteristik keilmuan pertanahan dan keagrariaan adalah 
multidisiplin.

B. Perkembangan Studi Agraria di Indonesia

Lima misi utama yang mengiringi kelahiran UUPA yang meliputi: 
(1) perombakan hukum agraria; (2) pelaksanaan land reform; (3) penataan 
penggunaan tanah; (4) likuidasi hak–hak asing dalam bidang agraria; dan 
(5) penghapusan sisa–sisa feudal dalam bidang agraria. Pencapaian misi 
utama UUPA mensyaratkan berjalannya studi–studi agraria dan tersediaan 
berbagai resources yang memadai, utamanya adalah sumberdaya manusia 
yang ahli dan profesional di bidang keagrariaan.

Namun demikian, realitas menunjukkan hal yang kontradiktif 
dengan semangat dan misi kelahiran UUPA. Kajian agraria selama 
ini, khususnya pasca terbitnya UUPA belum mendapatkan perhatian 
yang memadai, meskipun persoalan agraria periode sebelumnya (pasca 
kemerdekaan) mendapatkan perhatian serius para pendiri bangsa. 
Perhatian ini dilakukan mengingat kemerdekaan adalah kesempatan 
baru untuk merestrukturisasi sistem penguasaan tanah dari sistem 
kolonial dan feodal menuju ke arah yang lebih berkeadilan. Hal ini 
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dipandang sebagai upaya mengatasi persoalan kemiskinan serta perlakuan 
eksploitatif masyarakat petani dan problem pemenuhan kebutuhan pangan 
dapat diselesaikan4. Bentuk perhatian sekaligus kesadaran pentingnya 
penyelesaian persoalan agraria pasca kemerdekaan ditunjukkan oleh 
tumbuh suburnya kajian agraria seiring dengan semangat dekolonisasi 
sistem penguasaan sumberdaya agraria di Indonesia5.

1. Kajian Keagrariaan Pasca Kemerdekaan

Meskipun belum secara khusus menunjukkan atau berlebel studi 
agraria, berbagai kajian dalam ranah agraria telah dilakukan oleh berbagai 
pihak pasca kemerdekaan. Berbagai kajian pada ranah agraria, baik untuk 
kepentingan akademik konvensional, berorientasi pada kebijakan maupun 
kajian yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat6telah banyak 
dilakukan. Penelitian akademik konvensional mempunyai sifat dan tujuan 
untuk akumulasi pengetahuan bagi pengembangan ilmu keagrariaan. 
Penelitian berorientasi kebijakan (policy oriented research) bertujuan 
untuk mempersiapkan, memberi masukan ataupun mendukung suatu 
kebijakan pemerintah serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan 
suatu kebijaksanaan pemerintah. Sedangkan penelitian partisipatoris lebih 
pada upaya–upaya pemberdayaan masyarakat.

Ketiga jenis penelitian di atas, menurut Wiradi pada dasarnya 
terdapat 3 (tiga) kriteria penciri, yakni: (1) pilihan tema; (2) pilihan 
metodologi; dan (3) pilihan bentuk publikasi. Ketiga penciri tersebut 
sangat tergantung pada peneliti dan pihak–pihak yang berkepentingan 
terhadap penelitian keagrariaan, dalam hal ini termasuk penyandang 
dananya. Tipe penelitian akademik peneliti mempunyai otoritas tertinggi 
dalam pengambilan keputusan, baik dalam hal tema penelitian, kerangka 
metodologis maupun pada bentuk publikasi yang akan dilakukan. Otoritas 
ini tidak dapat dilakukan sedemikian bebas, apabila penelitian yang 
dilakukan ada pada tipe kebijakan.

4Ahmad Nashih Luthfi, 2011: 3, ‘Melacak Sejarah Pemikiran Agraria: Sumbangan 
Pemikiran Mazhab Bogor’. STPN Press, Yogyakarta

5Ibid, hal 103
6Tiga tipe penelitian pada ranah agraria dikemukakan oleh Gunawan Wiradi, 2009, Seluk 

Beluk Masalah Agraria: Reforma Agraria dan Penelitian Agraria (Yogyakarta: STPN Press & Sains), 
hal 195.
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Pada masa kemerdekaan dan sesudahnya, kita tahu, rumusan 
fundamental para pendiri bangsa ini akan konsep dan kajian agraria sebagai 
jangkar nasionalisme maupun patriotisme harus mengalamasi benturan 
sejarahnya dalam arus dinamika, gejolak, dan jatuh–bangun bangsa ini. 
Jauh hari sebelum disyahkannya UU no. 5 UUPA 1960, dengan kesadaran 
penuh para pendiri bangsa ini akan perombakan total penguasaan sumber–
sumber daya Agraria warisan Belanda maupun sistem feodal lama, para 
pendiri bangsa ini telah melakukan langkah maupun kebijakan awal bagi 
tercipatnya tata sosial–berkeadilan maupun terciptanya Hukum Agraria 
Nasional. 

Langkah tersebut diantarnya penghapusan hak istimewa desa 
perdikan di Banyumas 1946, penghapusan “hak–hak konversi” tanah 
dalam wilayah pemerintahan otonom di Yogyakarta dan Surakarta 1950, 
dan menasionalisasi atau melikuidasi status “tanah–tanah partikelir” 
perkebunan (tahun 1958) yang dimiliki oleh pribadi–pribadi dari 
Inggris, Belanda, Arab, China setelah dijual oleh pemerintah Belanda 
pada masa krisis finansial abad 19 (Fauzi, 2012: 21–24). Langkah ini 
dilakukan sebagai upaya restrukturasi penguasaan sumber–sumber daya 
Agraria, serta pengguliran ide baik di level pemerintahan maupun rakyat 
secara keseluruhan untuk tercapainya payung hukum agraria nasional 
yang bervisi pada cita–cita kemakmuran dan kesejahteraan bagi bangsa 
Indonesia yang sumber daya Agraria–nya telah lama dirampas oleh 
korporat asing, penjajah, maupun kaum feodal. 

Seperti terumuskan secara baik oleh UUD 1945—dimana “tanah, 
air, kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 
digunakan sebaiknya untuk kemakmuran rakyat”—para pendiri bangsa 
ini sangat sadar Agraria tidak hanya menyangkut “tanah pertanian” semata, 
melainkan menyangkut tanah, air, dan udara atau baik di atas, di dalam, 
maupun di atas tanah dan air tersebut seperti terumuskan secara rinci 
dalam no.5 UUPA 1960.  

Dari sejak dibentuknya “panitia Agraria Yogya” tahun 1948, 
penyusunan rancangan undang–undang (RUU) Agraria 1950, dan 
disetujuinya Undang–undang no. 5 tahun 1960 tentang peraturan Dasar 
Pokok–pokok Agraria dikenal dengan Undang Undang Pembaharuan 
Agraria (UUPA) 1960 oleh DPR–Gotong Royong pada tanggal 26 
September 1960, disusul peraturan pemerintah pengganti Undang–
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undang no. 25 tahun 1960 (dikenal dengan undang–undang landreform), 
hingga pembentukan panitia landreform, pengadilan landreform, dan 
pendanaan landreform setahun setelahnya (Luthfi, 2011: 106–107)—
mengingatkan kita bahwa para pendiri bangsa ini telah jauh–jauh hari 
mempersiapkan perombakan hukum agraria nasional menuju tata–hukum 
agraria yang berpihak pada bangsa Indonesia, terutama masyarakat yang 
paling tidak diuntungkan dalam proses pengelolaan sumberdaya Agraria 
pada masa Belanda. 

Namun rumusan Agraria seperti tercermin dalam UUPA 1960 
mengimplikasikan problem laten di dalamnya. Pada 17 Desember 1949 
misalnya, saat pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat oleh 
Pemerintah Belanda pada perjanjian Konfrensi Meja Bundar (KMB), 
Indonesia kecolongan. Selain mengakui kedaulatan RIS secara resmi 
sebagai negara, Belanda ternyata mensyaratkan dijaminnya hak–hak 
pemeliharaan kepentingan–kepentingan ekonomi Belanda di Indonesia, 
yakni pengembalian aset–aset Belanda, termasuk sektor perkebunan. 
Pada perkembangannya, meski pada akhirnya perkebunan belanda di 
nasionalisasi dikemuan hari, hal ini menghambat aspirasi masyarakat 
untuk menghapus sistem perkebunan agraria kolonial ke arah yang lebih 
baik (Fauzi, 2012: 25–32).  

Selain itu, UU kehutanan 1874 yang dikeluarkan Belanda dengan 
prinsip domeinverklaring–nya—yang sedari awal memisahkan wilayah 
hutan dan Agraria secara umum—ternyata di masa kemerdekaan 
telah mencipatakan kerumitan pengolaan sumber daya agraria dan 
menjadikannya lepas dari  pengaturan Agraria seperti tercantum dalam 
rumusan Hukum Agraria Nasional /UUPA 1960 (Fauzi, 2012: 33–46). 
Prinsip domeinverklaring warisan belanda dalam mengatur Hutan masih 
sulit untuk dibongkar dan dirombak, dan bahkan dilestarikan, bukan 
atas nama kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara umum, 
melainkan digunakan negara untuk kepentingan konsensi investasi modal 
kapitalistik kelas pengusaha kaya di masa kemudian.   

Sejak peristiwa politik 30 September 1965 melanda bangsa 
Indonesia, perjuangan tata– pengelolaan dan perubahan mendasar sumber 
daya agraria mengalami awal titik baliknya. Di tahun–tahun sekitar itu 
kekuasan prisiden Soekarno, sebagai seorang pemimpin garda depan 
perjuangan tata keadilan Agraria nasional, akhirnya berakhir dan diganti 
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oleh Soeharto. Di bawah pemerintahan Orde Baru ini usaha maupun 
perjuangan perombakan struktur agraria (yang dikenal dengan Land 
reform) menjadi terabaikan dan sedikit–demi sedikit disisihkan—untuk 
tak mengatakan ditinggalkan. 

2. Kajian Keagrariaan Era Orde Baru  

Kondisi yang lebih memprihatinkan terjadi pada era orde baru. Pada 
era rejim otoriter orde baru ini dapat dikatakan bahwa kajian dan studi 
keagrarian absen dari blantika ilmiah dan akademik nasional, sekalipun 
di perguruan–perguruan tinggi ternama. Hal ini sebagaimana dinyatakan 
Wiradi dan White  (1984): “one result of this hiatus is the serious lack of 
local and comparative research materials both on land tenure problems and 
on the theory and practice of  land reform and agrarian reform. Furthermore, 
formal training in the theory and practice of landreform and agrarian reform 
is now virtually absent from curricula of most departments concerned with 
agricultural and rural development problems in Indonesian universities”7.

Statemen di atas menunjukkan bahwa selama lebih dari tiga dekade, 
riset, kajian dan pembelajaran tentang keagrariaan menjadi hal yang 
sulit ditemukan. Kondisi ini tidak terlepas dari konstelasi dan kondisi 
politik nasional yang mengedepankan pertumbuhan sebagai strategi 
pembangunan.

Sebagai antitesis perjuangan populisme Soekarno, Soeharto 
menetapkan ideologi baru bernama “pembangunanisme”.  Atas nama 
itu, Orde Baru mengeluarkan instrumen hukum, yakni UU tentang 
Ketentuan Pokok Kehutanan UU No.5/1967, UU tentang Pokok 
Pertambangan (UU No. 11/1967) dan UU Penanaman Modal Asing 
(UU No.2/1967). Melalui seperangkat perundangan tersebut Orde Baru 
memberi legitimasi secara bebas dimulainya akumulasi modal berdasarkan 
sumber daya Agraria (kehutanan, pertambangan, tanah, dll). Dengan jalan 
ini pemerintah telah menyambut kepada modal asing untuk ikut serta dan 
berafiliasi dalam eksploitasi sumber daya agraria (Setiawan: 1997; 203). 

Selain itu, Orde baru juga mulai mempreteli dan mengamputasi 
lembaga maupun pranata penyokong bagi penerapan Land Reform 

7Sebagaimana tertulis pada buku ‘Metodologi Studi Agraria: Karya Terpilih Gunawan 
Wiradi’ yang disunting oleh Moh. Shohibuddin, Sains, Bogor, 2009.



Perkembangan Ilmu dan Pendidikan Tinggi Agraria di Indonesia 21

nasional dari mulai panitian land reform, pengadilan land reform, panitia 
pengukuran desa lengkap, dll yakni dengan cara  memperlakukan dan 
memasukkan kebijakan redristribusi tanah (land reform) sebagai suatu 
masalah rutin dalam kendali birokrasi (baca: birokratisasi)—melalui 
keputusan  Presiden no.55/1980 (Wiradi,  2009: 88). 

Seturut dengan program Revolusi Hijau yang dijalankan pemerintah 
(tahun 1974–1983)—yakni sebuah program untuk memodernisasi 
alat–alat/teknologi modern yang pada akhirnya menyisihkan program 
redristribusi tanah (land reform) sebagai jalan perubahan mendasar 
untuk menciptakan kemakmuran dan keadilan khususnya bagi petani—
Pemerintah Orde Baru bahkan mulai mengubah status, tugas, dan fungsi 
Direktorat Kementrian Agraria dan menurunkan dan mengamputasi 
perannya menjadi sebuah badan yang hanya menangani sektor pertanahan 
nasional. Badan tersebut bernama Badan Pertanahan Nasional (BPN). 

Berdasar Keputusan presiden no.26/1988 badan ini diciptakan 
untuk menyediakan pelayanan dalam bidang penggunaan tanah terkait 
dengan perencanaan ruang, mengatur survey, pemetaan, pendaftaran, 
pemberian hak tanah, serta pengembangan hukum regulasi tanah. 
Sungguh, dalam upaya mendorong pembangunan dengan tajuk  “tanah 
untuk pembangunan”, BPN lahir dan dilahirkan dalam konteks tersebut. 
Badan ini merupakan upaya Orde baru untuk meretas jalan mulus bagi 
kebijakan tanah untuk pembangunan yang terkait dengan “ijin lokasi”. 
Dengan konsep ijin lokasi yang dikeluarkan BPN, pelayanan terhadap 
investor untuk mendapatkan tanah dipermudah, meski tanah–tanah 
tersebut dimiliki oleh penduduk lokal (Fauzi, 2012: 68–70). Dengan 
konsep “catur tertib pertanahan”, BPN benar–benar telah menjadi badan 
yang ampuh dalam menyokong kebijakan “tanah untuk pembangunan” 
orde baru tersebut. 

Kebijakan–kebijakan yang ditelorkan Orde Baru benar–benar telah 
menjadikan program land reform dan pelaksaan Hukum Agraria Nasional 
benar–benar harus masuk “peti es”. Dengan program penanaman modal 
asing/dalam (1967&1968), revolusi hijau 1974–1983), birokratisasi 
kelembagaan agaria (1980), serta deregulasi PP 20/1994 dengan orientasi 
ekspor (Kasim & Suhendar, 1997: 99–110), benar–benar telah menjadikan 
sumber daya agraria di masa ini sebagai “komoditas” yang menjajikan 
untuk menopang kebijakan pembangunan pemerintah, serta memuluskan 
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Indonesia berintegrasi dengan sistem kapitalisme dan liberalisme secara 
keseluruhan. Pada titik ini, perkembangan kapitalisme Indonesia yang 
didengunkan dan dijalankan oleh Orde Baru telah menciptakan akumulasi 
dan liberalisasi (dari) sumber daya agraria, dan oleh karena itu sangat 
menyimpang dari kehendak awal para pendiri bangsa ini. 

Tekad awal para pendiri bangsa ihwal land reform atau reforma 
agraria secara umum sebagai upaya yang dilakukan—oleh pemerintah 
dan masyarakat—dalam merombak, menata kembali bentuk–bentuk 
penguasaan dan pemanfaatan sumber daya agraria dan hubungan sosial 
agraria bagi sebesar–besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat 
akhirnya harus menabarak dinding keras sejarahnya.  Keinginan untuk 
mencipatakan tata “sosialisme Indonesia” seperti digelorakan oleh 
Soekarno justru tersuruk dalam lobang perangkap kapitalisme–idustrial 
yang melanda bangsa Indonesia. Dampak dari kapitalisme sumber daya 
agraria ini tidak hanya berimplikasi pada tata hukum–kelembagaan 
maupun politik pengelolaan sumber daya agraria secara umum, melainkan 
juga ikut mempersempit, mengerdilkan, dan memadulkan kajian keilmuan 
agraria yang berlangsung di bumi Indonesia.    

C. Perkembangan Pendidikan Tinggi Agraria 

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) yang saat ini 
merupakan satu–satunya pendidikan tinggi kedinasan pertanahan di 
bawah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPNRI) ini 
adalah buah perkembangan dari Akademi Agraria (AA) yang lahir pada 
tahun 1963. Kelahiran Akademi Agraria pada tahun 1963 tersebut tidak 
dapat dipisahkan dengan lahirnya Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1960 
tentang Peraturan Dasar Pokok–Pokok Agraria yang lebih dikenal dengan 
Undang–Undang Pokok Agraria (UUPA).

Sejarah perkembangan STPN layak dikedepankan dalam 
pengembangan pendidikan keagrariaan dan kelembagaan agraria di 
Indonesia– secara khusus di Yogyakarta– mengingat pada lembaga 
inilah penyelenggaraan pendidikan secara terpadu yang meliputi aspek 
pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pemberdayaan masyarakat 
di bidang agraria/pertanahan selama lebih dari lima dekade. 

Misi utama yang mengiringi kelahiran UUPA dan kesadaran tentang 
perlunya ketersediaan sumberdaya manusia yang ahli di bidang keagrariaan 
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mendorong kelahiran lembaga pendidikan tinggi di bidang keagrariaan. 
Secara ringkas, perkembangan pendidikan tinggi keagrariaan di Indonesia 
diawali dengan berdirinya Akademi Agraria di Yogyakarta dan Akademi 
Agraria di Semarang, yang keduanya kemudian dilebur menjadi Akademi 
Agraria Departemen Dalam Negeri (AADDN), kemudian berubah lagi 
menjadi Akademi Pertanahan Nasional (APN) dan terakhir menjadi 
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) sampai saat ini.

1. Akademi Agraria Yogyakarta (AAY)

Semangat melahirkan tenaga ahli di bidang keagrariaan serta 
semangat untuk mengembangkan bidang keilmuan keagrariaan yang 
mengiringi dan mengikuti kelahiran UUPA menumbuhkan gagasan 
untuk mewujudkan lembaga pendidikan tinggi yang mengkaji persoalan 
keagrariaan. Berkenaan dengan hal tersebut, Menteri Pertanian dan Agraria 
pada saat itu menerbitkan Surat Keputusan Nomor SK.36/KA/1963 pada 
tanggal 24 September 1963 tentang Pendirian Akademi Agraria yang 
berkedudukan di Yogyakarta. Untuk merealisasikan pendirian Akademi 
Agraria tersebut Menteri Pertanian dan Agraria melakukan kerjasama 
dengan Rektor Universitas Gadjah Mada yang tertuang dalam Piagam 
Kerjasama dan ditandatangani pada tanggal 10 Oktober 1963. Adapun 
jenjang studi yang ditetapkan adalah Jenjang S–0 (Sarjana Muda/BA) 
dengan Jurusan Agraria.

Berdirinya Akademi Agraria di Yogyakarta ini tidak terlepas dari 
sejarah kelahiran UUPA yang diawali dengan kajian keagrariaan oleh Seksi 
Agraria Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada awal 
berdirinya UGM, yang kemudian melahirkan Panitia Agraria Yogya pada 
tahun 1948. Meskipun pada akhirnya Panitia Agraria Yogya dibubarkan 
pada tahun 1951 seiring dengan pembentukan Panitia Agraria Jakarta, 
namun semangat para pakar agraria di Yogyakarta dalam berkontribusi 
dalam penyiapan undang–undang agraria tetap tinggi. Di samping 
beberapa hal di atas, ketersediaan tenaga pengajar yang menekuni bidang 
keagrariaan, juga turut menjadi pertimbangan dalam pendiriaan Akademi 
Agraria di Yogyakarta.

Demi kelancaran dalam proses pembelajaran dan pengelolaan 
pendidikan tinggi di bidang agraria tersebut, pada tanggal 5 Agustus 1966 
Direktur Jenderal Agraria dan Transmigrasi menerbitkan Statuta Akademi 
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Agraria Nomor BP/III/SK.56/1966. Dalam perkembangannya, untuk 
memenuhi kebutuhan pelayanan di bidang keagrariaan yang semakin 
bertambah pada tanggal 24 September 1971 dibentuklah Jurusan Tata 
Guna Tanah dengan Program S–0 (Sarjana Muda/B.Sc) dengan Surat 
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 95a Tahun 1971.   

2. Akademi Agraria Semarang (AAS)

Menyusul bedirinya Akademi Agraria Yogyakarta, didirikan pula 
Akademi Agraria Semarang Jurusan Pendaftaran Tanah dengan Program 
S–0 (Sarjana Muda/B.Sc.) pada tanggal 5 Mei 1964 melalui Surat 
Keputusan Menteri Pertanian  dan Agraria Nomor 136 Kamp/1964. 
Pendirian Akademi Agraria Jurusan Pendaftaran Tanah ini dilatarbelakangi 
oleh semakin perlunya dilakukan berbagai percepatan dalam memberikan 
kepastian hak atas tanah bagi masyarakat melalui pendaftaran tanah. 
Dimana diketahui bahwa sumberdaya manusia yang menguasai 
pendaftaran tanah masih belum memadai. Operasionalisasi berbagai 
kegiatan Akademi Agraria ini diwadahi juga oleh Statuta Akademi Agraria 
Nomor BP/III/SK.56/1966 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal 
Agraria dan Transmigrasi pada tanggal 5 Agustus 1966. 

Perubahan konstelasi politik yang terjadi pada rentang waktu 
satu dekade sejak berdirinya Akademi Agraria, baik AAY maupun AAS, 
secara kelembagaan kedua Akademi Agraria juga mengalami perubahan. 
Pada awal berdirinya, kedua pendidikan tinggi tersebut berada di 
bawah Departemen Pertanian dan Agraria. Pergeseran rejim penguasa 
Orde Lama ke Orde Baru menjadikan pendidikan agraria tersebut ikut 
bergeser menjadi di bawah naungan Departemen Dalam Negeri. Hal 
ini terjadi karena pada tahun 1966, Departemen Pertanian dan Agraria 
dirubah menjadi Direktorat Jenderal dan bergabung dengan transmigrasi 
menjadi Direktorat Jenderal Agraria dan Transmigrasi yang berada di 
bawah naungan Departemen Dalam Negeri. Pergeseran ini membawa 
implikasi pada penyatuan Akademi Agraria Yogyakarta dan Akademi 
Agraria Semarang menjadi Akademi Agraria Departemen Dalam Negeri 
(AADDN).
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3. Akademi Agraria Departemen Dalam Negeri (AADDN)

Penyatuan kedua Akademi Agraria yang telah ada menjadi 
Akademi Agraria Departemen Dalam Negeri dengan Surat Keputusan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1983, tanggal 16 Juni 1983 
seolah menumbuhkan semangat baru dalam studi–studi agraria, 
dimana penyatuan itu berimplikasi pada pengaturan jurusan yang ada. 
Kemunculan Jurusan Pendaftaran Tanah dan Land Reform, seolah 
mengisyaratkan bahwa kebijakan dan pelayanan di bidang pertanahan 
tidak boleh menafikan land reform. Jurusan ataupun program studi yang 
ada pada Akademi Agraria Yogyakarta dan Akademi Agraria Semarang 
masih bersifat teknis, yakni Jurusan Pendaftaran Tanah dan Jurusan 
Tata Guna Tanah. Kelahiran Jurusan–jurusan: (a) Tata Guna Tanah; (b) 
Pengurusan Hak Tanah; dan (c) Pendaftaran Tanah dan Land Reform 
pada Akademi Agraria Departemen Dalam Negeri menjadikan studi–studi 
agraria berpeluang berkembang menjadi semakin baik. Namun demikian, 
tampaknya pembukaan Jurusan Pendaftaran Tanah dan Land Reform 
tersebut belum memberikan dampak berkembangnya studi–studi land 
reform secara khusus. Bahkan perkembangan kemudian menunjukkan 
hal yang sebaliknya, ketika pada tahun 1987, tepatnya dengan Surat 
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1987 semua jurusan 
yang ada pada Akademi Agraria Departemen Dalam Negeri dihapuskan, 
sehingga program pendidikannya tanpa jurusan.

Seiring dengan penghapusan jurusan pada AADDN tersebut 
kelembagaan keagrariaan–pun berubah. Pada tahun 1988 Direktorat 
Jenderal Agraria mengalami peningkatan status menjadi Lembaga 
Pemerintah Non Departemen (LPND) setingkat menteri dengan sebutan 
Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui Keputusan Presiden Nomor 26 
Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional. Perubahan kelembagaan 
ini juga berpengaruh terhadap keberadaan AADDN, yang kemudian 
berubah menjadi Akademi Pertanahan Nasional (APN). 

Pada titik inilah, baik kelembagaan dan terminologi agraria direduksi 
menjadi pertanahan, meskipun secara politis status kelembagaannya 
dinaikkan menjadi LPND setingkat menteri. 
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4. Akademi Pertanahan Nasional (APN)

Akademi Pertanahan Nasional (APN) yang ditetapkan melalui Surat 
Keputusan Kepala BPN Nomor 6 Tahun 1989 pada tanggal 1 April 1989 
merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BPN. APN ini 
menyelenggarakan pendidikan Program D–III Pertanahan. Ditinjau dari 
aspek kemampuan teoritik dan profesional, lulusan APN mempunyai 
kualifikasi Asisten Ahli Pertanahan yang merupakan tenaga menengah 
di lingkungan BPN.

Dalam perkembangannya, APN ini hanya berjalan sampai 4 
tahun. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan dan dengan pertimbangan 
perkembangan permasalahan pertanahan yang semakin komplek, maka 
kebutuhan SDM di bidang pertanahan tidak cukup dengan kualifikasi 
Asisten Ahli Pertanahan, tetapi mensyaratkan tenaga dengan kualifikasi 
Ahli Pertanahan. Dengan pertimbangan inilah maka Akademi Pertanahan 
Nasional diintegrasikan dan ditingkatkan menjadi Sekolah Tinggi 
Pertanahan Nasional (STPN) melalui Keputusan Presiden Nomor 25 
Tahun 1993 tentang Pendirian STPN pada tanggal 27 Pebruari 1993.

5. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN)

Kelahiran STPN ini mengiringi munculnya kesadaran baru tentang 
pentingnya sumberdaya manusia yang memiliki kualifikasi ahli pertanahan, 
mengingat persoalan pertanahan semakin kompleks dan intensitasnya 
semakin tinggi seiring dengan semakin tingginya laju pembangunan di satu 
sisi dan semakin langkanya sumberdaya tanah di sisi yang lain. Kesadaran 
baru tersebut tercermin juga pada sasaran pembangunan nasional bidang 
pertanahan yang berkehendak mewujudkan Catur Tertib Pertanahan, 
yang meliputi: (a) tertib Hukum Pertanahan; (b) tertib Administrasi 
Pertanahan; (c) tertib Penguasaan dan Penggunaan Tanah; dan (d) tertib 
Pemeliharaan Tanah dan Lingkungan Hidup. Untuk mewujudkan 
Catur Tertib Pertanahan tersebut ditetapkan pula kebijaksanaan prioritas 
pembangunan pertanahan yang meliputi: (a) pemanfaatan tanah untuk 
sebesar–besar kesejahteraan rakyat; (b) pengembangan tata ruang dan tata 
guna tanah nasional; dan (c) penataan kembali penggunaan, penguasaan 
dan pemilikan tanah, termasuk peralihan haknya.
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Berdasarkan latar belakang pendirian STPN tersebut, tampak bahwa 
kesadaran tentang prinsip ”tanah untuk kesejahteraan rakyat” mendapatkan 
momentum yang tepat. Lebih dari itu prioritas pembangunan pertanahan 
yang mengedepankan penataan kembali penggunaan, penguasaan dan 
pemilikan tanah menunjukkan bahwa kebijakan reforma agraria telah 
menemukan jalan kembali, setelah ’tersesat’ lebih dari tiga dekade 
sejak kelahiran UUPA. Namun demikian, momentum tersebut belum 
dimanfaatkan secara baik oleh segenap stake holder di lingkungan Badan 
Pertanahan Nasional dan STPN.  



BAB V

RELASI AGRARIA–PERTANAHAN 
DARI PERSPEKTIF ILMU AGRARIA

A. Problem Ontologis Studi Agraria di Indonesia

Seorang ilmuwan pernah berpendapat betapa tidak layaknya 
menyebut planet ini sebagai Bumi, bila jelas ia adalah samudera. Arthur 
C. Clarke, ilmuwan itu, tentunya tidak sedang bercanda dengan ungkapan 
itu. Hampir tiga perempat permukaan bumi ini adalah laut membiru, 
yang mengepung hijau daratan di tengahnya. Pun demikian halnya 
dengan Indonesia. Angka–angka statistik geografis begitu mendewakan 
laut. Tengoklah luas laut kita yang 7,9 juta km2, atau sekira 70% dari 
luas Indonesia. Gugus–gugus pulau sejumlah 17.508 yang berderet–deret 
menghiasinya. Garis pantai sepanjang 81.000 km yang tercatat sebagi garis 
pantai terpanjang sedunia. Jelas sekali betapa Indonesia begitu identik 
dengan laut.

Namun laut bukan sekadar fenomena geografis semata. Sejarah 
mencatat bahwa laut juga pernah menjadi tulang punggung peradaban 
yang disegani dunia. Moyang bangsa Indonesia pernah begitu disegani 
“negeri atas angin”, sebuah terminologi yang dipakai Pramoedya Ananta 
Toer untuk menyebut negara–negara Utara dalam novelnya, Arus Balik. 

Riwayat peradaban maritim kini telah tergilas dengan hanya 
menyisakan kesan–kesan romantik dan melankoli. Menyedihkan memang. 
Kita mulai meminggirkan pesisir dan mempercayai bahwa daratan adalah 
segalanya, segala pusat peradaban manusia, pusat ekonomi, dan segala 
aktivitas kehidupan dirayakan. Benarkah demikian?
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Secara geografis Indonesia adalah sebuah “Benua Maritim”. Inilah 
ontologi Indonesia sebagai sebuah negeri. Tapi problemnya, sebagaimana 
juga diidap oleh sistem pendidikan kita yang bias “darat”, ontologi ini telah 
diabaikan sehingga menjadi terpinggirkan. Dalam kaitannya dengan kajian 
agraria di Indonesia, muncul pertanyaan: seberapa jauh ontologi benua 
maritim ini telah berpengaruh terhadap pembentukkan wajah studi dan 
keilmuan agraria di Indonesia?

Studi agraria secara umum dipahami sebagai segala sesuatu yang 
berkaitan dengan soal tanah pertanian, atau masalah pertanahan secara 
umum. Pemahaman itu terbentuk karena pengertian “agraria” per se 
memang terutama dibentuk oleh agenda “reforma agraria” (agrarian 
reform). Pengertian reforma agraria sendiri adalah penataan ulang, atau 
restrukturisasi, yang berhubungan dengan pemilikan, penguasaan, dan 
penggunaan sumber–sumber agraria, terutama tanah. Ujungnya, inti 
dari reforma agraria adalah redistribusi pemilikan dan penguasaan tanah.
Pemilikan dan penguasaan tanah menjadi persoalan penting karena 
berhubungan dengan kemampuan produksi masyarakat tani, yang 
merupakan core activity dalam kegiatan ekonomi semua peradaban. 

Kembali kepada pertanyaan di muka, yaitu mengenai seberapa jauh 
ontologi benua maritim ini telah berpengaruh terhadap pembentukkan 
wajah studi dan keilmuan agraria di Indonesia, secara sekilas kita 
menyatakan bahwa kajian agraria sejauh ini belum mendudukkan 
masyarakat dan desa pesisir sebagai entitas tersendiri yang memiliki 
perbedaan corak, karakter, dan sejarah dengan masyarakat dan desa 
pedalaman. 

Dalam kaitannya dengan desa, yang menjadi obyek kajian agraria, 
kita mengenal klasifikasi “desa perkotaan” dengan “desa perdesaan”. 
“Desa perkotaan” adalah suatu wilayah administratif setingkat desa, atau 
kelurahan, yang memenuhi persyaratan tertentu dalam hal kepadatan 
penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan sejumlah fasilitas 
perkotaan, seperti jalan raya, infrastruktur pendidikan formal, infrastruktur 
kesehatan umum, dan sebagainya. Sedangkan “desa perdesaan” adalah 
suatu wilayah administratif setingkat desa, atau kelurahan, yang belum 
memenuhi persyaratan tertentu dalam hal kepadatan penduduk, 
persentase rumah tangga pertanian, dan sejumlah fasilitas perkotaan dan 
aksesnya tadi.
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Pembedaan taksonomis biasanya hanya berhenti di sana dengan 
mengabaikan bahwa dalam desa perkotaan dan desa perdesaan itu juga 
terdapat taksonomi desa pesisir. Dari 75.410 jumlah desa di Indonesia 
(BPS, 2011), secara statistik jumlah desa pesisir memang “hanya” 10.640 
saja, artinya merupakan lebih dari 14 persen dari jumlah desa di Indonesia. 
Jika dilihat dari segi luas wilayah, desa pesisir mencakup 19 persen dari 
luas desa di Indonesia secara keseluruhan.

Isu agraria di desa pesisir, menurut Kusumastanto dan Satria 
(2011), bisa dibedakan menjadi isu agraria yang terjadi di desa pesisir di 
pulau besar (mainland), dengan isu agraria yang terjadi di desa pesisir di 
pulau kecil (small island). Isu kritis di dua jenis desa pesisir itu juga bisa 
dibedakan menjadi dua, yaitu (1) isu kritis di tanah, dan (2) isu kritis di 
air. Pada sumber agraria tanah, masalah yang muncul misalnya adalah 
mengenai status lahan permukiman, pola penguasaan areal tambak, pola 
penguasaan areal produksi garam, dan pola penguasaan areal mangrove. 

Sedangkan di wilayah perairan, isu agrarianya adalah terkait dengan 
pola produksi perikanan yang merusak, pencemaran ekosistem laut, dan 
hak–hak pengelolaan pesisir oleh nelayan. Selain persoalan–persoalan 
tadi, desa–desa pesisir juga berhadapan dengan soal geopolitik. Karena 
umumnya daerah perbatasan merupakan daerah pesisir, maka isu agararia 
di desa pesisir juga beririsan dengan soal perbatasan, keamanan, dan lain 
sebagainya.
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Selama ini, kajian mengenai soal–soal agraria di desa pesisir itu 
menjadi enclave di dalam kajian kelautan dan kajian mengenai masyarakat 
nelayan, tidak cukup terintegrasi dengan kajian agraria sebagai sebuah 
“narasi besar”. Padahal, secara etimologis, menurut Wiradi (2009), agraria 
bukan hanya sebatas menyangkut “tanah” (kulit bumi), dan juga bukan 
sebatas “pertanian”, melainkan “wilayah” yang mewadahi semuanya. 
Sebagaimana halnya bunyi Pasal 33 UUD 1945, dan juga UUPA 1960, 
“agraria” memiliki himpitan pengertian dengan “patria” (tanah air, 
darimana konsep “patriotisme” mengakarkan dirinya), yaitu soal “bumi, 
air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”. Oleh karenanya, 
Pasal 33 UUD 1945 yang dirumuskan Hatta itu sebenarnya bisa disebut 
sebagai pasal mengenai “Ekonomika Agraria”. Soal agraria bagi sebuah 
bangsa maritim memang bukan hanya soal tanah agraris. Sehingga, 
doktrin kemaritiman mau tidak mau harus dimasukan kembali ke dalam 
berbagai kajian keilmuan yang dikembangkan di Indonesia, termasuk 
kajian keilmuan agraria.

B. Epistemologi Studi Agraria di Indonesia

Meskipun secara de facto Indonesia adalah sebuah benua maritim, 
dan Indonesia menjadi salah satu pelopor pembentukan hukum laut 
internasional, namun ada sejumlah persoalan yang membuat imaji 
kemaritiman itu tetap saja tidak utuh hingga kini. Deklarasi Juanda, 
misalnya, yang kemudian jadi dasar untuk menentukan Zona Ekonomi 
Ekslusif (ZEE), menyatakan kepada dunia internasional bahwa 
Indonesia adalah sebuah “archipelagic state”, alias negara kepulauan, 
dan bukannya negara kelautan, atau maritime state. Sebagai negara 
kepulauan, maka kajian agraria di Indonesia pun hidup dalam framing 
ontologi daratan–pedalaman tadi, dimana laut dan pesisir hanya menjadi 
sampiran. Ontologisme darat–pedalaman itu tentunya berimplikasi pada 
epistemologi kajian agraria di Indonesia. 

Dalam salah satu karangannya, Daoed Joesoef (1986) membagi 
konsep tanah air menjadi tiga, yaitu (1) tanah air real, (2) tanah air 
formal, dan (3) tanah air mental. Tanah air real adalah bumi tempat orang 
dilahirkan dan dibesarkan, tanah yang didiami secara fisik sehari–hari. 
Sementara, tanah air formal negara–bangsa yang berundang–undang 
dasar dimana kita menjadi warganya. Tanah air formal kita tak lain adalah 
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Republik Indonesia. Yang terakhir adalah tanah air mental. Tanah air 
mental tak bersifat teritorial. Ia, menurut Daoed, dapat dikatakan tak 
dibatasi oleh ruang dan waktu. Ia lebih banyak berupa imajinasi, dan 
imajinasi ini dibentuk dan dibina oleh ideologi dan seperangkat gagasan 
vital pendukungnya. 

Secara formal, negara kita adalah negara kepulauan, sebagaimana 
yang disebut dalam Deklarasi Juanda. Hanya saja, secara real dan mental, 
tanah air kita adalah sebuah benua maritim. 

Setiap ilmu pengetahuan, menurut Daoed Joesoef, lahir dan 
berkembang terikat kepada kebudayaan. Meskipun imajinasi mengenai 
kebudayaan maritim telah lama pupus, yang juga memupuskan banyak 
pengetahuan yang menyertainya, setiap ikhtiar serius untuk menghidupi 
dan menghidupkan tradisi ilmu pengetahuan di tanah air mestinya 
mencoba mengorek kembali imajinasi dan pengetahuan maritim yang 
telah pupus itu. Tak terkecuali dengan kajian keilmuan agraria. Dengan 
begitu, maka imajinasi patria Indonesia di dalam kajian agraria menjadi 
utuh.
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Ontologi mengenai benua maritim tadi mengingatkan kita bahwa 
hakikat studi agraria bukan hanya mengenai soal tanah dan pertanahan, 
melainkan jauh lebih luas dari itu. Bahkan, studi agraria sebenarnya 
sangat berimpit dengan konsep mengenai patria atau nasionalisme. Bisa 
dikatakan bahwa agraria adalah bentuk materalisasi dari patria. Secara 
konsepsional, pemaparannya sebagai berikut.

IKATAN KONSEPSIONAL 
PATRIA, AGRARIA & SUMBER DAYA

PATRIA (1) tanah air real, yang bersifat spasial–teritorial; (2) 
tanah air formal, yang bersifat politis–struktural; dan 
(3) tanah air mental, yang bersifat kultural–ideologikal.

AGRARIA Distribusi sumber daya dalam patria untuk menciptakan 
kemakmuran bersama

SUMBER DAYA Bisa disebut juga sebagai sumber–sumber agraria, yang 
mencakup tanah, perairan, hutan, bahan tambang, dan 
udara

Dari konsepsi tersebut, jika kita baca kembali isi dan posisi UUPA 
1960, cukup jelas terlihat bahwa UUPA merupakan materialisasi konsep 
nasionalisme ekonomi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 UUD 
1945. Karena UUPA merupakan rumusan yuridis mengenai agraria, maka 
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dengan demikian agraria adalah bentuk materialisasi dari konsep patria 
(tanah air). 

C. Aksiologi Studi Agraria di Indonesia

Sebagaimana telah dipaparkan, aksiologi adalah cabang dari filsafat 
yang mempelajari bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Secara 
etimologis, aksiologi berasal dari kata axios (Yunani), yang berarti nilai. 
Sehingga, aksiologi adalah teori tentang nilai, yaitu berkaitan dengan 
apa dan bagaimana kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Dalam 
kaitannya dengan studi agraria di Indonesia, kajian aksiologis berusaha 
untuk menguraikan tujuan normatif serta kegunaan dari studi agraria.

Studi agraria di Indonesia mestinya menempatkan dirinya sebagai 
bagian dari Filsafat Pancasila. Oleh karena itu, maka tujuan normatifnya 
juga menyesuaikan diri kepada nilai–nilai Pancasila. Dengan kata lain, 
tujuan normatif dari studi agraria di Indonesia tak lain adalah “Keadilan 
Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. 
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Penjabaran lengkapnya adalah sebagai berikut, Sila Ketuhanan Yang 
Maha Esamemberikan landasan bahwa kajian agraria harus mendasarkan 
diri pada moral, dimana Tuhan-lah sesungguhnya yang menjadi pemilik 
dan penguasa atas semua sumber daya agraria yang ada di muka bumi. 
Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, artinya kajian agraria itu harus 
bersifat manusiawi dan adil, dimana antara manusia satu dengan yang lain 
tidak boleh ada yang mempunyai kedudukan atau hak yang lebih tinggi. 

Ketiga, persatuan Indonesia, ini memberikan landasan bahwa 
kajian agraria merupakan salah satu pilar dari nasionalisme, bahwa setiap 
kebijakan agraria harus sejalan dengan nafas nasionalisme. Ini senafas 
dengan pemaparan di muka mengenai tiga jenis tanah air sebagaimana 
dijelaskan Daoed Joesoef, dimana pengertian agraria memiliki tautan 
dengan soal patria. Lalu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh 
hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ini adalah dasar-
dasar mengenai demokrasi ekonomi, bahwa setiap orang, meski dia itu 
miskin ataupun lemah, tetap harus diikutsertakan dalam tiap pembuatan 
kebijakan agraria dan berhak atas sumber daya agraria. Dan yang terakhir, 
sila kelima, keadilan sosial, prinsip ini sudah jelas dengan sendirinya, 
bahwa seluruh kajian agraria harus berorientasi kepada keadilan sosial 
bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Jadi, kalau lima sila itu kita peras secara analitis, sila pertama dan 
kedua itu menjadi dasarnya, yaitu moral dan kemanusiaan; sila tiga dan 
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empat itu caranya, berupa nasionalisme yang demokratis; lalu sila kelima 
itu adalah tujuannya, yaitu untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh 
rakyat Indonesia.

Pengalaman reforma agraria yang dilakukan pada dekade 1960–an 
kiranya cukup memberikan pelajaran, bahwa setelah literatur–literatur 
kiri diberangus dan dianggap sebagai barang terlarang pasca–1965, secara 
keilmuan kajian agraria mengalami kemandekan.8 Hal itu telah membuat 
studi agraria sempat tercerabut dari akar–akar teoritis dan paradigmatisnya, 
dan jatuh menjadi studi yang bersifat teknis–yuridis semata. Ini merupakan 
penjelasan kenapa pendekatan hukum dan kebumian begitu mendominasi 
pengertian studi agraria di Indonesia.

8Tri Chandra Aprianto, Tafsir(an) Land Reform dalam Alur Sejarah Indonesia: Tinjauan 
Kritis atas Tafsir(an) yang Ada (Yogyakarta: KARSA, 2006), hal. 103-08.



KESIMPULAN

Studi ini barulah merupakan awalan untuk mencoba merumuskan apa 
dan bagaimana state of the artilmu agraria Indonesia. Sebagai sebuah 
awalan, kajian ini masih jauh dari kesanggupan untuk bisa memberikan 
rumusan mengenai state of the art tadi. Idealnya, sebuah kajian mengenai 
state of the art keilmuan bisa menjangkau dua titik simpul, yaitu (1) 
rumusan epistemologi, dan memberikan (2) kerangka metodologi. Dari 
dua titik simpul itu kita kemudian bisa merumuskan implikasi keilmuan 
dan implikasi kebijakan dari model kajian dan kelembagaan agraria di 
Indonesia.

Namun demikian, meski belum bisa menjangkau dua titik tadi, 
sejauh hasil kajian dari penelitian ini, dalam ruang lingkup epistemologi 
yang terbatas, ada beberapa kesimpulan awal yang bisa ditarik, yaitu:

1. Ruang lingkup studi agraria bukan hanya mencakup soal tanah, 
melainkan juga terkait soal sumber daya, baik yang ada di atas 
permukaan tanah, di dalamair, bawah tanah, bawah air, dan angkasa, 
sebagaimana yang dirumuskan oleh UUPA 1960.

2. Dengan pengertian itu, maka secara konseptual agraria adalah sebuah 
“sistem”, bukan “sektor”. Dan setiap “sistem” pasti dibangun oleh 
“sub-sistem” atau “sektor”. 

3. Implikasi keilmuan dari kesimpulan tadi, bahwa agraria merupakan 
sebuah sistem, adalah setiap kajian dan pengembangan keilmuan 
agraria harus bertolak dari pendekatan inter dan/atau transdisipliner.

4. Implikasi kelembagaandi wilayah pendidikan atas kesimpulan tadi, 
bahwa agraria merupakan sebuah sistem, adalah kelembagaan 
pendidikan agraria harus diberi keleluasaan bukan hanya sekadar 
menjadi perguruan tinggi kedinasan yang bersifat teknikal semata, 
yang bekerja berdasarkan kebutuhan kedinasan dan instrumen 
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policy making, melainkan juga diberi otonomi akademis untuk 
melakukan pengembangan kajian agraria yang bersifat holistik dan 
komprehensif.

5. Di level kebijakan, aransemen perumusan dan pengambilan 
kebijakan agraria mestinya juga bertolak dari pengertian bahwa 
agraria adalah sebuah sistem, sehingga kebijakan agraria seharusnya 
tidak dirumuskan secara tersektoralisasi sebagaimana yang kini masih 
berlangsung. 

Karena daya jangkau hasil kajian ini masih belum cukup jauh dalam 
meringkus dan merumuskan state of the art ilmu agraria Indonesia, idealnya 
kajian ini terus ditindaklanjuti dengan sejumlah proyek lanjutan. Beberapa 
proyek yang urgen dan paling feasible untuk semakin memperjelas 
rumusan state of the art ilmu agararia di antaranya sebagai berikut:

1. Penyusunan sebuah buku karya lengkap terpilih yang menghimpun 
artikel-artikel dari sejumlah ahli yang telah coba menuliskankajian 
agraria secara reflektif-filosofikal yang terbit baik sebelum maupun 
sesudah Proklamasi, hingga ke masa terkini. Para ahli yang 
karangannya ditelisik dan kemudian dihimpun bisa berasal dari 
berbagai disiplin ilmu (hukum, geografi, politik, ekonomi, sejarah, 
geodesi, dll.), sejauh topik yang mereka tuliskan beririsan dan 
terkait dengan soal agraria dalam pengertian sebagai sebuah sistem 
tadi. Buku ini, yang sifatnya readings, akan memberikan panduan 
sekaligus bisa menjadi obyek riset mengenai apa yang sudah dicapai 
oleh kajian agraria yang selama ini berkembang di Indonesia. Buku 
yang bisa dijadikan model, misalnya, adalah buku yang disusun 
Herbert Feith dan Lance Castles, “Pemikiran Politik di Indonesia 
1945-1965” (1988).

2. Mulai disusun buku-buku karya lengkap dari para pemikir utama 
kajian agraria di Indonesia, seperti Moch. Tauchid, Sajogyo, 
Gunawan Wiradi, dan lain-lain, terutama untuk menghimpun 
karangan mereka yang berserak dan belum pernah dibukukan secara 
padu. Karangan yang dikumpulkan terutama yang membahas dan 
terkait dengan soal agraria.

Dari dua proyek lanjutan itu maka kajian untuk merumuskan state 
of the art ilmu agraria Indonesia bisa semakin mudah disusun. Dua proyek 
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itu akan menghasilkan buku-buku yang bisa jadi obyek kajian dimana 
studi-studi yang lebih sistematis untuk membangun rumpun keilmuan 
agraria Indonesia lebih mudah dilakukan.
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Tahun 1963 Akademi Agraria didirikan di Yogyakarta. 
Tiga puluh tahun kemudian, ia berubah menjadi Sekolah 
Tinggi Pertanahan Nasional (STPN). Dihitung sejak tahun 
berdirinya itu, maka pada tahun 2013 lembaga pendidikan 
agraria ini memasuki usia setengah abad. Sebagai pergu-
ruan tinggi kedinasan, perubahan dari “agraria” menjadi 
“pertanahan” melewati banyak cerita, bukan hanya kelem-
bagaan-pendidikan namun ia meresonansi naik turunnya 
arah politik, pembangunan ekonomi, dan perubahan sosial.

Kemerdekaan Indonesia Jilid Dua
Pada seputaran tahun 1960-an itu, ada beberapa peris-

tiwa 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 ke-Indonesia-
an 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 Pelaksanaan Pembagian Tanah dan 
Pemberian Ganti Kerugian; yang saat itu disebut Landre-
form secara simbolis dicanangkan melalui “Ajunan Tjang-
kul Pertama Pembangunan Nasional Semesta Berentjana”, 
pada 1 Januari 1961. 

Demikianlah yang diniatkan oleh pemerintah Indo-
nesia 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 melaksa-
nanakan satu bagian jang mutlak dari Revolusi Indonesia”.  

Agenda utama landreform secara sosial memiliki arti 
perombakan struktur sosial berbasis penguasaan tanah; 
secara politik mentransformasikan warga negara yang 
semula adalah warga tempatan yang terikat dalam hubun-
gan 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 se-
cara demagogis. Tragisnya, cita-cita itu kabur. Dijalankan 
oleh pemerintahan yang mulai meredup oleh pertentang-
an politik internal maupun gempuran eksternal Perang 
Dingin, Kemerdekaan Jilid Dua ini 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 yang Kompromistik?
UUPA 1960 bukanlah bersifat sosialis, juga kapitalis. Ia 

dikatakan bersifat Pancasilais, namun apakah artinya ini? 
Jika menyimak pasal demi pasal UUPA, banyak kompromi 
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 prin-
sip-prinsip regulasi tanah kolonial yang liberal dan kapi-
talistik, ternyata ia masih menyisakan celah di dalamnya 
dalam bentuk HGU. Sedikit penyesuaian dilakukan, berupa 
jangka waktu sewa (semula 75 tahun menjadi 25 tahun) 
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 un-
tuk 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, dan Papua. 
Perkebunan terus dibuka, sementara yang telah ada me-
nimbulkan konflik dan penelantaran tanah yang tak ber-
kesudahan. Tanah kehutanan dikontrol oleh Kementerian 
Kehutanan seluas 147 juta hektar yang diberikan ijin kon-
sesinya 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% meng-
gantungkan hidupnya dari hutan. Mayoritas penduduknya 
dalam kondisi miskin dan terancam dengan tuduhan “pe-
rambah” atau pelaku kriminal tatkala mengakses hasil-    
hasil hutan. Sebagai konsekuensi dari kebijakan alokasi 
tanah itu, maka penggureman tanah berlangsung, ketuna-
kismaan tanah semakin akut, dan deagrarianisasi populasi 
menjadi pemandangan yang lazim.

Sebagian pihak memaknai UUPA 1960 hanya bersi-
fat “pokok-pokok”, yang detail peraturannya ditentukan 
kemudian, termasuk aturan yang mengecilkan peluang-
peluang kembalinya sifat liberal dan kapitalistik di atas. 
Sifat kemendesakan UUPA 1960 dalam situasi dan kon-
disi yang agaknya seperti disegerakannya Proklamasi Ke-
merdekaan Indonesia 1945 yang “hal-hal mengenai pe-
mindahan kekoeasaan dll. diselenggarakan dengan tjara 
saksama dan dalam tempoh sesingkat-singkatnja”. Urgen-
sitas 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 be-
rakumulasi pada penghujung tahun 1950-an. Pasca 1965, 
justru pemerintahan baru Soeharto melakukan cara-cara 
yang seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya 

Setengah Abad Pendidikan Agraria Indonesia
Oleh : Ahmad Nashih Luthfi
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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 me-
mandulkannya melalui 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. Agraria dirubrikasi sebagai tanah, hutan, air, 
pertanian, dan perkebunan, yang masing-masingnya dike-
lola oleh lembaga pemerintah yang berlainan. Kondisi dan 
pergeseran-pergeseran tafsir atas UUPA 1960 semacam 
itulah yang menempatkan UUPA sebagai UU dengan “iden-
titas yang terbelah” atau “kompromistis”. Di kemudian hari 
muncul tuntutan dilakukannya amandemen terhadapnya, 
secara parsial maupun menyeluruh. 

Bukan (hanya) Sertifikasi Tanah
Terlepas dari kontroversi identitas UUPA 1960 di atas, 

Undang-undang pokok ini memiliki lima misi utama beri-
kut: 1) Perombakan Hukum Agraria; 2) Pelaksanaan Land-
reform; 3) Penataan Penggunaan Tanah; 4) Likuidasi Hak-
hak Asing dalam Bidang Agraria, 5) Penghapusan Sisa-sisa 
Feodal dalam Bidang Agraria. Akademi Agraria yang kela-
hirannya tidak terlepas  dari lahirnya UUPA 1960, dengan 
demikian mengemban misi ideal itu.

Untuk melaksanakan PP Landreform 1961, perlu 
segera dilakukan serangkaian kebijakan. Di antaranya 
adalah pembentukan pengadilan landreform (berang-
gotakan personil pengadilan negeri ditambah pakar dan 
perwakilan organisasi tani), panitia pelaksana landreform 
(birokrasi dan anggota partai nasional hingga lokal), pen-
danaan 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 men-
teri kehakiman, yang mewarisi sistem kenotariatan Belan-
da. Memang bentuk peraturan mengenai pertanahan ter-

masuk 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 De-
partemen Agraria di bawah naungan Menteri Komparte-
men 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 Ju-
rusan 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, lem-
baga pendidikan ini tidak memisahkan kedua aspek terse-
but, apalagi menetapkan persentase pengetahuan antara 
yang aspek praktis dan teoretis, dimana keduanya adalah 
penting dan niscaya (praxis). 

Pada dasarnya, sejarah Akademi Agraria adalah sejarah 
atas lima misi di atas, bukan (hanya) sejarah sertifikasi ta-
nah. Program sertifikasi hanyalah aktifitas lanjutan untuk 
melegalkan kepastian penguasaan dan kepemilikan tanah 
rakyat yang sebelumnya diperoleh melalui landreform. 
Jadi, bukan sertipikat itu sendirilah yang menjadi tugas 
utamanya. Ia hanyalah konsekuensi dari landreform. Ma-
hasiswa agraria harus memahami masalah-masalah agra-
ria serta ditantang memikirkan kebijakan macam apa yang 
tepat untuk mencari jalan keluar atas masalah tersebut. 
Sebagai contoh, mereka perlu membedakan antara “kepe-
milikan tanah” sebagai proses dan sebagai produk. Serti-
fikasi adalah proses lanjutan atas “terbentuknya” kepemi-
likan baru atas tanah (property).  Kepemilikan mempunyai 
riwayat, asal-usul, dan dalam suatu proses tertentu. Proses 
seseorang mendapatkan tanah yang kemudian dikukuh-
kan haknya oleh lembaga pertanahan (dalam bentuk ijin 
ataupun hak) bisa diperoleh melalui (re)distribusi (landre-
form), hibah, perampasan tanah secara legal ataupun ile-
gal, 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 den-
gan 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 di Indonesia, tidak boleh abai me-
mahami kenyataan tersebut, sebab jika bukan lembaga ini 
maka siapa lagi yang menjalankan mandat tersebut? 

Pada Masa Orde Baru, lembaga pendukung utama 
pelaksanaan landreform boleh dilolosi (pengadilan lan-
dreform dihapuskan melalui UU No. 7 Tahun 1970; pen-
gelolaan dana yayasan landreform terus dipertanyakan 
akuntabilitasnya, pemasukan negara dari uang sewa, ganti 
rugi, dll. menyisakan tanya; panitia landreform dibubarkan 
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seiring depolitisasi organisasi massa—landreform menjadi 
program (bukan agenda utama) sejajar dengan program-
program lain dalam Departemen Dalam Negeri); namun 
lembaga pendidikan agraria harus terus tegak berdiri me-
menuhi mandat historis dan tantangan-tantangan masa 
depan. 

Satu Abad Pelanggaran Hak
Pada awal abad 20, jauh-jauh hari sebelum negeri ini 

memiliki lembaga pendidikan khusus keagrarian dan per-
tanahan, muncul seorang ilmuwan yang melalui kajiannya 
atas hukum adat menggugat dasar-dasar negara terhadap 
penguasaan sumberdaya agraria. Ia adalah Van Vollen-
hoven yang secara kritis mempertanyakan konsep teritori-
al negara (domein verklaring). Ia menyatakan prinsip kepe-
milikan negara itu sebagai bentuk kekerasan; disebutnya 
sebagai “satu abad pelanggaran hak” sebab menafikan 
hak-hak pribumi atas tanah. Menurutnya, tanah adat atau 
tanah masyarakat yang dalam dokumen resmi pemerintah 
kolonial dikategorikan sebagai “tanah liar” atau “tanah ko-
song” 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 gebruik-
saandelen in communaal bezitrecht (hak milik komunal 
dengan pemakaian bergiliran). Di kemudian hari beschik-
kingsrecht ini diterjemahkan sebagai  “hak pertuanan” 
(menurut Prof. Soepomo), “hak purba” (Prof. Djojodigoe-
no), “hak menguasai” (Prof. Notonagoro), dan “hak ulayat/
adat” (UUPA 1960) yang kesemuanya merujuk pada aspek 
tenurial oleh masyarakat pribumi. Setengah abad kemu-
dian, tepatnya 1975, naskah gugatan van Vollenhoven itu 
diterjemahkan dan diterbitkan sebagai “Orang Indonesia 
dan Tanahnya”, oleh Departemen Dalam Negeri melalui In-
stitut Ilmu Pemerintahan (IIP) dalam rangka pembukaan 
“Jurusan Agraria”. 

Kini, setengah abad kemudian, kita perlu melihat kem-
bali perjalanan lembaga pendidikan ini, apakah telah bera-
da di dalam jalur genesis dan historisnya, ataukah telah ke-
luar 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 pendi-
dikan 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 penyer-
agaman pengetahuan dan sistem pengelolaan pertanahan 
di Nusantara tercinta ini. Khawatir, jika terulang lagi apa 
yang telah diingatkan jauh-jauh hari oleh van Vollenhoven 
itu, “satu abad pelanggaran hak”. Sudah sejak mula Indone-
sia 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, 

atau lebih luas adalah hubungan alam raya. Dan bukankah 
nature, that is about all art? Ia tidak pantas direduksi 
dalam kategori-kategori administratif. Lembaga pendidik-              
an agraria perlu mengembangkan pendidikan pluralistik 
keagrariaan yang tercermin dalam relasi sosial dan belajar-
mengajar sivitas akademikanya, kurikulum, dan kebijakan 
pertanahan yang dirumuskan. 

Menengok kembali setengah abad berjalan, di mana 
letak “Kebijakan Landreform” dan pengetahuan yang di-
ajarkan tentangnya? Apakah kebijakan pertanahan “land-
reform” selama ini berlangsung dengan cara distributif 
(dari “tanah negara” menuju tunakisma—tanah terlantar 
misalnya); redistributif (diambil dari tuan tanah/kelebih-
an maksimum untuk dibagi kembali kepada tunakisma);  
rekonsentratif  (tanah negara atau tanah rakyat untuk tuan 
tanah/perusahaan—HGU, PIR BUN, pengadaan tanah elit 
contohnya); ataukah non-(re)distributif dimana kebijakan 
pertanahan berlangsung tanpa adanya kebijakan (re)dis-
tribusi, sehingga kondisi ketimpangan tetap berlangsung.  
Demikian pula bagaimana menghadapi masalah “Penataan 
Tanah”, porsi antara yang ditata untuk pertanian, kehutan-
an, perkebunan, tata wilayah perkotaan, dan infrastruktur. 
Juga semakin intensifnya penguasaan tanah oleh kapital 
(subyek) asing (dengan perizinan 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 politik desentralisasi. 

Setengah abad Akademi Agraria atau dua puluh tahun 
STPN 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 ber-
negara ini: semakin dekatkah kita selama setengah abad ini 
menuju cita-cita “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat In-
donesia”, 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! Yogyakarta, tempat lahirnya pen-     
didikan agraria Indonesia.

Ahmad Nashih Luthfi 
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PENGANTAR PENYUNTING

Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria,
Dasar Keilmuan Agraria, dan Asas Hubungan Keagrariaan 

di Indonesia

Buku ini merupakan kumpulan hasil penelitian para dosen dan peneliti 
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional yang dihasilkan pada tahun 2014. 
Terdapat delapan (8) laporan yang keseluruhannya dibingkai dalam 
tiga tema besar, yakni (1) kelembagaan agraria; (2) ilmu agraria lintas 
disiplin; (3) hubungan keagrariaan. Kedelapan laporan tersebut pernah 
terbit pada tahun 2014 dalam bentuk pdf online yang kami publikasi 
di web resmi lembaga. Kami menerbitkannya kembali dalam bentuk 
buku cetak  untuk kesemua judul. 

1. Kelembagaan agraria
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berubah menjadi 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional 
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang 
Kementerian Agraria yang berfungsi  Tata Ruang  dan Peraturan 
Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional 
yang ditetapkan pada 21 Januari 2015. Ini merupakan jawaban atas 
berbagai tuntutan agar kelembagaan agraria ditingkatkan. Kementerian 
ini diharapkan memiliki kewenengan pengelolaan atas sumberdaya 
agraria dalam pengertian yang luas, serta mempertimbangkan 
persoalan-persoalan yang demikian berat diurus oleh lembaga yang 
hanya setingkat Badan selama ini, kelembagaannya diatur oleh regulasi 
yang hanya setingkat PP. 

Lebih dari itu adalah harapan agar lembaga ini tidak saja 
menjalankan administrasi pertanahan (pendaftaran tanah) namun 
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jauh lebih penting dari itu adalah pelaksana politik pertanahan demi 
terwujudnya keadilan sosial. Hal itu berangkat dari kerisauan selama 
ini bahwa kelembagaan pertanahan sejak 1968, mulai dipersempit dan 
didudukkan sebagian dari Departemen Dalam Negeri, yakni Dirjen 
Agraria. Lembaga ini baru dikeluarkan kembali pada 1990 menjadi 
Menteri Negara Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sertifikasi tanah 
menjadi tugas istimewa BPN agar si pemilik tanah dapat berhubungan 
dengan pasar.

Secara historis kelembagaan agraria yang berujung menjadi 
Badan Pertanahan Nasional memang mengalami downgrading. Pada 
saat UUPA 1960 dihasilkan, bentuk kelembagaan agraria adalah 
kementerian agraria dan berubah naik bahkan menjadi kementerian 
kompartemen pada tahun 1964 pada era Kabinet Dwikora. Mr. 
Sadjarwo yang menjadi Menteri Kompartemen saat itu membawahi 
(1) Menteri Pertanian (Menteri Mr. Sadjarwo), (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 Rakyat (Ir. 
Surahman). Spektrum luas kelembagaan agraria ini tidak terlepas dari 
mandat utama lembaga ini saat itu yakni untuk menjalankan agenda 
reforma agraria. Agenda ini merupakan cita-cita para pendiri bangsa 
yang bertujuan mengubah struktur penguasaan tanah di Indonesia 
dari sistem kolonial dan feodal menjadi sistem pertanahan nasional 
yang berkeadilan. 

Akan tetapi seiring dengan berakhirnya era pemerintahan 
Soekarno, pada tahun 1968 terjadi penciutan kelembagaan oleh 
pemerintah Orde Baru dalam bentuk Direktorat Jenderal Agraria 
dan Transmigrasi, di bawah Departemen Dalam Negeri. Kebijakan 
ini berdasarkan alasan efisiensi dan penyederhanaan organisasi. 
Secara sistematis pula kewenangan lembaga agraria dan UU yang 
melegitimasinya (semula bersifat terintegrasi) menjadi terpisah-pisah. 
Agraria disektoralisasi sebagai tanah, hutan, air, pertanian, perkebunan, 
yang masing-masingnya dikelola oleh lembaga pemerintah yang 
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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. UUPA yang semula diidealkan 
sebagai UU payung yang mengintegrasikan sumberdaya agraria 
dideligitimasi oleh UU lain yang menyebut diri sebagai pokok pula yang 
mengelola sektor-sektor lain sehingga memudahkan proses produksi 
dan eksploitasinya. Akibat dari sektoralisasi itu bisa kita saksikan 
sampai saat ini misalnya dalam hal tumpang tindih antara hak dan 
ijin atas suatu kawasan. Hak diurus oleh BPN sedangkan ijin diberikan 
oleh pemerintah daerah/kabupaten, bahkan dapat terjadi ijin kuasa di 
dalam hak seperti 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. 

Pada 1972, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 
88 Tahun 1972 diperintahkan penyatuan instansi Agraria di daerah, 
sehingga terbentuk lah Kantor Direktorat Agraria Provinsi dan Kantor 
Sub Direktorat Agraria Kabupaten/ Kotamadya, yang tetap di bawah 
Departemen Dalam Negeri. Baru kemudian melalui Keputusan 
Presiden Nomor 26 Tahun 1988 dilakukan transformasi kelembagaan 
agraria yang lebih otonom menjadi Badan Pertanahan Nasional.

Dinamika kelembagaan agraria turut memberi konteks pada 
sejarah pendidikan agraria di Indonesia yang saat ini tugas edukasi itu 
diselenggarakan melalui Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Tahun 
1963 Akademi Agraria didirikan di Yogyakarta. Dihitung sejak tahun 
berdirinya itu, maka pada tahun 2013/2014 lembaga pendidikan agraria 
ini (STPN) memasuki usia setengah abad. Sebagai perguruan tinggi 
kedinasan, perubahan dari “agraria” menjadi “pertanahan” melewati 
banyak cerita, bukan hanya kelembagaan-pendidikan namun ia 
mersenonansi naik turunnya arah politik, pembangunan ekonomi, 
dan perubahan sosial, dan berbagai kebijakan pertanahan yang ada 
selama beberapa dekade. Lembaga pendidikan agraria didirikan 
untuk melahirkan kader-kader agraria yang akan melaksanakan 
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pendataan untuk menetapkan subyek dan obyek landreform. Sepaket 
dengan yang lain, pasca PP Landreform 1961, dibentuk kelembagaan 
lain di antaranya adalah pembentukan pengadilan landreform 
(beranggotakan personil pengadilan negeri ditambah pakar dan 
perwakilan organisasi tani), panitia pelaksana landreform (dipimpin 
langsung presiden, pemerintah propinsi hingga desa, dan dukungan 
partai nasional hingga lokal), pendanaan landreform (berbentuk 
yayasan).  

Perjalanan sejarah Badan Pertanahan Nasional telah coba ditulis 
dalam buku Dasawarsa Bhumibhakti Adhiguna (1998). Namun, buku ini 
tidak menangkap konteks sejarah yang merekam arah politik, sosial, 
dan ekonomi yang sedang tumbuh dan berkembang yang turut 
membentuk lembaga dan kebijakan pertanahan di Indonesia. Maka, 
merekonstruksi sejarah secara kritis dengan mendialogkan antara teks 
(lembaga agraria) dengan konteksnya sangatlah diperlukan. Hasilanya  
bermanfaat untuk mencari kembali apa tujuan dasar kelembagaan 
agraria dibentuk jauh-jauh hari sejak Indonesia merdeka, sehingga 
lembaga ini dapat diingatkan dengan asal-usul dan tujuan dasar 
tersebut (mandat historis dan genealogisnya): untuk apa dan untuk 
siapa ia dilahirkan. 

Untuk menjawab kepentingan di atas, dihasilkanlah dua laporan 
penelitian yang disajikan dalam buku ini dengan judul Dari Dirjen 
Agraria Menuju Kementerian Agraria: Perjalanan Sejarah Kelembagaan 
Agraria, 1948-1965; dan Permasalahan Sektoralisme Kelembagaan 
Agraria di Indonesia. Di luar soal politik kelembagaan, dihasilkan 
satu laporan mengenai Analisis Kebutuhan Sumberdaya Manusia 
Berdasarkan Tipologi Kantor Pertanahan.

2. Ilmu Agraria Lintas Disiplin
Birokratisasi ilmu di Indonesia telah ditengarai menjadi problem 

utama dalam sejarah keilmuan di Indonesia. Hubungan akademik 
di Indonesia dengan kekuasaan negara sangat menonjol. Konstruksi 
keilmuan (dan dunia akademis itu sendiri) direkayasa sedemikian 
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rupa agar cocok dengan keinginan pelaksanaan negara. Jenis ilmu yang 
diproduksi itu memiliki ciri berorientasi pragmatis, instrumentalis, 
dan kurang memiliki orientasi teoretik.1 Pengetahuan dianggap sejajar 
dengan kekuasaan, dan sebaliknya kekuasaan terhadap pengetahuan. 
Akibatnya, tradisi kritis tidak tumbuh apalagi kritik pengetahuan 
yang dinilai sekaligus sebagai kritik kekuasaan atau minimal, kritik 
kelembagaan. Dalam konteks semacam ini, parokialisme ilmu menguat 
ditandai dengan semakin kokohnya batas-batas keilmuan satu dengan 
yang lain. Disiplin ilmu dikonstruksi sebagai kelembagaan (birokrasi) 
ilmu pengetahuan yang ketat. Akibatnya, seorang ilmuwan dibatasi 
imajinasinya (oleh otoritas kuasa ilmu) untuk melihat persoalan dari 
keketatan disiplin ilmunya tanpa mempertimbangkan relevansi dan 
spektrum persoalan yang sesungguhnya membutuhkan cara pandang 
yang luas. Akibat lebih lanjut adalah fenomena ilmu yang mengalami 
pengkotak-kotakan satu sama lain: kotak ilmu (epistemologi) dan 
kotak kenyataan (ontologi). 

Diperlukan kesadaran kritis untuk melakukan lintas batas ilmu 
bukan hanya antar-bidang di dalam kelompok apa yang selama ini 
didefinisikan sebagai “ilmu sosial” dan “ilmu alam” yang dicirikan 
secara dualistik-binner berupa idiosinkratik dan nomotetik, namun 
adalah kesadaran pengintegrasian keduanya. Dalam konteks 
pengembangan keilmuan di Indonesia, lintas batas ilmu (salah satu 
bentuknya adalah ilmu multidimensi) menjadi tanda dari kemajuan 
suatu universitas, yang menempatkan riset sebagai tulang punggung  
terhadap persoalan yang dikaji dari berbagai sudut ilmu pengetahuan. 
Dari sisi pengembangan pembelajaran, studi multidisipliner adalah 
strategi tepat menyongsong Kurikulum 3.0 yang menempatkan 
mahasiswa secara aktif, dosen sebagai fasilitator, dan lembaga 
pendidikan menyediakan berbagai pilihan matakuliah yang diminati.2 

1Vedi R. Hadiz dan D. Dhakidae, “Introduction” dalam Vedi R. Hadiz dan D. Dhakidae, 
(ed.), Social Science and Power in Indonesia. (Jakarta: Equinox bekerjasama dengan ISEAS, 
2005), hlm. 7

2Sulistyowati Irianto, “Selamat Datang Studi Multidisipliner”, Kompas, 25 Februari 2014
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Dalam konteks hubungan ilmu dengan kekuasaan di atas, 
kesadaran kritis melakukan lintas-batas ilmu tumbuh selain untuk 
melawan politik otoritarianisme negara, parokialisme pengetahuan3,  
juga adalah menghadapi neoliberalisme (pengetahuan). Urgensitas 
lintas batas ini satu tahapan pasca-kolonial dimana konstruksi historis 
munculnya kesadaran itu pada masa tersebut adalah konsekuensi dari 
dukungan negara (kolonial) terhadap pekerjaan akademis (melahirkan 
ilmu yang colonial apologetic), dan secara filsafati diyakininya 
“dualisme budaya” a la Cartesian yang memisahkan antara alam dan 
manusia, benda dan jiwa, dunia fisik dan dunia sosial.4 

Lintas batas itu sangat relevan dalam isu agraria dan sumber 
daya alam yang menempatkan hubungan manusia dengan alam 
secara menyeluruh meliputi hubungan sosial dan ekonomi (produksi), 
hubungan kebudayaan; hubungan hukum dan hak-hak yang melekat 
di atasnya; dan hubungan fisik secara ekologis dan lingkungan (fungsi 
faal dan layanan keberlanjutan alam). Maka, mereduksi alam menjadi 
soal komoditas semata-mata oleh sebuah gerakan pasar tanah hanya 
akan berdampak merontokkan jejaring-hubungan kompleks tersebut, 
melahirkan anomali, dan pada gilirannya gerakan tandingan sebagai 
upaya mengembalikan orde.5 Keseluruhan hubungan inilah yang dapat 
direfleksikan di dalam membangun semesta filsafat ilmu pengetahuan 
agrarian, dan lanjut pada metodologi kajian agraria. 

Secara historiografis metodologi studi agraria telah dirumuskan 
oleh Gunawan Wiradi dalam buku Metodologi Studi Agraria6. 

3Sejalan dan analog dengan birokrasi, variabel spesialisasi ilmu (parokial) semula 
diasumsikan dapat membuat ilmu lebih tepat sasaran, jelas tugas dan kewenangannya, di dalam 
mempelajari suatu persoalan. Namun, meminjam tuduhan Max Weber terhadap birokrasi itu, 
rasionalisasi berlebihan itu pada gilirannya menjadi “kerangkeng besi ilmu”. 

4Immanuel Wallerstein, Lintas Batas Ilmu Sosial, (terj.: Oscar, Yogyakarta: LKiS, 1997), 
hlm. 1-2

5Karya klasik sejarawan ekonomi dari Wina, Karl Polanyai, The Great Transformation 
(1944), jauh-jauh hari mengingatkan hal ini. Untuk terjemahannya mengenai ini utamanya 
ada pada bab “Pasar dan Alam”, Karl Polanyi, Transformasi Besar, Asal-usul Politik dan Ekonomi 
Zaman Sekarang, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 222

6Gunawan Wiradi, Metodologi Studi Agraria (penyunting: Moh. Shohibuddin). Bogor: 
Sajogyo Institut dan IPB, 2009.
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Meskipun disadarinya benar bahwa masalah agraria adalah  masalah 
yang “kompleks, rumit dan sukar” karena “menyangkut  aspek-aspek 
ekonomi, sosial, budaya, demografi, hukum, politik dan aspek teknis 
seperti agronomi dan ekologi”7, namun buku tersebut menyajikan 
metodologi studi agraria dari tinjauan sosial-ekonomi khususnya pada 
struktur penguasaan tanah (tenancy and tenure system) dan produksi 
usaha tani pada konteks pembangunan pertanian (lahan basah) 
dan pedesaan masa Orde Baru. Perhatian pada dua hal dan konteks 
tersebut merupakan kekhasan studi agraria generasi penerus (generasi 
kedua) dalam studi agraria Indonesia. Pada gilirannya perhatian itu 
mengantarkan generasi ini memperjuangkan satuan usaha pertanian 
keluarga (neo-populis) sehingga penting bagi Indonesia untuk 
melaksanakan reforma agraria. 

Beberapa ilmuwan (di) Indonesia yang menyadari tantangan 
dan keterbatasan di atas mencoba merancang metodologi yang lintas 
disiplin8. Sifat lintas disiplin ilmu dapat dibedakan antara trans-
disiplin dengan antar-disiplin atau multidisiplin. Transdisiplin adalah 
metode yang dikuasai dan diterapkan oleh satu ilmuwan  yang secara 
konsekuen bersikap tidak fanatik pada disiplin ilmunya sehingga ia 
menjelajah pada displin ilmu lain dalam menelaah suatu persoalan. 
Beberapa ilmuwan yang mencoba melakukan lintas disiplin, sekedar 
conoth di antaranya adalah adalah Sartono Kartodirdjo (pendekatan 
ilmu sosial dalam ilmu sejarah)9,  Sajogyo (ekonomi-sosiologi dan 
sosiologi-terapan)10, Mubyarto (pendekatan ilmu sosial dalam ilmu 
ekonomi)11, Soetandyo Wignyoesoebroto (sosio-legal)12, Satjipto 

7Ibid, hlm. 1
8Lihat, Mubyarto, Ilmu Ekonomi, Ilmu Sosial dan Keadilan, (Jakarta: Yayasan Agro 

Ekonomika, 1980), hlm. ix.
9Sartono Kartodirdjo, Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah, (Jakarta: 

Gramedia, 1992).
10Sajogyo, “Sosiologi Terapan, Pidato Ilmiah Purna Bhakti”, Bogor: IPB, 1991; lihat juga, 

Ahmad Nashih Luthfi, Melacak Sejarah Pemikira Agraria: Sumbangan Pemikiran Madzhab 
Bogor, (Yogyakarta dan Bogor: STPN Press, Ifada, dan Sajogyo Institute), terutama Bab V. 

11Mubyarto, op.cit.
12Soetandyo Wignjosoebroto,  Hukum dalam Masyarakat, Perkembangan dan Masalah, 

(Yogyakarta: Bayu Media, 2008)
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Rahardjo (hukum sebagai masalah humaniora melampaui soal 
perundang-undangan)13  

Di sini, urgensitasnya bagi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 
adalah pada titik temu dan titik pisah pengetahuan yang diajarkan. 
Sekolah kedinasan fokus pada pendidikan mengenai pertanahan 
yang disampaikan melalui dua jurusan, yakni Jurusan Manajemen 
Pertanahan dan Jurusan Perpetaan. Di kedua jurusan ini diisi oleh 
para dosen dengan latar belakang disiplin ilmu yang beragam, 
yang secara umum keseluruhannya dapat dihimpun dalam rumpun 
ilmu sosial-humaniora, hukum, dan ilmu bumi (geodesi/geografi). 
Sementara itu, berbagai penelitian yang dihasilkan oleh para peneliti-
dosen dikategorikan berada di dalam lokus kajian Policy and Political 
Science dengan konsentrasi pada Land and Agrarian Studies. Kategori 
ini diberikan oleh Komisi Nasional Akreditasi Pranata Penelitian dan 
Pengembangan (KNAPP) di bawah Kementerian Riset dan Teknologi 
RI melalui sertifikat bernomor 03/Kp/KA-KNAPP/IV/2013 tentang 
Pemberian Akreditasi kepada Pranata Penelitian dan Pengembangan, 
PPPM STPN. 

Di sisi lain sektor kebijakan yang menjadi kewenangan 
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN RI yang merupakan induk 
dari STPN masih terbatas pada wilayah pertanahan dan bukan agraria 
dalam pengertiannya yang lebih luas. Tatkala kelembagaan induknya 
berubah lebih luas, maka tuntutan perubahan status pengetahuan 
yang diajarkan di lembaga pendidikan ini juga turut berubah.

Akan tetapi kebutuhan merumuskan “state of the art” ilmu 
agraria lintas disiplin terlalu sederhana jika bertolak secara pragmatis 
dari kebutuhan dan perubahan lembaga. Ia harus dibangun dari 
pertanyaan-pertanyaan mendasar filosofisnya: ontologi, epistemologi, 
dan aksiologi suatu ilmu pengetahuan. Atas kebutuhan inilah maka 
dilakukan penelitian yang hasilnya disajikan dalam dua laporan 

13Satjipto Rahardjo, Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Manusia, (Yogyakarta: Genta 
Publishing, 2009)
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berjudul Ilmu Agraria Lintas Disiplin, dan Merancang Metode 
Penelitian Agraria. 

3. Hubungan Keagrarian
Dalam kategori ini dihasilkan tiga penelitian berjudul Pemaknaan 

Hak Menguasai Negara; Pengakuan dan Perlindungan Hak atas Tanah 
Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan; dan Permasalahan Surat 
Ijin Memakai Tanah Negara sebagai ‘Alas Hak’ dalam Pendaftaran 
Tanah di Kota Tarakan. Ketiga penelitian ini merupakan menyoroti 
hubungan keagrarian antara negara dengan warganegara. 

Judul pertama melihat kembali dasar hubungan tersebut dengan 
mengkaji bagaimana Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara 
menafsirkan prinsip hak menguasai negara yang tercermin dalam 
beberapa Undang-Undang dan sejauhmana berbagai regulasi itu selaras 
dari sisi konstitusionalitasnya. Hubungan diadik antara negara dengan 
warganegara, lemah kuatnya kedua posisi tersebut, salah satunya 
tercermin dalam hubungan keagrarian keduanya. Naik turun dan kuat-
lemahnya hubungan keagrariaan itu berbeda-beda dari waktu ke waktu. 

Judul kedua mengkaji pengakuan hak masyarakat hukum adat 
terhadap tanah dan wilayahnya.  Masyarakat hukum adat mempunyai 
tanah dalam bentuk hak milik pribadi, kolektif, maupun komunal. 
Saat ini hak terhadap ruang hidup tersebut termasuk di dalam wilayah 
definitif kawasan hutan, yang dalam pengertian lama dianggap sebagai 
hutan negara. Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara nomor 
35/PUU-X/2012 merupakan tonggak kebijakan pengakuan hutan 
adat yang mengoreksi pengertian lama tersebut, dan memperkuat 
hubungan asasi antara masyarakat hukum adat dengan tanah dan 
wilayahnya yang sebelumnya dinafikan. 

Perubahan lebih lanjut adalah pada sistem administrasi 
pertanahan yang dituntut mengakomodir keragaman jenis hak di atas, 
serta mekanisme pengakuan hak masyarakat hukum adat maupun 
individu terhadap hutan adat dan hutan hak. Laporan penelitian 
ini mengkaji kebijakan pengakuan dan perlindungan hukum hak 
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penguasaan masyarakat adat itu, dengan salah satu yang dikaji adalah 
Peraturan Bersama empat menteri tertanggal 17 Oktober 2014 tentang 
Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada dalam Kawasan 
Hutan.  Petunjuk pelaksanaan identifikasinya (IP4T) telah diterbitkan 
oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI. Lahirnya IP4T 
ini merupakan langkah maju pengakuan hak atas tanah masyarakat, 
sekaligus menjadi batu uji sejauh mana dapat dijalin kerjasama dan 
saling percaya antara pemerintah daerah, empat kementerian yang 
terkait, dengan masyarakat sebagai individu maupun yang tergabung 
di dalam organisasi tani dan masyarakat adat. Di sinilah pekerjaan 
rumah yang tersisa dari peluang pembentukan dan pelaksanaan IP4T.  

Judul ketiga menyoroti soal postur ideal sumberdaya manusia di 
kantor pertanahan berdasarkan tipologinya.  Saat ini BPN RI memiliki 
tipe-tipe kantor pertanahan yang dikategorikan didasarkan pada 
anggaran, pelayanan, sumberdaya manusia dan/atau infrastruktur. 
Kategorisasi kantor pertanahan dapat dirumuskan berbasis kondisi 
lapangan (misalnya tingkat perkembangan wilayah, intensitas dan 
beban kerja dari penanganan konflik, karakter geografis, NJOP, dll), 
selain permohonan hak yang memberi nilai pada pendapatan negara. 
Akan tetapi dalam kesimpulan peneliti, ditemukan bahwa kebutuhan 
SDM di kantor pertanahan yang lebih tinggi tipenya tidak menjamin 
bahwa volume pekerjaannya lebih banyak, sehingga membutuhkan 
SDM yang lebih banyak pula. Oleh karena itu diusulkan bahwa 
Perlu ditinjau kembali penentuan tipologi kantor pertanahan dalam 
kaitannya dengan kebutuhan SDM. 

 Demikian berbagai hasil laporan ini kami sajikan. Berbagai 
laporan ini mengajak kita kembali menengok ke dasar dan jalur bermula 
(khittah), serta memeriksa kebutuhan kelembagaan, keilmuan, 
maupun alas hubungan keagrariaan yang benar-benar berangkat dari 
problem eksistensialnya, agar tidak terombang-ambing oleh tuntutan 
perubahan yang bersifat permukaan dan pragmatis belaka.  Semoga 
buku ini bermanfaat. Selamat membaca dan mengkritisi.

Ahmad Nashih Luthfi
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BAB III 

Perkembangan Penelitian 
Agraria di Indonesia

Pada bagian ini secara spesifik akan ditemukan penjelasan mengenai 
penelitian agraria khususnya yang ada di Indonesia. Penjelasan 
mengenai penelitian agraria ini akan diawali dengan diskusi mengenai 
agraria sebagai objek penelitian. Memahami apa itu agraria merupakan 
aspek yang penting untuk melihat jenis-jenis penelitian yang 
kemudian muncul. 

A. Agraria sebagai Objek Penelitian

Istilah ‘agraria’ dapat ditelusuri artinya dari beberapa kata antara 
lain: kata ‘agros’ dalam bahasa Yunani yang berarti tanah pertanian; 
kata ‘agger’ dalam bahasa Latin yang berarti tanah atau sebidang 
tanah; kata ‘agrarius’ dalam bahasa Latin yang berarti perladangan, 
persawahan, pertanian serta; kata ‘agrarian’ dalam bahasa Inggris 
yang berarti tanah untuk pertanian.18 Dalam lingkungan administrasi 
pemerintahan, pengertian agraria digunakan dalam arti tanah, baik 
untuk tanah pertanian maupun non pertanian. Lingkup pengertian ini 

18Studi agraria sebagaimana disampaikan oleh White (2005), didefinisikan sebagai 
penelitian dan pengajaran ilmu sosial mengenai sejarah agraria, kemiskinan pedesaan dan 
agraria, reforma agraria dan pembangunan pedesaan.  Ben White. “Between Apologia and 
Critical Discourse: Agrarian Transition and Scholary Engagement in Indonesia”, dalam AN Luthfi. 
2010. “Membaca Ulang Pemikiran Sartono Kartodirdjo: Telaah Awal”, artikel dalam “Pemikiran 
Agraria Bulaksumur”. Hal 16.
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bukan dalam arti fisik, namun dalam lingkup pengaturan perangkat 
perundang-undangan yang memberikan landasan kebijakan di bidang 
pertanahan sebagai bagian dari hukum administrasi negara.19

Sementara itu, dalam Undang-Undang Pokok Agraria No 5 
Tahun 1960, pengertian agraria digunakan dalam arti yang luas. Ruang 
lingkup agraria meliputi: bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam 
yang terkandung didalamnya. Ruang lingkup agraria yang disebutkan 
dalam UUPA, serupa dengan ruang lingkup sumber daya agraria/
sumber daya alam menurut Ketetapan MPR RI No.IX/MPR/2001 
Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. 
Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa ‘agraria’ bukan saja menyangkut 
tanah, namun apa saja yang berada di bawah dan di atasnya. Apa yang 
tumbuh di atasnya dapat berupa tanaman pertanian, perkebunan dan 
perhutanan lengkap dengan bangunan sosialnya, sementara yang 
muncul di bawahnya adalah air dan berbagai bahan tambang dan 
mineralnya. Pengertian agraria meliputi: bumi, air dan ruang angkasa.20

Ruang lingkup bumi, menurut Pasal 1 ayat (4) UUPA adalah 
permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang 
berada di bawah air. Mengacu pada pengertian ini, maka yang disebut 
‘tanah’ meliputi permukaan bumi yang ada di daratan dan permukaan 
bumi yang ada di bawah air, termasuk air laut.21 Pengertian air menurut 

19Lebih Lanjut lihat Risnarto. 2006. Analisis Manajemen Agraria di Indonesia. Program 
Pascasarjana Manajemen dan Bisnis, Institut Pertanian Bogor. 

20Definisi yang luas terhadap agraria mengalami perubahan dari waktu ke waktu. 
Perubahan ini terkait dengan bagaimana agraria dipersepsikan dan kondisi ekonomi-politik 
yang menghelanya, sehingga menghasilkan perubahan-perubahan tafsir. Lihat AN Luthfi. 2011. 
Melacak Sejarah Pemikiran Agraria. Sumbangan Pemikiran Mazhab Bogor. Hal 2.

21Berkaitan dengan istilah ‘tanah’,  muncul juga istilah ‘soil’ dan ‘land’. Soil mengacu 
pada aspek kesuburan, sementara land mengacu pada hamparan atau are. Istilah ‘land’ oleh 
para ahli pertanian kemudian diartikan sebagai lahan yang terkait dengan peruntukkan dan 
pemanfaatannya. Misalnya lahan pertanian, lahan perkebunan dan sebagainya. Konsep tanah 
sebagai sumber daua (resources) berkaitan dengan  usaha untuk melindungai kelangkaan tanah 
karena sifatnya yang tidak dapat diperbaruai (unrenewable). Konsep ini berkembang ketika 
tanah bersama-sama dengan sumberdaya yang lain seperti bahan galian/tambang, minyak, 
hutan dan kelautan, dieksploitasi secara besar-besaran sehingga terjadi kerusakan dan tidak 
dapat diusahakan secara produktif. Konsep tanah dalam arti luas yaitu meliputi bagian tubuh 
bumi sampai kedalaman tertentu dan ruang udara di atasnya sampai ketinggian tertentu, 
sementara dalam arti sempit, tanah hanya terbatas pada lapisan atas dari kulit bumi sehingga 
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Pasal 1 ayat (5) UUPA adalah air yang berada di perairan pedalaman 
maupun air yang berada di laut wilayah Indonesia. Dalam Pasal 1 angka 
3 Undang-undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, disebutkan 
bahwa pengertian air meliputi air yang terdapat di dalam dan atau 
berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat di atas maupun 
yang terdapat di laut. Pengertian ruang angkasa menurut Pasal 1 ayat 
(6) UUPA adalah ruang di atas bumi wilayah Indonesia dan ruang di 
atas air wilayah Indonesia. Pengertian ruang angkasa menurut Pasal 
48 UUPA, ruang di atas bumi dan air yang mengandung tenaga dan 
unsur-unsur yang dapat digunakan untuk usaha-usaha memelihara 
dan memperkembangkan kesuburan bumi, air serta kekayaan alam 
yang terkandung di dalamnya dan hal-hal lain yang bersangkutan 
dengan itu. Kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi di sebut 
bahan, yaitu unsur-unsur kimia, mineral, bijih-bijih dan segala macam 
batuan, termasuk batuan-batuan mulia yang merupakan endapan-
endapan alam (Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Pertambangan). 

Obyek studi agraria menjadi berkembang ketika dikaitkan dengan 
manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya dan menjalankan 
tugasnya sebagai khalifah yang harus menjaga keselamatan bumi 
seisinya. Secara evolusioner, ketersediaan bumi, air, ruang angkasa dan 
kekayaan yang ada di dalamnya bergeser dari kondisi melimpah ruah 
dan kondisi hak penguasaan manusia atas sumberdaya alam menjadi 
bersifat open access. Kondisi ini berangsur berubah menjadi sistem 
penguasaan sumberdaya alam secara privat ketika jumlah penduduk 
berkembang sebagai fungsi ruang dan waktu. Sebagai akibatnya 
banyak terjadi perbenturan kepentingan atas sumberdaya alam dan 
lingkungan. Dalam kondisi inilah berbagai pengaturan dan peraturan 
diperlukan. Dalam keadaan demikian ranah hukum telah diperlukan 
dan menjadi hal yang penting dalam tata kehidupan penduduk untuk 
memenuhi kebutuhannya dalam jumlah sumberdaya alam yang 

makna horizontalnya lebih dipertimbangkan sebagai dasar penguasaan sedangkan makna 
vertikalnya akan mengikuti perkembangan ekonomi  (Risnarto, 2006:17)
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terbatas. Obyek kajian agraria/pertanahan menjadi berkembang dari 
yang hanya sekedar obyek fisik menjadi obyek hukum, khususnya 
hukum tanah.

Obyek-obyek kajian agraria/pertanahan tersebut membawa 
konsekuensi empiris terhadap rancangan metode ilmiah dan tools yang 
akan digunakan dalam penelitian. Sudut pandang kajian dari aspek 
fisik/teknis, aspek hukum, aspek administrasi terhadap obyek-obyek 
kajian agrarian/pertanahan di atas membawa konsekuensi terhadap 
metode ilmiah dan tools yang diperlukan. Mengacu pada Safitri (2014), 
studi agraria dimaknai sebagai studi yang berupaya menjelaskan relasi 
manusia secara individual/kelompok dengan objek ‘agraria’ yaitu bumi, 
air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Relasi ini meliputi 
dan dipengaruhi berbagai aspek: hukum, politik, ekonomi, psikologi, 
sejarah, kebudayaan dan lain-lain. Dalam konteks relasi antara subjek 
dengan objek agraria, Sitorus (2002) secara detail mengilustrasikannya 
sebagai berikut:

Gambar. 8. Relasi Subjek dan Objek Agraria
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Subjek agraria dalam hal ini adalah pihak-pihak yang terlibat 
langsung dengan sumber-sumber agraria, sementara objek agraria 
merupakan sumber-sumber agraria yang terdiri dari: tanah, perairan, 
hutan, tambang dan ruang di atas bumi dan air (udara). Obyek-obyek 
kajian agraria/pertanahan tersebut diatas membawa konsekuensi 
empiris terhadap rancangan metode ilmiah dan tools yang akan 
digunakan dalam penelitian. Sudut pandang kajian dari aspek fisik/
teknis, aspek hukum dan administrasi, dan aspek sosial terhadap 
obyek-obyek kajian agraria/pertanahan di atas membawa konsekuensi 
terhadap metode ilmiah dan tools yang diperlukan.

Gambar. 9. Aspek-Aspek Dalam Studi Agraria
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Selain istilah agraria, konsep lain yang sering muncul adalah 
‘pertanahan’. Secara Umum, pertanahan adalah hal-hal yang 
bersangkut-paut dengan tanah dari segi penguasaan, pemilikan, 
penggunaan dan pemanfaatannya. Istilah pertanahan secara luas 
berkembang sejak dibentuk Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada 
tahun 1988 yaitu lembaga Pemerintah Non-Departemen (LPND) yang 
bertugas mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan 
berdasarkan UUPA maupun Peraturan Perundangan lainnya.  
Berdasarkan konsep ini, pengertian bersangkut paut tersebut merujuk 
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pada piranti strategis UUPA yang merupakan dasar pokok kebijakan 
pertanahan dan peraturan pelaksanaannya serta piranti struktural 
kelembagaan pertanahan secara formal BPN maupun secara informal 
yang berkembang di masyarakat sebagai wadah organisasi dan sarana 
untuk mewujudkan tujuan yang terkandung dalam UUPA tersebut.  
Pertanahan dalam hal ini adalah didefinisikan sebagai hubungan 
antara subjek dan objek hak atas tanah melalui keterikatan penguasaan 
pemilikan serta penggunaan dan pemanfaatan atas tanah. Berkaitan 
dengan konsep pertanahan dalam istilah kebijakan pertanahan atau 
land policy, ranah pengkajian isu agraria dapat dikategorikan dalam 
sub-sub: land tenure, land use, land value dan land development. 

Gambar .10. Administrasi/Manajemen Pertanahan sebagai 
Tools dalam Implementasi Kebijakan Pertanahan

 

 
 
 Sumber: Enemark, 2004

B. Perkembangan Penelitian Agraria 

Kegiatan penelitian menjadi salah satu perhatian penting pasca 
terjadi berbagai persoalan pembangunan sebagai dampak Perang 
Dunia II. Studi-studi evaluasi berbasis penelitian, dilakukan untuk 
membangun kembali perekonomian di negara-negara yang yang 
hancur akibat perang. Penelitian-penelitian yang dilakukan ketika itu, 
adalah penelitian yang bersifat policy oriented dan lebih diletakkan 
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pada ilmu-ilmu terapan. Kegiatan penelitian untuk ilmu murni 
(pengembangan ilmu) tidak begitu berkembang. Penelitian untuk 
pengembangan ilmu dilakukan bersamaan dengan kegiatan penelitian 
untuk  proyek-proyek dari studi kebijakan (Wiradi, 2009: 22). 

Sementara itu, perkembangan kegiatan penelitian secara umum 
di Indonesia dapat ditelusuri pada masa sebelum kemerdekaan 
dan sesudah kemerdekaan. Sebelum tahun 1945, penelitian ilmiah 
dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Belanda di bidang kemasyarakatan 
untuk memahami kondisi sosial guna kepentingan perumusan 
kebijakan-kebijakan penjajahan dan di bidang ekonomi (pangan 
ekspor seperti teh, gula, dan sebagainya). Pada tahun 1778 dibentuk 
organisasi ilmiah pertama yang disebut Bataviaasch Genootschap 
van Kunsten en Wetenschapen yang bertujuan memajukan 
penelitian mengenai alam, kemasyarakatan, dan kemanusiaan, untuk 
kepentingan pertanian, perdagangan, dan kesejahteraan kolonial. 
Sementara itu setelah kemerdekaan, perkembangan penelitian di 
Indonesia dimulai tahun 1956 dengan Undang-Undang No 6 Tahun 
1956 melalui pembentukan Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia. Pada 
tahun 1962 dibentuk Departemen Urusan Research Nasional yang 
masuk dalam Kompartemen Pembangunan. Tugas dari departemen ini 
adalah mengkoordinir, menstimulir dan mengadakan research untuk 
kepentingan pembangunan negara baik di bidang ilmu pengetahuan 
sosial dan kemanusiaan dengan memberikan prioritas pada research 
di bidang produksi. Pada tahun 1973 menandai semakin mantapnya 
kedudukan penelitian dalam pembangunan dengan adanya Menteri 
Negara Riset melalui Keputusan Presiden RI No. 45 Tahun 1973. 22

Terdapat 3 jalur perkembangan dalam kegiatan penelitian di 
negara-negara berkembang pada umumnya dan di Indonesia sebagai 
dapat dicermati berikut ini:

22Taliziduhu, ibid.
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Gambar 11. Jalur Perkembangan Metodologi Penelitian
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Sumber: Wiradi, 2009: 23

Perkembangan pertama dari monodisiplin menjadi interdisiplin 
terjadi karena dirasa kurang memadainya pendekatan monodisiplin 
dalam menjawab masalah-masalah yang ada. Praktek multidisiplin 
kemudian dipraktekan dalam wujud kerjasama beberapa disiplin 
ilmu dalam satu tim. Wujud penelitiannya masih dalam konteks 
penelitian akademik konvensional. Perkembangan kedua terjadi 
karena kecenderungan perubahan orientasi penelitian yang didasari 
adanya kebutuhan rekomendasi bagi suatu kebijakan pemerintah. 
Perkembangan kedua ini dikatakan sebagai upaya mencari jalan 
tengah yang lebih efisien antara penelitian akademik-konvensional 
dengan tipe penelitian kebijakan yang tidak mendalam.  Dari sini 
muncul metode penelitian seperti RRA dan sejenisnya. Perkembangan 
ketiga berkaitan dengan penggunaan paradigma alternatif tentang 
pembangunan (penelitian mengenai masalah-masalah pembangunan) 
yang kemudian disebut dengan istilah penelitian partisipatoris. 
Disinilah kemudian muncul pendekatan PRA yang lahir dengan tujuan 
empowerment (pemberdayaan).

Penelitian mengenai agraria, pada akhirnya berkembang dengan 
mengikuti problem-problem agraria yang ada. Perkembangan studi 
agraria dalam konteks internasional, menunjukan adanya pergeseran 
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di abad 20 dan abad 21.23 Pada abad 20, debat masalah agraria ditandai 
dengan pembicaraan tentang isu yang terkait dengan akses tanah, 
tenaga kerja, konsolidasi atau mobilitas kapital. Isu-isu agraria ini 
dilihat dalam kerangka analitik yang linear; mencoba menjelaskan 
pergeseran yang terjadi dari sistem produksi subsistensi ke ekonomi 
pasar, perubahan dari pertanian ke industrialisasi, perubahan dari 
pedesaan ke perkotaan, dimana semua proses ini didorong, diekskalasi 
dan dipandu oleh kekuatan-kekuatan kapital. Berbeda dengan studi 
agraria di abad 20, di abad 21 aspek-aspek seperti globalisasi dan 
kecenderungan lintas negara merupakan variabel yang tidak dapat 
diabaikan. Integrasi ekonomi keluarga ke pasar global, moda-moda 
baru ekspansi kapital, revolusi teknologi yang memungkinkan 
mobilitas modal lintas negara dengan kecepatan yang luar biasa, 
pertambahan populasi dunia, serta hadirnya aktor-aktor korporasi 
transnasional dan gerakan-gerakan sosial transnasional menjadikan 
studi agraria abad 21 memiliki spektrum kajian yang semakin meluas.24

Dalam konteks Indonesia, masalah agraria atau pertanahan segera 
sejak Proklamasi Kemerdekaan RI sudah dirasakan sebagai masalah 
nasional yang krusial.25Bentrokan dan kegoncangan politik yang terjadi 

23Shohibudin (2012) mencatat bahwa sebagai sebuah studies, maka studi agraria bersifat 
multi-disiplin, dan hal inilah yang membuat perkembangannya dewasa ini amat penuh warna. 
Kalau dulu agrarian political economy seolah identik dengan kalangan Marxian, misalnya, maka 
buku fenomenal Hefner The Political Economy of Mountain Java (1990) mengenai perubahan 
agraria di Pegunungan Tengger, Jawa Timur dari era kolonial hingga era 1980-an jelas mewakili 
perspektif interpretive-hermeneutis. Hefner menyebut pendekatan non-Marxisnya ini sebagai 
‘non-economic approach to economic change.’Demikian pula, perhimpitan antara agrarian 
political economy dengan political ecology saat ini sudah banyak disambut dan dipraktikkan. 
Sejumlah hasil penelitian yang mengkombinasikan dua pendekatan ini telah dipublikasikan di 
berbagai jurnal internasional, seperti Journal of Peasant Studies, Journal of Agrarian Change, 
Development and Change, dsb. Bahkan Journal of Forest Policy and Economics pernah membuat 
edisi khusus mengenai ‘Community-based forestry in the developing world: Analyses from an 
agrarian perspective’; satu isu yang sebelumnya jarang sekali muncul di jurnal yang berada 
dalam kelompok ScienceDirect ini. Lebih lanjut lihat Shodibudin. 2012. “Sketsa Perkembangan 
Reforma Agraria dan Studi Agraria, Sekelumit Peta Navigasi”. http://indoprogress.com/2012/02/
sketsa-perkembangan-reforma-agraria-dan-studi-agraria. 

24An Luthfi, dkk, 2010:5.
25Pilihan tools atau instrumen dalam penelitian agraria, tidak dapat dilepaskan dari 

dinamika perkembangan studi agraria di Indonesia. Soetarto (2010) memberikan gambaran 
perkembangan ini dimana dikatakan bahwa studi agraria pernah ‘tertidur’ dan meredup selama 
hampir 10 tahun pada masa tragedi politik 65. Sejak tahun 1966-1976, bisa dikatakan bahwa 
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akibat pelaksanaan landreform, menunjukan bahwa masalah tanah 
menjadi dasar konflik. Benturan dan kegoncangan yang terjadi di 
daerah pedesaan terutama di provinsi padat penduduk di Jawa dan Bali 
pasca pelaksanaan landreform, telah mendorong keluarnya Laporan 
Interim tentang Masalah Pertanahan yang diantaranya disebutkan 
beberapa masalah pertanahan kunci yaitu:26

1. Pemilikan, penguasaan, penggarapan, dan penggarapan tanah 
pertanian;

2. Sewa menyewa, sakap menyakap tanah dan hubungan kerja di 
bidang pertanahan padi sawah di Jawa;

3. Penggarapan tanah rakyat untuk tanaman tebu;
4. Budidaya tambak di Indonesia
5. Pemilikan, penguasaan dan penggarapan tanah dalam 

hubungannya dengan pembangunan pedesaan. 

Identifikasi permasalahan yang sudah diperoleh, pada 
kenyataannya tidak serta merta dapat diselesaikan. Sejumlah faktor 
ternyata menyulitkan atau menghambat pemecahan masalah 
pertanahan karena pelaksanaan reforma agraria dan langkah-
langkah lain reforma agraria dibekukan dan perhatian dialihkan ke 
sektor pembangunan lain seperti: rehabilitasi pengairan, prasarana 
perkebunan, dan peningkatan produksi pertanian pada umumnya. 
Pada masa itu, ‘penelitian’ sebenarnya sudah dilakukan sebagai bentuk 
input terhadap kebijakan, misalnya: penelitian mengenai pelaksanaan 
UU No.2 Tahun 1960 tentang perjanjian Bagi Hasil dan UU No 16 

isu agraria tidak mungkin dibicarakan. Tahun 1974, Sajogyo mulai memunculkannya kembali 
dengan membicarakan masalah kemiskinan di pedesaan, disusul kemudian pada tahun 1977 
oleh Masri Singarimbun dan David H Penny, dan pada tahun 1980-an oleh Mubyarto dan 
Loekman Soetrisno. Pilihan pendekatan yang digunakan ketika itu seperti digunakannya 
Participatory Action Research (PAR) untuk menghasilkan sebuah penelitian yang based on 
rural structural-realities memberikan satu gambaran bahwa penelitian agraria yang awalnya 
dilakukan oleh intelektual progresif Indonesia yang cenderung elitis yang tidak terlalu tertarik 
dengan kemiskinan pedesaan dan kondisi agrarianya telah mengalami perubahan.

26Tjondronegoro (2006: 77)
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Tahun 1964 tentang bagi Hasil Perikanan. Sejumlah topik penelitian 
disarankan untuk dilakukan dalam jangka pendek yaitu:

1. Pengaruh pemekaran daerah perkotaan dan perindustrian 
terhadap masalah pemilikan, penguasaan, dan penggarapan 
tanah serta kesempatan kerja bagi penduduk setempat;

2. Hambatan-hambatan dalam proyek pengukuran desa-desa 
yang bertujuan menerapkan pensertifikatan di daerah pedesaan 
berdasarkan PP No.10/1961;

3. Penentuan batas minimum dan maksimum pemilikan dan 
penguasaan tanah pertanian yang dapat menjamin kehidupan 
satu keluarga tapi secara layak dan penggarapan tanah secara 
optimal;

4. Sebab-sebab dan secara transaksi jual beli tanah paling banyak 
terjadi dengan mengabaikan prosedur yang teratur. 

Inilah posisi penelitian agraria di masa awal kemerdekaan untuk 
secara praktis menjawab masalah pertanahan yang muncul saat itu. 

Dalam perkembangannya saat ini, perkembangan penelitian 
agraria dapat dilihat melalui penelusuran hasil-hasil penelitian yang 
dilakukan oleh perguruan tinggi, pusat penelitian dan pengembangan, 
pusat studi/pusat kajian, serta LSM/NGO. Dalam konteks inilah, 
output atau hasil dari setiap penelitian yang dilakukan akan sangat 
dipengaruhi oleh kebutuhan atau kepentingan yang ada dalam masing-
masing desain riset, apakah tujuan risetnya untuk pengembangan 
keilmuan, memberikan input terhadap kebijakan, ataupun tujuan-
tujuan lain.27

27Contoh desain riset dengan kebutuhan tertentu misalnya dapat dilihat dari penelitian 
AKATIGA. AKATIGA merupakan lembaga penelitian yang memfokuskan lembaganya sebagai 
rujukan dari penelitian bagi perubahan kaum marjinal di Indonesia. Melalui penelitian, lembaga 
ini berupaya untuk memperluas akses mereka terhadap sumberdaya dan proses pembuatan 
kebijakan, terutama di area-area seperti: perburuhan, usaha kecil, agraria, pembangunan 
berbasis masyarakat, kebijakan penganggaran dan pelayanan publik. Penelitian merupakan 
kegiatan utama untuk mengeksplorasi problema yang dihadapi kelompok miskin. Salah satu 
isu yang dijadikan fokus penelitian dari AKATIGA adalah mengenai ‘kaum marjinal dan akses 
terhadap tanah’. Agraria merupakan isu pertama yang menjadi prioritas. Problem utama yang 
diberikan penekanan berkaitan dengan isu agraria ini adalah kebijakan pertanahan di masa 
Orde Baru yang berfokus pada investasi besar yang membawa dampak pada pertanian. Lahan 
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Sebagaimana disebutkan Wiradi (2002), masalah agraria sebagai 
suatu topik penelitian merupakan masalah yang sangat luas, berat 
dan kompleks, bahkan peka. Hal ini dimungkinkan karena masalah 
agraria merupakan masalah yang sudah setua peradaban manusia, 
yaitu sejak manusia hidup menetap dan mengembangkan budaya 
bercocok tanam. Sementara itu apabila dilihat sebagai isu kebijakan, 
tonggak pertama kebijakan agraria adalah apa yang dianggap sebagai 
pelaksanaan landreform pertama di dunia yaitu pada masa Solon 
(594 SM). White (2006) dalam AN Luthfi (2010) menyebutkan bahwa 
kajian agraria merupakan riset dan pengajaran tentang struktur 
agraria, sejarah agraria, reforma agraria, kemiskinan pedesaan dan 
pembangunan pedesaan. 

Perkembangan studi agraria di Indonesia sendiri mengalami 
kevakuman selama kurang lebih enam puluh tahun yang lalu ketika 
Indonesia baru saja membangun dirinya menjadi negara bangsa 
merdeka. Pada masa ini pengetahuan tentang agraria belum menjadi 
pengetahuan umum.28 Tidak ada perhatian yang serius untuk 
memikirkan berbagai hal yang berkaitan dengan masalah agraria 
baik di tingkat negara, maupun akademisi dan praktisi. Keterlibatan 
kekuatan politik kiri yang sangat dalam dan luas pada sektor agraria 

dikuasai korporasi dan menyisakan petani tunakisma (landless).  Kenyataan ini berlangsung 
di banyak tempat di Indonesia dan berdampak pada munculnya konflik-konflik agraria 
terutama antara petani kecil dengan investor. Penelitian dari lembaga ini menelusuri persoalan 
dan kebijakan agraria yang berdampak pada kehidupan di desa, serta kaitan antara  akses 
terahdap tanah dengan faktor lain di luar kebijakan (semisal pilihan penghidupan bagi petani 
terhadap kepemilikan lahan). Kajian-kajian yang dilakukan melingkupi: pemanfaatan lahan, 
gerakan petani, pertanian skala kecil, kemandirian pangan, hingga kebijakan pertanian yang 
berdampak pada kehidupan petani.  Dalam pelaksaan penelitiannya lembaga ini menggunakan 
metode kualitatif dan kuantitatif dengan pengumpulan data melalui: wawancara mendalam, 
observasi langsung, diskusi kelompok terfokus dan survei. Satu ciri khas yang dimunculkan 
dari pelaksanaan riset adalah model live in para penelitinya selama satu hingga tiga bulan 
untuk mengamati dan memahami subjek penelitian. Hasil penelitian yang ada dijadikan 
sebagai masukan/rekomendasi untuk mendorong perubahan kebijakan yang dilakukan melalui 
advokasi dan penguatan jaringan kepada kelompok marjinal, masyarakat sipil, pemerintah, 
media massa, indonesianis, kalangan peneliti dan lembaga-lembaga internasional. 

28Sebagaimana dijelaskan AN Lutfi, dkk (2010:6-7), studi agraria dapat dikatakan pernah 
‘tertidur’. Sejak tragedi politik 65, banyak pihak mengkait-kaitkan persoalan agraria dengan 
komunisme, kajian terhadap isu ini akhirnya meredup selama beberapa tahun (kurang lebih 
10 tahun, 1965-1976). Namun secara terpisah-pisah, beberapa orang tetap menekuni kajian ini 
dalam tema yang tidak eksplisit. Apa yang mereka lakukan itu pada dasarnya adalah upaya 
untuk terus mengusung studi agraria mengingat urgensinya bagi masa depan Indonesia. 
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sampai pertengahan tahun 1960-an telah menciptakan trauma 
dan sekaligus kesewenang-wenangan atas nama tanah pada masa 
berikutnya. Hampir-hampir tidak berkembang rasionalitas sosial dan 
intelektual ketika baik negara maupun ilmuwan berbicara tentang 
segala sesuatu yang berhubungan dengan tanah, sehingga berbagai 
konsep yang dikembangkan tidak didasarkan pada kenyataan yang 
ada. Realitas agraria seakan-akan hanya dihubungkan dengan 
pertanian dan perdesaan. Padahal kenyataannya, masalah agraria 
juga merupakan sesuatu yang riil ketika berbicara tentang ruang dan 
kategori lain seperti: perkotaan, hutan dan industri. Pada akhirnya, 
individu maupun kelompok intelektual yang mencoba menjadikan 
sektor agraria sebagai substansi material dalam pemikiran dan aksi 
kritisnya tidak mendapatkan tempat pada masa orde baru.29

Setelah berakhirnya orde baru, kondisi situasi, kesempatan 
dan tantangan bagi pengembangan studi agraria sangat berbeda 
dibandingkan dengan orde baru maupun orde sebelumnya. Dalam 
konteks inilah, ragam penelitian agraria bisa dikembangkan secara 
lebih lengkap. Wiradi (2009) mengusulkan adanya tiga jenis 
penelitian berdasarkan sifat, tujuan dan konteksnya. Pertama adalah 
penelitian akademik konvensional. Penelitian serupa ini bertujuan 
untuk akumulasi pengetahuan untuk pengembangan ilmu. Pada 
tipe penelitian ini, pengambilan keputusan untuk semuanya ada 
di tangan peneliti. Kedua adalah tipe penelitian yang berorientasi 
kebijakan (policy oriented research). Penelitian ini bertujuan untuk 
mempersiapkan, memberi masukan, ataupun mendukung suatu 
kebijakan pemerintah serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan 
suatu kebijaksanaan pemerintah. Pada tipe penelitian kebijakan, 
pilihan metodologi ditentukan oleh peneliti, tetapi keputusan 
tentang pilihan tema dan pilihan bentuk laporan atau publikasi ada 
di tangan penentu kebijakan (terutama jika penelitian merupakan 
‘pesanan’). Ketiga adalah penelitian partisipatoris. Penelitian tipe 

29Lebih lanjut lihat Bambang Purwanto. “Pemikiran Agraria, Hal Penting yang 
Terabaikan”. Prolog dalam AN Luthfi. Melacak Sejarah Pemikiran Agraria. Yogyakarta: STPN 
Press dan Pustaka Ifada. 
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ketiga ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat. Dalam 
penelitian partisipatoris, pengambilan keputusan mengenai semuanya 
merupakan konsensus antara si peneliti bersama semua pelaku yang 
terlibat dalam permasalahan. Secara lebih rinci, perbedaan antara 
ketiga jenis penelitian/riset ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 

Tabel.2. Perbedaan Tiga Jenis Riset

Langkah Riset Riset Akademis Riset Kebijakan/

Riset Evaluasi

Riset Partisipatoris

PILIHAN 

MASALAH

Apa Pilihan ditentukan 

atas kepentingan 

dan disiplin peneliti 

profesional

Pilihan ditentukan 

atas dasar berbagai 

kebutuhan 

administratif dari 

klien

Pilihan ditentukan atas 

dasar permasalahan yang 

langsung dirasakan

Siapa Peneliti profesional Klien (yang berada di 

luar permasalahan)

Bersama : (para aktor dan 

peneliti profesional)

PILIHAN 

METODE

Apa Desain riset 

eksperimental, 

pemanfaatan 

instrumen andal 

dan analisis statistik

Desain riset lapangan 

quasieksperimental, 

instrumen andal dan 

analisis statistik

Desain riset berdasar 

konsensus, pemanfaatan 

instrumen empatik, 

metode analis kompleks

Siapa Peneliti profesional Peneliti profesional Bersama: para aktor dan 

peneliti profesional

PILIHAN 

HASIL 

Apa Publikasi 

(presentasi dalam 

seminar para ahli)

Laporan (kepada 

klien) atau publikasi 

(bila si peneliti 

melakukan negosiasi)

Perubahan situasi, 

peningkatan 

pengetahuan dan 

kemampuan para 

aktor untuk melihat 

dan mengubah situasi 

mereka

Siapa Peneliti profesional Klien (terutama) Bersama: aktor dan 

peneliti profesional

Sumber: Fernandes dan Tandon (ed), 1993, hlm10.

Dalam setiap pilihan dari ketiga jenis penelitian ini, pada 
dasarnya harus bisa beyonds method atau melampui batas dari 
masing-masing pembeda tersebut. Penggunaan metode penelitian 
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harus mampu melengkapi satu tujuan dengan tujuan yang lain. 
Hal ini dimungkinkan karena jenis-jenis penelitian tersebut pada 
kenyataannya memiliki kelemahan-kelemahan tertentu seperti dapat 
dicermati dalam ilustrasi berikut ini:

Gambar.12. Kelemahan dari Pilihan Jenis Riset

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Akademik Konvensional 

Kebijakan 

Partisipatoris 

Perkembangan Penelitian 
Agraria 

Gaya birokrat meninjau secara cepat 
(turisme pembangunan/turis abidin) 

Quasi/pseudo partisipatoris, rhetoric 
untuk penjaringan dana 

Ego keilmuan/sekat antardisiplin, tidak 
terintegrasi 

Sumber: Wiradi, 2009

Penelitian akademik konvensional memiliki kelemahan dari 
adanya ego keilmuan yang seringkali menyebabkan hasil penelitian 
tidak terintegrasi (berhenti) pada keilmuan tertentu. Sementara itu 
model penelitian kebijakan kerapkali mendapat kritik karena sifatnya 
yang tergesa-gesa, sehingga hasil yang diperoleh sifatnya cenderung 
hanya menangkap permukaan/tidak mendalam. Sementara itu 
penelitian partisipatoris pun menghendaki beberapa dasar tertentu 
untuk benar-benar bisa disebut partisipatif karena tidak jarang ‘label’ 
partisipatoris’ yang dimunculkan hanya digunakan untuk menjaring 
sejumlah sokongan pendanaan tertentu. 30

30Konsep partisipatoris dalam konteks penelitian tidak cukup sekedar ditandai oleh 
kehadiran sejumlah besar orang untuk mendengarkan ‘kuliah’ atau ‘himbauan’ (musyawarah), 
juga bukan sekedar banyaknya orang miskin yang terlibat dalam organisasi ataupun kegiatan 
yang dibentuk oleh para profesional untuk mereka. Partisipasi menyangkut keterlibatan 
langsung kelompok sasaran sebagai pelaku dan penentu keputusan dalamkeseluruhan proses 
penelitian maupun aksi, termasuk penentuan bentuk organisasi mereka sendiri dan juga 
penentuan sifat dan batas keterlibatan para profesional dalam kegiatan mereka (White, 1997, 
dalam Wiradi, 2009).
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BAB V

Kesimpulan

Hasil penelusuran yang telah dilakukan menunjukan bahwa penelitian 
agraria yang ada menggunakan metode yang beragam. Pilihan-pilihan 
untuk menggunakan metode sifatnya sangat fleksibel tergantung pada 
permasalahan atau tujuan penelitian yang diambil. Dalam hal ini 
metode pun diterjemahkan secara berbeda-beda. Ada penelitian yang 
cenderung lebih menekankan pada istilah ‘pendekatan’ dibandingkan 
‘metode’. Disini dapat dikatakan bahwa metode sifatnya tidak ketat. 
Metode dapat diubah dan disesuaikan dalam proses berjalannya 
penelitian ketika dia tidak mampu menjawab permasalahan penelitian 
yang diambil. Dia akan dipanggil oleh peneliti sebagai bagian dari 
‘alat bantu’ atau yang diistilahkan sebagai ‘pemecah masalah’. Dalam 
konteks penggunaan metode dalam penelitian agraria, ternyata 
memang tidak dijumpai satu metode penelitian yang khas atau spesifik. 

Penelitian agraria yang ditelusuri dapat dibedakan dalam 
3 kategori yaitu penelitian akademik, penelitian kebijakan dan 
penelitian partisipatoris. Ketiga kategori ini juga pada dasarnya tidak 
ketat dibatasi antara ranah yang satu dan ranah yang lain. Penelitian 
agraria yang lengkap, mengkombinasikan ketiga jenis penelitian 
ini. Karakteristik penelitian serupa ini dapat dibaca melalui output 
penelitian. Penelitian akademik adalah penelitian yang diprioritaskan 
untuk memberikan perhatian pada prosedur baku penelitian. 
Sementara itu penelitian-penelitian kebijakan, akan memprioritaskan 
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output-nya pada ‘rekomendasi’ atau policy brief. Untuk kategori 
terakhir atau jenis penelitian partisipatoris, output ideal diarahkan 
untuk pemberdayaan atau penguatan/penajaman proses advokasi. 

Dalam tiga ranah ini, terlihat bahwa sebenarnya dijumpai irisan 
dalam masing-masing ranah. Hal ini dapat dilihat dalam penelitian 
agraria yang dikembangkan di perguruan tinggi, pada kenyataannya 
juga tidak selalu hanya murni mengembangkan penelitian akademik 
konvensional, namun juga sudah diarahkan untuk menjadi penelitian 
evaluatif dan pada akhirnya diharapkan dapat memberikan saran 
untuk kebijakan. Penelitian-penelitian akademik konvensional yang 
juga seringkali dikatakan lebih ketat dalam memformulasikan standar 
baku penelitian, ternyata juga dijumpai dalam penelitian partisipatoris 
dan penelitian kebijakan. Pemilihan metode dan penerapannya secara 
baik, tetap menjadi bagian krusial dalam setiap desain penelitian baik 
dalam ranah penelitian kebijakan maupun penelitian partisipatoris. 

Perlu disadari sepenuhnya bahwa masing-masing tipologi 
penelitian yang dijumpai memiliki kelemahan dan kekuatannya 
masing-masing. Kekuatan penelitian akademik berada pada 
pemenuhan standar penelitian yang biasanya cukup lengkap, namun 
demikian perlu disadari sejak awal bahwa kebutuhan penelitian 
tidak semata pengembangan keilmuan, namun dituntut untuk 
bisa memberikan sumbangan pada problem agraria yang semakin 
kompleks. Dalam hal inilah penelitian akademik juga sedapat mungkin 
diarahkan untuk memberikan kontribusi yang eksplisit. 

Berkaitan dengan penelitian agraria dalam ranah kebijakan, 
kelemahan terlihat nyata dari cakupan penelitian yang sangat luas 
terutama dari lokasi. Dalam hal ini perlu disadari bahwa cakupan 
yang luas seringkali tidak berhasil menggali problem kebijakan itu 
sendiri secara mendasar. Dalam hal inilah, penelitian yang bersifat 
bertahap atau multitahun akan menjadi pilihan yang lebih ideal. Hal 
ini penting untuk bisa melihat problem penelitian dan dinamika yang 
terjadi secara lebih komprehensif. Semangat penelitian partisipatoris 
sebenarnya menjadi model penelitian yang sangat ideal apabila 
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diterapkan dalam penelitian kebijakan. Sinergi antara kedua penelitian 
ini, akan menghadirkan pemahaman dan pendalaman persoalan 
dengan lebih baik. Meskipun demikian format penelitian multitahun 
memang diakui membutuhkan waktu yang lama dan penyediaan dana 
pendukung yang tidak sedikit. 

Berkaitan dengan metode studi agraria lintas disiplin, kebutuhan 
untuk menggunakan disiplin ilmu yang berbeda dalam satu penelitian 
sangat penting dilakukan. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan untuk 
bisa memperoleh perspektif yang lebih luas dalam mengkaji suatu isu 
agraria. Penelitian kolaboratif serupa, mutlak dilakukan agar output 
penelitian yang dihasilkan bisa lebih luas pembacaannya dan agar 
output yang dihasilkan bisa benar-benar menjawab persoalan agraria 
yang dimunculkan. Meskipun demikian harus dipahami bahwa 
lintas disiplin dalam hal ini harus dilakukan secara konsisten dalam 
artian bukan sekedar melibatkan berbagai disiplin ilmu, tetapi juga 
menggunakan keragaman disiplin ilmu tersebut untuk benar-benar 
mengkaji persoalan dengan perspektif masing-masing secara konsisten 
dari mulai penyiapan disain penelitian, operasional pengumpulan 
data di lapangan, penulisan, analisis dan penyajian atau diseminasi 
hasil penelitian.
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“DNA Apple menjelaskan bahwa teknologi saja  tidaklah  cukup. 
Teknologi yang dikawinkan dengan liberal art,  teknologi yang 

 dikawinkan dengan humanioralah yang mengantarkan kita dapat 
 memperoleh hasil yang membuat hati kita puas.” 

Steve Jobs
 

3.1. Generasi "Ketiga" Perguruan Tinggi
Pertumbuhan dan pengembangan pendidikan di tingkat perguruan 

tinggi terus berjalan cepat seiring dengan perkembangan pengalaman 
manusia dalam menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang 
dihadapi nya. Apa yang sekarang disebut dengan universitas kelas du-
nia ( world-class university), juga universitas riset (research university), 
 menjadi topik pembicaraan hangat di lingkungan perguruan tinggi, 
 pemerintah, dan masyarakat. Media cetak dan media sosial sering kali 
menampilkan peringkat universitas dunia yang dibuat oleh Times Higher 
Education World University, Academic Ranking of World Universities 
(ARWU), Higher Education Evaluation and Accreditation Council of 
 Taiwan (HEEACT), Webometrics, dan masih banyak yang lain. 

MULTIDISIPLIN, 
INTERDISIPLIN, DAN 
TRANSDISIPLIN
ILMU PENGETAHUAN DAN RISET PADA 
PENDIDIKAN TINGGI MASA DEPAN

BAB 3
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Pemeringkatan ini mendorong sivitas akademika perguruan tinggi di 
Indonesia untuk berkaca diri melihat prestasi masing-masing. Apa yang 
membedakan pendidikan tinggi tingkat nasional yang selama ini berja-
lan dengan pendidikan tinggi kelas regional Asia dan kelas dunia terus 
menjadi bahan perbincangan. Mengapa peringkat pendidikan tinggi di 
Indonesia umumnya rendah? Dalam dua dasawarsa terakhir, banyak pe-
nelitian dilakukan dan buku diterbitkan untuk mengulas perkembangan 
pengelolaan pendidikan di perguruan tinggi, khususnya yang terkait de-
ngan fenomena yang disebut sebagai universitas riset dan universitas ke-
las dunia (Altbach dan Salmi 2012). 

Perkembangan dunia perguruan tinggi sekarang semakin dibayang-
bayangi oleh munculnya universitas kelas dunia dan universitas riset (re-
search institutions of higher education). Ada yang menyebutnya sebagai 
munculnya “generasi ketiga” dari sejarah panjang evolusi perkembang-
an pendidikan tinggi di dunia. Tujuan, peran, metode, produk lulusan, 
orientasi, bahasa, organisasi, dan tata kelola universitas generasi ketiga 
berbeda dari tujuan, peran, metode, produk lulusan, orientasi, bahasa, 
organisasi, dan tata kelola universitas generasi pertama dan kedua. Dari 
segi metode, misalnya, generasi pertama pendidikan tinggi lebih berco-
rak skolastik dan generasi kedua bercorak modern namun menggunakan 
pendekatan perkuliahan, pembelajaran, serta riset yang masih bercorak 
mono- disiplin, sedangkan generasi ketiga bercorak modern namun meng-
gunakan pendekatan yang interdisiplin (Wissema 2009: 23, 32). Lihat Ta-
bel 3.1. yang dibuat Wissema.

Di atas itu semua, belakangan muncul di lingkungan pengelola pendi-
dikan tinggi, setidaknya dalam teori, apa yang disebut sebagai universitas 
riset, yang berbeda corak visi dan misinya dari universitas yang fokusnya 
hanya pada pengajaran (teaching institutions of higher education). Jika 
dibaca dari banyak literatur, pendidikan tinggi kelas dunia memang tidak 
bisa dipisahkan keberadaannya dari mutu dan jumlah riset yang dilaku-
kannya serta publikasi dalam jurnal internasional. Sudah barang tentu ini 
membutuhkan cara berpikir dan tata kelola pendidikan tinggi yang baru 
dan lebih menonjolkan persaingan dalam perekrutan tenaga pengajar, 
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 CIRI DARI :

Universitas 
generasi 
pertama

Universitas 
generasi kedua

Universitas generasi 
ketiga

Tujuan Pendidikan Pendidikan dan 
riset

Pendidikan dan riset 
plus tahu bagaimana 
memanfaatkannya

Peran Mempertahankan 
kebenaran

Menemukan dan 
menguasai alam Menciptakan nilai

Metode Skolastik Ilmu modern, 
mono-disipliner

Ilmu modern, 
interdisipliner

Produk Tenaga ahli/
profesional

Tenaga ahli/
profesional plus 

ilmuan

Tenaga ahli/
profesional dan 

ilmuan plus 
wirausaha

Orientasi
Bahasa 

Organisasi

Universal
Latin

Bangsa,
fakultas, colleges

Nasional 
Bahasa nasional 

Fakultas

Global
Inggris

Institut pada tingkat 
universitas

Manajemen Chancellor/
rektor/dekan

(Paruh-waktu)
Akademisi

Tenaga ahli
Manajer

TABEL 3.1. CIRI POKOK TIGA GENERASI PERGURUAN TINGGI

para peneliti, dan guru besar ternama di dunia, calon mahasiswa dari ber-
bagai penjuru dunia, beasiswa yang memadai, dan seterusnya.  

Selain itu, diskusi tentang perkembangan pendidikan tinggi era kon-
temporer tidak dapat dilepaskan dari perkembangan lebih  lanjut dari apa 
yang disebut sebagai Liberal Arts Education. Liberal Arts Education ber-
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CIRI DARI

Universitas generasi kedua Universitas Generasi ketiga

Dua tujuan: riset dan 
pendidikan. Tidak ada minat 

untuk memanfaatkan ilmu yang 
ditemukan.

Pemanfaatan ilmu adalah bisnis 
utamanya dan ini menjadi tujuan 

ketiga.

Beroperasi pada pasar lokal. 
Universitas lain hanya dilihat 
sebagai kawan biasa/kolega.

Beroperasi pada pasar internasional. 
Persaingan pasar.

Lembaga yang berdiri sendiri 
tanpa ada hubungan resmi dengan 

lembaga lain.

Universitas terbuka, bekerja sama 
dengan banyak partner.

Riset bersifat mono-disiplin 
dan peran yang menonjol ada di 

fakultas.

Riset bersifat transdisiplin dan peran 
yang menonjol ada pada institut dan 
pusat studi pada tingkat universitas.

Utamanya pendidikan ditujukan 
untuk elite; untuk mahasiswa yang 

benar-benar siap.

Pengorganisasiannya bercorak 
multikultural; kalangan biasa dan 

elite.

Universitas nasional. Universitas kosmopolitan

Peran penting pemerintah dalam 
pendanaan; intervensi negara 

sangat kuat.

Pendanaan, tidak ada peran 
langsung dari pemerintah. Tidak 
ada intervensi negara. Otonomi 

perguruan tinggi.

TABEL 3.2. CIRI POKOK GENERASI KEDUA DAN KETIGA [2GU DAN 3GU]

upaya mendekatkan kembali, mengintegrasikan, atau mengait-hubung-
kan secara intrinsik dan sistemis antara sains, ilmu sosial, dan humani-
ora, antara keterampilan berpikir ilmiah ( scientific skill) dan pemikiran 



57

MULTIDISIPLIN, INTERDISIPLIN, DAN TRANSDISIPLIN
ILMU PENGETAHUAN DAN RISET PADA PENDIDIKAN TINGGI MASA DEPAN

1 Fareed Zakaria, In Defense of a Liberal Education, New York dan London: W.W. Norton &  Company, 
2015, h. 82,83,89. Untuk menghindari kesalahpengertian tentang istilah “liberal” dalam konteks 
tata nilai masyarakat Indonesia perlu digarisbawahi di sini bahwa apa yang dimaksud dengan Li-
beral Education. Liberal Arts Education atau kadang juga disebut Liberal Arts and Sciences adalah 
menyatunya pendidikan sains, seni, sosial dan humaniora, termasuk agama dalam satu kesatuan 
yang utuh, tidak terpisah-pisah seperti yang umumnya terjadi di Tanah Air. Istilah liberal di sini 
tidak ada hubungannya dengan istilah konservatif dan liberal dalam konteks kontestasi politik, 
ekonomi, apalagi agama. Pembelajaran Liberal Arts adalah pembelajaran yang mengutamakan 
pembelajaran yang luas, keluasan cara pandang, komprehensif, integratif, dan terbuka.

2 www.generaleducation.fas.harvard.edu/icb/icdanhttps://college.harvard.ed>academics

3 An approach to college learning that empowers individuals and prepares them to deal with com-
plexity, diversity and change. It emphasizes broad knowledge of the wider world (e.g. science, 
culture and society) as well as indepth achievement in a specific field of interest. It helps students 
develop a sense of social responsibility as well as strong intellectual and practical skills that span 
all areas of study, such as communication, analytical and problem-solving skills and includes a 
demonstrated ability to apply knowledge and skills in real-world setting.

kemanusiaan (humanistic thought)1. Istilah semakna dengan Liberal Arts 
Education adalah “General Education”2. Oleh asosiasi perguruan tinggi 
di Amerika, General Education didefinisikan sebagai berikut: 

 Suatu pendekatan belajar di kolese yang meningkatkan kemampuan 
individu dan menyiapkannya untuk menghadapi kekompleksan, ke-
binekaan, dan perubahan. Di sana tekanan diberikan pada pengeta-
huan luas tentang dunia yang lebih luas (misalnya ilmu, kebudayaan, 
dan masyarakat) maupun pencapaian mendalam pada wilayah yang 
menjadi perhatiannya. Membantu mahasiswa untuk mengembang-
kan rasa tanggung jawab sosial maupun keterampilan intelektual dan 
praktis yang meliputi semua bidang studi, seperti komunikasi, kete-
rampilan analitis dan pemecahan soal dan meliputi kemampuan un-
tuk membuktikan penerapan pengetahuan dan keterampilan di dalam 
lingkungan dunia nyata.3

Pengetahuan mengenai ilmu sosial dan studi humaniora seperti aga-
ma, filosofi, bahasa, sastra, menulis, sejarah, seni, antropologi, sosiologi, 
psikologi, dan komunikasi sangat diperlukan untuk membangun karak-
ter yang kuat buat kesejahteraan masyarakat dan bangsa. Dibekali de-
ngan pengetahuan Liberal Arts dan General Education, alumni pergu-
ruan tinggi tidak akan mudah menyerah kalah dalam menghadapi segala 
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perubahan, tetapi akan lebih siap beradaptasi atau mereka malah mampu 
ikut mengubah keadaan dengan ide baru. Membaca, berargumentasi, dan 
menuangkannya dalam tulisan adalah sisi lain dari kekuatan Liberal Arts 
Education. 

Salah satu dari sekian banyak elemen menonjol dari world class 
university maupun research university adalah digunakannya pendekat-
an pembelajaran, perkuliahan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat 
baru, yang lebih bercorak multidisiplin, interdisiplin dan transdisiplin. Di-
gunakan atau tidaknya pendekatan ini, baik dalam berpikir, pendidikan, 
maupun pembelajaran, lebih-lebih dalam riset, bakal menentukan nasib 
perguruan tinggi di Indonesia yang akan datang di kancah internasional. 
Merupakan pertanyaan yang harus dijawab oleh manajemen pendidikan 
tinggi di Indonesia era sekarang tentang apa langkah-langkah mendesak 
yang harus diambil untuk mengembangkan dan memajukan perguruan 
tinggi di Indonesia 2030 dan 2045. Jika tidak dipersiapkan secara matang,  
terprogram dari sekarang, dan tidak diambil langkah-langkah terobosan 
strategis, besar kemungkinan perkembangan dan kemajuan pendidikan 
tinggi Indonesia tidak akan jauh berbeda dari yang kita saksikan sekarang 
ini, bahkan lebih rendah karena pendidikan tinggi di negara lain juga te-
rus berkembang tanpa terbendung.

 3.2. Dari Interdisiplin ke Multidisiplin dan Transdisiplin
Belum banyak yang dapat memahami apa yang dimaksud dengan 

pendekatan pembelajaran dan penelitian yang menggunakan pendekatan 
multidisiplin, interdisiplin dan transdisiplin. Pengertian yang diberikan 
oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Amerika cukup membantu untuk mem-
peroleh pemahaman tersebut. Pendekatan interdisiplin adalah cara atau 
model pembela jaran dan penelitian yang mampu menyatupadukan infor-
masi, data, teknik, alat-alat, perspektif, konsep, dan teori dari dua atau 
lebih disiplin ilmu untuk memajukan pemahaman fundamental dan me-
mecahkan permasalahan tertentu yang pemecahannya berada di luar wi-
layah jangkauan satu disiplin tertentu (monodisiplin) atau wilayah praktik 
penelitian tertentu (US National Academy of Sciences 2004).



59

MULTIDISIPLIN, INTERDISIPLIN, DAN TRANSDISIPLIN
ILMU PENGETAHUAN DAN RISET PADA PENDIDIKAN TINGGI MASA DEPAN

Dalam kehidupan dunia yang ditandai dengan arus perubahan yang 
sangat cepat, bahkan disruptif, dalam segala bidang, dibarengi ketidak-
pastian yang tidak terelakkan serta semakin terinterkoneksikannya ja-
ringan keilmuan, kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan agama antar-
bangsa dunia di muka bumi, manusia Indonesia dituntut untuk mampu 
berpikir tingkat tinggi (higher order of thinking), mampu menjadi pribadi 
adaptif, dalam upaya memecahkan masalah-masalah baru yang saling 
berkait-kelindan, seperti perubahan iklim, kelangkaan energi, kerusak-
an lingkungan, pertumbuhan penduduk, ketahanan pangan, radikalisme 
agama, dan terorisme.

Permasalahan kompleks yang melekat kuat dalam kehidupan manu-
sia tidak dapat lagi diselesaikan dengan pendekatan monodisiplin. Yang 
diperlukan sekarang dan lebih-lebih di masa yang akan datang adalah 
corak berpikir dan cara belajar serta riset yang bercorak transdisiplin. 
Bukan lagi yang bercorak monodisiplin. Istilah yang seolah-olah baru 
ini sesungguhnya telah memiliki fondasi yang sangat kuat dalam masya-
rakat keilmuan. Dalam bahasa yang sederhana, penelitian transdisiplin 
menghasilkan, menyatukan, dan mengatur lalu lintas jaringan berbagai 
kelompok disiplin ilmu, kelompok peneliti, pengguna ilmu pengetahuan, 
pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan industri untuk mempro-
mosikan kemaslahatan dan kebaikan bersama (common good) yang ter-
kait dengan permasalahan tertentu yang sedang dihadapi umat manusia. 

Penelitian transdisiplin atau interdisiplin bukannya bertentangan atau 
berlawanan dengan pendekatan disipliner yang biasa berlaku selama ini, 
melainkan melengkapi, saling memberi-menerima dalam proses produksi 
ilmu pengetahuan. Penelitian transdisiplin adalah perluasan dan pengem-
bangan lebih lanjut dari penelitian interdisiplin (Cronin 2008; Unesco 
1998). Menurut Tress dkk., penelitian transdisiplin merupakan gabungan 
dan keterpaduan antara penelitian interdisiplin dan pendekatan partisi-
patoris, yakni para peneliti akademis bekerja sama dengan para peserta 
penelitian dari kalangan nonakademis untuk meneliti permasalahan ter-
tentu guna mencapai tujuan bersama dan untuk mengembangkan ilmu 
pengetahuan (Tress B. dkk., 2006: 13–26).
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 Dalam keilmuan biologi, khususnya dalam lima tahun terakhir,  mi-
salnya, para ilmuwan berlomba membuat DNA yang memiliki fungsi 
khusus untuk menghasilkan senyawa atau molekul kimia khusus tanpa 
harus menggunakan mahluk hidup yang ada di alam. Kemajuan dalam 
menulis gen telah melahirkan disiplin ilmu baru, yaitu synthetic biology 
(biologi sintetik). Synthetic biology menggunakan pendekatan penelitian 
yang secara tegas disebut multidisiplin. 

 Biologi sintetik adalah bidang studi multidisipliner yang berkembang 
pesat—desain dan konstruksi rasional bagian-bagian biologis, alat, 
dan sistem dengan pola perilaku fungsional yang bisa diramal dan 
bisa dipercaya yang tidak ada dalam alam, dan rencana ulang (re-de-
sign) dari sistem biologis natural yang ada buat penelitian dasar dan 
tujuan-tujuan yang bermanfaat.4

Perbedaan antara penelitian dan pembelajaran interdisiplin dan trans-
disiplin adalah penelitian transdisiplin dapat memberi arah evolusi pe-
ngembangan dari berbagai disiplin ilmu dan produk yang dihasilkan akan 
jauh lebih besar, lebih mencakup, daripada hanya menjumlahkan bagi-
an-bagian kecil; hasil penelitian transdisiplin biasanya melampaui proses 
dan hasil  yang dilalui dan diproduksi oleh ilmu pengetahuan biasa (Petts, 
dkk. 2008; Geoforum, 593-601). Abad ke-21 sangat kompleks, beragam, 
dan cepat berubah. Dengan pendekatan interdisipliner, multidisipliner, dan 
transdisipliner yang kritis, berwawasan luas, dan kreatif, para pembelajar 
tidak akan merasa gamang menghadapi masalah di luar keahliannya.

Bagaimana praktiknya di Indonesia? Yang perlu dicatat sebagai ba-
han perbandingan untuk konteks pendidikan tinggi di Indonesia, pende-
katan interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner umumnya lebih 

4 Synthetic Biology (SB) is a multidisciplinary and rapidly evolving field – rational design and cons-
truction of new biological parts, devices and systems with predictable and reliable functional be-
haviour that do not exist in nature, and re-design of existing, natural biological systems for basic 
research and useful purposes (Pauwels, dkk., 2012). Lebih lanjut baca Endang Sukara, “Biologi 
Sintetik dan Keanekaragaman Hayati – Peluang dan Tantangan”, Kuliah Inaugurasi anggota Komi-
si Ilmu Pengetahuan Dasar, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), Jakarta, 24 September 
2016, hlm. 13. 
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dimaknai sebagai team teaching, yang dalam praktiknya karena setiap 
dosen dan guru besar sibuk luar biasa mereka pun tidak pernah bertemu 
bersama di kelas atau perkuliahan. Atau hal itu lebih umum diartikan se-
bagai “bagi-bagi kerja” antardosen atau “kerja bersama-sama” atau “sa-
ma-sama kerja” di antara beberapa dosen. Topik yang sama dibagi-bagi 
untuk beberapa dosen. Praktik seperti ini jauh dari apa yang dimaksud-
kan dan dikehendaki oleh pendekatan interdisipliner, multidisipliner dan 
transdisipliner dalam literatur pendidikan tinggi dalam kancah interna-
sional. Hasilnya, sulit sekali memberi contoh kepada mahasiswa bagai-
mana “kerja sama” di antara berbagai disiplin ilmu untuk memecahkan 
satu masalah besar yang sedang dihadapi. Kebiasaan ini  dibawa sampai 
mereka bekerja di berbagai kementerian dan departemen dalam pemerin-
tah. Sulit sekali koordinasi dan kerja sama antarkementrian, departemen, 
pemerintah daerah, lebih-lebih pada eselon-eselon di bawahnya, dalam 
upaya menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat, bangsa, 
dan negara.

Lebih dari itu, penelitian transdisiplin melibatkan berbagai pendekat-
an yang mampu memecah kebekuan dan kejenuhan disiplin ilmu yang 
berdiri sendiri-sendiri (mono-disiplin) dan mampu melunakkan batas-ba-
tas kaku di antara berbagai disiplin ilmu. Pemikiran dan penelitian yang 
bercorak transdisiplin melibatkan pengetahuan yang dihasilkan dengan 
cara mengkombinasikan beberapa elemen dari berbagai disiplin ilmu, ter-
masuk pengetahuan yang nondisipliner, atau dari pemangku kepentingan 
yang relevan dan kemudian menciptakan ilmu pengetahuan baru yang le-
bih komprehensif dan sintesis yang menjangkau banyak bidang (Klein, 
2008). Dengan cara seperti itu, isu-isu yang kompleks sekalipun dapat 
dibicarakan secara tepat dan lebih memuaskan dalam ruang intelektual 
baru, mampu mencegah keterpecahbelahan atau dikotomi ilmu pengeta-
huan yang ekstrem, serta dapat mempromosikan inovasi dan penyuburan 
silang ilmu pengetahuan.

Pemikiran dan penelitian multidisiplin terjadi jika subjek penelitian 
dikaji dan didekati dari berbagai sudut pandang, menggunakan perspektif 
dari berbagai disiplin berbeda. Berbagai disiplin yang berbeda dapat hi-
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dup berdampingan dalam konteks khusus dan masih tetap dapat memper-
tahankan batas-batas disiplin dan metode yang dimilikinya. Pendekatan 
multidisiplin tidak ingin campur tangan dan melibatkan diri terlalu jauh 
dalam pembentukan ilmu baru, dan di sinilah letak perbedaan antara pe-
nelitian yang bercorak interdisipliner dan transdisipliner (Klein 2008). Se-
bagai contoh adalah bagaimana menjaga kebersihan lingkungan. Sebuah 
masalah yang belum dapat dipecahkan dengan baik sampai saat ini di 
Tanah Air adalah masalah kebersihan, yang antara lain disebabkan oleh 
penumpukan sampah di berbagai kota. Masalah ini perlu melibatkan pen-
dekatan yang bercorak transdisipliner. Tidak hanya sains (teknologi penge-
lolaaan sampah; daur ulang, kompos), tetapi juga budaya masyarakat dan 
perundang-undangan, hukum, juga ilmu-ilmu sosial (kelembagaan, orga-
nisasi, pendanaan). Semua elemen tersebut harus berjalan secara sinergis, 
simultan, tidak terpotong-potong antara satu dan lainnya. Bahkan pende-
katan agama terhadap kebersihan lingkungan yang berdiri sendiri—yang 
umumnya dengan cara menyitir dalil-dalil kitab suci atau lainnya, tanpa 
melibatkan ilmu-ilmu lain tidak dapat menggerakkan  masyarakat untuk 
berbuat sesuatu dan tidak membuahkan hasil yang memuaskan.

3.3. Pendekatan Transdisiplin: Ilmu Alam dan Ilmu Sosial
Pemecahan masalah, inovasi, kreativitas, invensi, imaginasi, trans-

formasi, pemanfaatan perkembangan teknologi, kewirausahaan, dan ke-
terbukaan wawasan dalam berpikir adalah ide dasar dan filosofi yang me-
latarbelakangi pentingnya pendekatan transdisiplin (Wissema 2009: 90). 
Keterbukaan dalam berpikir yang dibentuk oleh pengalaman nyata (con-
crete experience) dalam berhadapan dengan ramah dan ganasnya alam 
semesta (perubahan iklim, bencana alam, air bersih, kebersihan ling-
kungan), kebutuhan untuk meringankan beban hidup manusia hidup di 
muka bumi (pakaian, makanan, tempat tinggal, energi yang terbarukan, 
transportasi), dan mengatasi peliknya masalah ekonomi, sosial-kemasya-
rakatan, dan sosial-keagamaan (kemiskinan, pendidikan, kesehatan, 
radikalisme, terorisme, takfirisme atau suka mengkafirkan orang atau 
kelompok yang berbeda pemahaman dan penafsiran agama dari yang di-
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milikinya), inklusi sosial, narkoba, kekerasan seksual, korupsi, kolusi, dan 
nepotisme, etika, dan hukum) adalah visi dan tujuan utama pendekatan 
pembelajaran dan riset yang bercorak transdisiplin.

Pembelajaran dan penelitian yang bercorak transdisiplin tidak harus 
terbatas hanya dalam upaya mengkombinasikan ilmu pengetahuan dan 
teknologi. E.O. Wilson memperkenalkan kembali istilah consilience, ke-
satuan ilmu pengetahuan (the unity of knowledge), mengumpulkan secara 
bersama-sama (bringing together) ilmu pengetahuan dari berbagai disip-
lin. Menurut dia, sebagaimana dikutip oleh J.G. Wissema (Wissema 2009, 
37), adalah sebagai berikut:

 Konsep menyatukan kembali ilmu pengetahuan berakar pada konsep 
Yunani Kuno tentang adanya hukum keteraturan alam intrinsik, yang 
mengatur seluruh kosmos, alam semesta kita. Hukum keteraturan alam 
ini dapat dipahami secara inheren oleh proses logika manusia, sebuah 
pemahaman yang bertentangan dengan pandangan mistis yang dianut 
oleh berbagai budaya di sekitar orang Yunani saat itu. Pandangan ra-
sional ini telah ditemukan kembali selama akhir era abad pertengah-
an, dipisahkan dari teologi selama era Renaissance, dan memperoleh 
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puncaknya pada abad Pencerahan (Enlightenment). Kemudian, de-
ngan munculnya ilmu-ilmu, modern pemahaman akan menyatunya 
ilmu pengetahuan telah hilang dengan semakin bertambahnya frag-
mentasi dan spesialisasi ilmu dalam dua abad terakhir. Pemahaman 
yang berseberangan dengan konsep conscilience adalah reductionism. 
Dari prinsip conscilience ini, Wilson berpendapat bahwa sesungguh-
nya tidak ada garis pembatas yang tegas antara ilmu-ilmu pasti (exact 
sciences) di satu sisi dan ilmu-ilmu humaniora (humanities) di sisi 
lain. Psikologi kognitif dan antropologi biologis menunjukkan akan 
semakin menyatu dengan biologi. Pemahaman konsep penyatuan se-
perti itu akan membuka jalan ke depan untuk memahami sifat dasar 
manusia secara lebih baik dan benar. Pemahaman sifat dasar manu-
sia secara intuitif merupakan inti dari seni kreatif, juga merupakan 
bangunan dasar ilmu-ilmu sosial. “Memahami sifat dasar manusia 
secara objektif, mempelajarinya secara ilmiah, memahaminya dalam 
seluruh manifestasinya akan memenuhi impian era pencerahan”.5 

Pendidikan tinggi yang berjalan sekarang ini umumnya masih bersi-
fat reduksionis, yaitu terlalu kecil dan sempit perspektifnya dalam melihat 
dan menganalisis suatu masalah. Kita juga dengan mudah dapat melihat 
praktik pembelajaran pendidikan tinggi di Indonesia. Konsep linearitas, 
misalnya, masih banyak dijumpai dalam pendidikan tinggi di Indonesia. 
Persyaratan melanjutkan studi dari jenjang S-1 ke S-2 dan S-3, bahkan 
persyaratan merekrut calon tenaga pengajar di perguruan tinggi masih 
dipandu oleh linearitas. Linearitas sebatas dalam pengelolaan birokrasi 
keilmuan pada pengelolaan program studi barangkali masih dapat dimak-
lumi; namun, linearitas keilmuan jika dipahami secara ketat dan kaku 
akan membelenggu cara kerja, cara berpikir, kreativitas, serta inovasi 
para dosen dan mahasiswa. Contoh yang berlawanan dengan praktik line-

5 Roots in the ancient Greek concept of an intrinsic orderliness that governs our cosmos, inheren-
tly comprehensible by logical process, a vision at odds with mystical views in many cultures that 
surrounded the Hellenes. The rational view was recovered during the high Middle Ages, separated 
from theology during the Renaissance and found its apogee in the Age of Enlightenment. Then, 
with the rise of modern sciences, the sense of unity gradually was lost in the increasing fragmen-
tation and specialisation of knowldege in the last two centuries. The converse of conscilience in 
this way was Reductionism
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aritas adalah bidang seni (art), seperti seni arsitektur dan desain industri. 
Bidang seni dapat diterima di universitas teknologi, meskipun kita umum-
nya tidak menganggapnya ilmiah. Sayangnya, justru pendidikan seni se-
perti ini yang amat sangat langka dijumpai dalam setiap lapis pendidikan 
di Tanah Air, kecuali yang mengkhususkan diri pada studi seni seperti 
Institut Seni Indonesia (ISI). Universitas masa depan akan lebih bercorak 
sintesis atau lebih tepat disebut penyatuan—antara berpikir reduksionis-
tik (proses berpikir sempit, perspektif terbatas) dan berpikir kreatif (pro-
ses berpikir yang kaya perspektif dan alternatif)—yang bisa diduga akan 
dihidupkan kembali dan diperkuat. Ke depan, permasalahan yang sangat 
sulit dan membingungkan menuntut digunakannya pemecahan masalah 
secara interdisipliner dan transdisipliner. Persoalan sulit seperti itu akan 

DOK. AIPI/IQBAL LUBIS

Ruang laboratorium fisika, difraktor inframerah dan mikroskop pemindai elektron.
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dipecahkan oleh sekelompok mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu seca-
ra bersama-sama. Mahasiswa-mahasiswa ini, bersama-sama dengan ah-
li-ahli dari berbagai disiplin ilmu, akan bekerja sama secara lebih radikal.

Tidak dapat diingkari memang bahwa keterampilan teknis (techni-
cal skill) adalah perwujudan kecerdasan dan kepandaian manusia yang 
mengagumkan untuk membantu mengurangi beban dan kesulitan yang 
dihadapi dalam menjalankan kehidupannya. Namun, kepandaian dan ke-
cerdasan teknis seperti itu tidak dapat dihargai sedemikian rupa tanpa 
mengikutsertakan, apalagi sampai mengabaikan peran humaniora, se-
perti umumnya anggapan orang sekarang ini. Keilmuan teknik (engine-
ering) tidaklah lebih baik daripada sejarah seni (philosophy and history 
of art) dan begitu pula sebaliknya. Masyarakat memerlukan keduanya, 
bahkan sering kali kombinasi keduanya. Bahkan, dalam era digital saat 
ini, kita perlu mencermati apa yang disampaikan oleh Steve Jobs ketika 
memperkenalkan edisi baru iPad. “Dalam DNA Apple itu sendiri dijelas-
kan bahwa teknologi saja tidaklah cukup. Teknologi yang dikawinkan de-
ngan liberal art, teknologi yang dikawinkan dengan humaniora-lah yang 
mengantarkan kita untuk dapat memperoleh hasil yang membuat hati kita 
puas” (Zakaria 2015: 82).

Kata kunci ”perkawinan” dan ”saling keterhubungan” menjadi sangat 
penting di sini. Perkawinan ini bukanlah semata-mata persoalan menam-
bahkan begitu saja desain ke dalam teknologi. Cermati apa yang terjadi 
pada Facebook. Mark Zuckerberg, sebagaimana dituturkan oleh Fareed 
Zakaria, dulu adalah mahasiswa classical liberal art, yaitu bidang studi 
yang mengutamakan pembelajaran yang luas, integratif, bebas, dan ter-
buka. Bukan pembelajaran yang bercorak spesialis yang kaku. Namun, 
dia senang dan sangat tertarik pada komputer. Dia mempelajari sejarah 
dan filsafat Yunani Kuno ketika masih sekolah menengah atas dan ke-
mudian mengambil program studi psikologi ketika kuliah pada level S-1. 
Pemahaman yang sangat penting dan jarang diketahui umum adalah bah-
wasanya yang membuat Facebook menjadi perusahaan raksasa di bidang 
teknologi informasi seperti saat sekarang ini adalah hal-hal sangat terkait 
dengan psikologi, selain dengan teknologi.  
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Dalam  berbagai perbincangan, Zuckerberg sering kali menunjukkan 
bahwa sebelum Facebook dibuat, banyak orang menutupi identitasnya di 
Internet. Boleh dikata, Internet adalah dunia tanpa nama dan asal-usul, 
dunia tanpa pengetahuan atas identitas seseorang (anonimity). Adapun 
pandangan Facebook sebaliknya. Kita dapat menciptakan budaya di mana 
seseorang dapat menunjukkan identitasnya secara jelas, masyarakat seca-
ra sukarela dapat menunjukkan diri mereka di hadapan teman-temannya, 
dan langkah ini akan menjadi program besar yang bercorak transformatif. 
Sudah barang tentu Zuckerberg memahami komputer sangat mendalam 
dan mampu menggunakan kode tertentu untuk meletakkan ide-idenya 
dalam praktik, namun pemahamannya tentang pentingnya psikologi ke-
jiwaan manusia adalah kunci keberhasilannya. Mengikuti kata-katanya 
sendiri, bahwa dalam Facebook “porsi psikologi dan sosiologi sama ba-
nyak dan sama kuatnya dengan teknologi” (Zakaria 2015: 82-3).

Terpisahnya secara radikal antara sains dan teknologi di satu sisi dan 
sosial-humaniora di sisi lain dan implikasinya dalam kehidupan sosial-po-
litik-keagamaan di era global mulai dirasakan dan sangat digelisahkan 
oleh para pengamat studi agama dan keislaman karena akan berakibat 
pada stabilitas dan instabilitas keamanan nasional dan perdamaian dunia. 
Perlu dicermati dengan sungguh-sungguh bagaimana merancang sistem 
pendidikan, perkuliahan, dan pembelajaran di perguruan tinggi di masa 
depan. Setidaknya Khaled Aboe El-Fadl (Khaled Abou El-Fadl, 2005) 
mengungkapkan fakta sebagai berikut:

 “Menjadi orang modern yang sebenarnya menurut muslim  puritan 
adalah kembali ke belakang dari segi waktu dan menciptakan kemba-
li abad keemasan Islam. Meskipun demikian, ini bukan berarti bahwa 
mereka ingin menghapus teknologi dan kemajuan ilmu pengetahu-
an. Program mereka ini, dengan cara mengaburkan persoalan yang 
sesungguhnya sedang dihadapi adalah sederhana. Manusia muslim 
hendaknya mempelajari teknologi dan ilmu pengetahuan yang di-
temukan oleh Barat, namun untuk tujuan menentang budaya Barat. 
Orang muslim tidak perlu mempelajari ilmu-ilmu sosial dan huma-
niora. Itulah sebabnya banyak kaum puritan datang ke Barat untuk 
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belajar, tetapi mereka selalu hanya memfokuskan studi pada ilmu-il-
mu fisika, termasuk ilmu komputer dan semuanya tidak menganggap 
penting ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Dibekali dengan ilmu-ilmu 
modern dan teknologi, puritan percaya bahwasanya mereka akan 
memiliki posisi yang lebih baik untuk menciptakan kembali zaman 
keemasan Islam dengan cara membangun masyarakat Islam seperti 
negara-kota yang dibangun era kenabian di Madinah dan Mekah.”6 

Ungkapan fakta ini jangan dianggap remeh. Ini sangat relevan de-
ngan tantangan yang dihadapi oleh perguruan dan pendidikan tinggi di 
dunia dan di Indonesia, yang umumnya masih mengunggulkan penting-
nya linearitas keilmuan dan menjauh dari upaya menyatukan kembali 
pandangan keilmuan alam, kemanusiaan, dan keilmuan sosial, termasuk 
ilmu-ilmu keagamaan. Dengan semakin kompleksnya perkembangan ke-
hidupan dan keilmuan manusia, pandangan linearitas keilmuan harus di-
tinggalkan dan sejalan dengan napas liberal art education atau general 
education, pendidikan dan pembelajaran di Indonesia harus berani men-
cari alternatif baru yang lebih kondusif untuk menjawab tantangan zaman 
dan kemanusiaan global. Para pemikir dan pengelola pendidikan dan per-
guruan tinggi harus berani melalukan perubahan secara fundamental. Ini 
bukanlah perubahan di wilayah pinggir-pinggir (changing from the edge). 
Mereka harus berani merancang ulang porsi perbandingan antara major 
dan minor.  Mahasiswa yang mengambil major dalam sains harus dibuka 
kesempatan untuk mengambil minor dalam humanities, ilmu-ilmu sosial, 
termasuk studi agama dan keislaman, dan begitu pula sebaliknya. 

3.4. Pendekatan Transdisiplin: Sains, Sosial, dan Agama

… the study of religion will suffer if its insights do not take cognizance 
of how the discourses of politics, economics, and culture impact on the 

performance of religion and vice versa.
(Ebrahim Moosa, 2000: 28)

6 Terjemahan dan cetak miring dari saya.
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Sejarah pertumbuhan dan perkembangan pendidikan tinggi di Indo-
nesia memang unik. Keragaman perguruan tinggi di Indonesia adalah fak-
ta sejarah yang tidak bisa ditolak. Selain ada Kementerian Riset, Teknolo-
gi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti)—dulu disebut Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan—yang menaungi semua perguruan tinggi 
umum, negeri dan swasta, juga ada Kementerian Agama yang menaungi 
perguruan tinggi agama, negeri dan swasta, di Tanah Air.7 Sekolah Ting-
gi Agama Islam (STAIN), Institut Agama Islam (IAIN) dan sejak 1998 
beberapa IAIN bertransformasi menjadi Universitas Islam Negeri (UIN). 
Selain itu, ada perguruan tinggi Kristen (STAKN) dan Hindu (STAHN). 
Perguruan tinggi agama, negeri  dan swasta, setiap tahun menampung 
tidak kurang dari 689.181 mahasiswa (Statistik Pendidikan Islam, 2015: 
292). Merancang masa depan pendidikan dan perguruan tinggi di Indo-
nesia pada 2030 dan 2045 tidak bisa tidak perlu melibatkan perguruan 
tinggi agama. Lebih-lebih selama ini tidak banyak perguruan tinggi di 
Indonesia, baik yang ada di bawah Kementerian Riset, Teknologi, dan 
Pendidikan Tinggi maupun Kementerian Agama, yang secara terencana 
mendiskusikan secara akademik hubungan antara sains dan agama. 

Persoalan globalisasi tidak hanya berhenti pada wilayah ekonomi dan 
industri (WTO; MEA), tetapi juga budaya, sosial, dan agama. Universitas 
riset pada era global seperti sekarang ini, menurut Altbach dan Salmi, 
pada dasarnya adalah institusi riset ekonomi berbasis pengetahuan (know-
ledge-based economy). Institusi atau lembaga ini harus memberikan porsi 
yang tepat untuk perenungan, kritik, dan pemikiran tentang budaya, aga-
ma, kemasyarakatan, dan bahkan norma-norma. Jiwa universitas riset ha-
rus terbuka terhadap ide-ide dan bersedia melawan keortodoksan dalam 
segala hal (Altbach dan Salmi, 2012: 14).  

Tema-tema studi dan penelitian baru dalam studi kemanusiaan seper-
ti hak asasi manusia, demokrasi, negara-bangsa, pengarusutamaan gen-

7 Bahkan dalam Undang-Undang Perguruan Tinggi No. 12/2012 disebutkan ada 6 rumpun keilmu-
an, yaitu 1. Rumpun ilmu agama, 2. Rumpun ilmu humaniora, 3. Rumpun ilmu sosial, 4. Rumpun 
ilmu alam, 5. Rumpun ilmu formal, dan 6. Rumpun ilmu terapan.Namun bagaimana hubungan 
antar dan lintas rumpun tersebut belum ada penjelasan yang memadai. 
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der, hak-hak perempuan dan anak, demografi dan keluarga berencana, 
lingkungan hidup, semakin dekatnya hubungan antar-umat beragama (a 
greater interfaith interaction), perlunya hubungan yang harmonis antara 
muslim dan non-muslim, pluralisme, kekerasan atas nama agama, radika-
lisme, terorisme, multikulturalisme, inklusi sosial, perdamaian, kemiskin-
an, kesehatan yang baik, mengatasi perubahan iklim dan bencana alam, 
dan begitu seterusnya juga menjadi kajian penting. Itu semua tidak terpi-
sahkan di pendidikan tinggi keagamaan dan pendidikan tinggi umum da-
lam mempersiapkan kualitas alumnus pendidikan tinggi masuk ke dalam 
kehidupan masyarakat luas, sekaligus mempersiapkan kehadiran generasi 
pemimpin baru pada masa yang akan datang.

Dalam menghadapi isu-isu global dunia kontemporer yang antara lain  
telah disebut di atas, apakah pendidikan tinggi di Tanah Air telah siap 
meramunya dalam proses pembelajaran dan perkuliahan dan lebih-lebih 
penelitian? Ada kritik dari pengamat sosial-budaya dari antropologi yang  
menjelaskan bahwa pendidikan di Indonesia belum menghasilkan lulusan 
yang memuaskan, bahkan mengantarkan lulusannya ke wilayah kehidup-
an moral berparadoks. Paradoks muncul karena terfragmentasinya proses 
pendidikan dan pembelajaran di Tanah Air selama ini. Ini dijelaskan se-
bagai berikut:

 “Melalui kurikulum sekolah, SD sampai perkuliahan, orang Indo-
nesia dibesarkan dalam label yang mengharuskannya membedakan 
persoalan politik, sosial, budaya dan agama, ekonomi, penegakan 
HAM, dan sejarah sebagai hal yang berdiri sendiri-sendiri. Maka 
siswa/mahasiswa  tidak mampu membangun analisis dari berbagai 
sudut yang berbeda untuk mencapai kesimpulan besar. Politik Orde 
Baru melahirkan manusia-manusia tipikal paradoksal: religius dan 
patuh dalam berbelanja, konsumtif dalam simbol-simbol agama, dan 
toleran terhadap kekerasan dalam penegakan moral. Namun, juga lu-
nak dan ragu dalam korupsi, ketidakadilan, serta pelanggaran HAM 
di depan matanya.” 

(Kompas, 30 Agustus 2014: 6).

Bukan hanya itu. Dalam skala global-dunia Islam, diperoleh catat-
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an serupa. Pengamat studi Islam dari Amerika Serikat, berasal dari Pa-
lestina, mencatat bahwa studi syariah atau fikih yang menjadi inti subjek 
dalam studi keislaman belum mengenal dengan baik, untuk tidak menye-
butnya tidak mengenal, filsafat dan ilmu sosial. Menurut dia, inti bidang 
studi yang mengelilingi studi syariah dan fikih dari dulu sampai sekarang 
sering kali kosong dari muatan kajian politik atau studi kritis atau yang 
relevan dengan keadaan sekarang ini. Garis batas tegas telah dibuat antara 
“teologi” dan “politik” atau antara “teologi” dan “sosial”. Teologi hanya 
dipahami sebagai ritus-ritus peribadatan, simbol-simbol, dan teks-teks se-
jarah belaka. Lebih dari itu, sangat disayangkan bahwasanya perspektif 
ilmu sosial dan filsafat kritis sama sekali tidak ada di situ. Bidang syariah 
modern di dunia muslim masih tetap tertutup untuk menerima masukan 
dan sumbangan dari filsafat kritis dan ilmu sosial yang paling mutakhir 
(Abu-Rabi’, 2002: 33-4).

Dalam kacamata  Ian  G. Barbour, memang ada empat corak hubung-
an  antara agama dan sains, yaitu konflik, independen, dialog, dan inte-
grasi (Barbour, 2000). Hubungan agama dan ilmu pengetahuan di dunia 
Muslim umumnya dan Indonesia khususnya masih bercorak independen 
(dengan simbol keterpisahan administrasi pengelolaan perguruan tinggi 
pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di satu sisi  
dan Kementerian Agama di sisi lain), untuk tidak menyebutnya masih 
dalam level konflik (Abdullah, 2015: 176-181). Corak hubungan ini, dalam 
era world class university (WCU) yang berbasis pada riset secara ber-
tahap perlu ditingkatkan ke level dialog dan integrasi. Banyak ilmuwan 
muslim dan ilmuwan Barat kontemporer telah mengingatkan perlunya pe-
ningkatan hubungan tersebut agar budaya agama dan budaya sains dapat 
berdialog secara positif-konstruktif dalam upaya memecahkan persoalan 
kemanusiaan. Artinya, peradaban manusia dalam era global seperti saat 
sekarang ini menginginkan peradaban ilmu, sosial, budaya, dan peradab-
an agama saling bertegur sapa dan berdialog secara intens, dan bukannya 
saling menghindar dan menjauh. Lagi-lagi pendekatan dan perspektif in-
terdisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin, baik dalam proses pendidikan, 
pembelajaran, maupun riset, sangat diperlukan di sini.     
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 Jasser Auda, mewakili generasi baru sarjana muslim era kontempo-
rer, menggarisbawahi perlunya dilakukan riset yang penuh kesungguhan 
dan perlunya pandangan hidup yang kompeten (competent worldview) 
untuk memecahkan permasalahan sosial keagamaan yang semakin hari 
semakin pelik. Ia jelas-jelas menghendaki adanya corak hubungan baru, 
yang lebih integratif dan transdisipliner antara agama dan sains sekarang 
ini dan lebih-lebih yang akan datang. 

 ... Dampak kedua dari persyaratan “pandangan dunia” yang diusul-
kan tersebut adalah “membuka” sistem hukum Islam  terhadap ke-
majuan dalam ilmu-ilmu alam dan sosial. Penerimaan terhadap sta-
tus quo atau “kenyataan” tidak bisa lagi ditetapkan tanpa adanya 
penelitian semestinya yang didasarkan pada metodologi ilmu-ilmu 
fisika dan sosial yang sehat dan “kompeten”. Kita sudah saksikan 
bagaimana soal-soal yang bersangkutan dengan kemampuan hukum 
(legal capacity), seperti “tanda-tanda kematian”, “usia kehamilan 
maksimum”, “masa diferensiasi”, atau “masa pubertas”, ditetapkan 
secara tradisional berdasarkan “tanya-tanya orang”. Karena “me-
toda penelitian ilmiah” adalah bagian dari “pandangan dunia/hidup 
seseorang” ... saya boleh berkata “tanya-tanya orang” tidak bisa di-
daku masa kini tanpa adanya bukti statistik! Hal ini membawa kita 
ke dunia ilmu, (ilmu alam dan sosial), dan merumuskan mekanisme 
interaksi antara hukum Islam dan cabang-cabang pengetahuan lain.8

Pendapat yang sama disampaikan Ebrahim Moosa seperti saya kutip 
di atas.9 Jika gambaran hubungan antara ilmu-ilmu agama dan ilmu pe-

8 “... The second impact of the proposed condition of a ‘competent worldview’ is ‘opening’ the sys-
tem of Islamic law to advances in natural and social sciences. Judgments about some status quo or 
‘reality’ can no longer be claimed without proper research that is based on sound and ‘competent’ 
physical or social sciences methodology. We have seen how issues related to legal capacity, such 
as ‘the sign of death,’ ‘maximum pregnancy period,’ ‘age of differentiation,’ or ‘age of puberty,’ were 
traditionally judgedbased on ‘asking people.’ Since ‘methods of scientificinvestigation’ are part of 
one’s worldview,’ ... I would say that ‘asking the people’ cannot be claimed today without some sta-
tistical proof! This takes us to the realm of science, (natural and social), and defines a mechanism 
of interaction between Islamic Law and the other branches of knowledge.”(Auda, 2008: 205-6. 
Cetak miring penegas dan tambahan dalam kurung “natural and social” dari penulis)

9 Ebrahim Moosa, “ Introduction”, dalam Ebrahim Moosa (Ed. dan Pengantar), Revival and Reform 
in Islam: A Study of Islamic Fundamentalism Fazlur Rahman, Oxford: Oneworld Publications, 
2000, h. 28. Bandingkan dengan pendapat Nidhal Guessoum, Islam’s Quantum Question:Reconci-
ling Muslim Tradition and Modern Science, London. I.T. Tauris, 2011, h. 343-4.
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ngetahuan yang selama ini berjalan terasa kaku, sempit, saling menutup 
diri, dan beraroma konflik, banyak hal yang perlu dibenahi oleh generasi 
ilmuwan, pendidik, dan ahli agama pada era sekarang. Jika perbaikan 
tidak dilakukan, hal ini tidak menguntungkan bagi proses pembangun-
an dan pembentukan karakter bangsa yang multikultur dan multireligi. 
Lalu bagaimana corak hubungan di antara keduanya yang seharusnya 
 dikembangkan dan dipersiapkan oleh pengelola pendidikan dan pergu-
ruan  tinggi di Indonesia menyongsong 2030 dan 2045, bahkan lebih awal 
dari itu? 

3.5. Tiga Kata Kunci: Saling Menembus, Keterujian Intersubjektif, dan 
Imajinasi Kreatif

 ... that religion—and Islam is no exception—cannot afford to adopt 
a stationary attitude, lest they find themselves clashing with and overrun 

by modern knowledge, and religious principles appear more and more 
quaint and obsolete. 

(Guessoum, 2011: 343-4).

Seperti sekilas dijelaskan di atas bahwasanya hubungan yang ber-
corak konflik atau independensi tidaklah nyaman untuk menjalani kehi-
dupan yang semakin kompleks. Tugas peneliti (research institutions of 
higher education) dan pendidik (teaching institutions of higher education) 
di lingkungan perguruan tinggi, terlebih di lingkungan Lembaga Pendi-
dikan Tenaga Keguruan (LPTK) adalah menyiapkan para calon pendidik, 
pemikir, pemimpin, teknokrat, birokrat, politikus, dan peneliti andal yang 
nyaman dalam menghadapi berbagai ketidakpastian, kesulitan, kebi-
ngungan, serta mampu mengatasi dan mengaturnya secara cerdas (smart) 
dan jitu melalui berbagai cara. Banya lubang yang menjebak, penuh risi-
ko, jika menghadapi pilihan hubungan antara sains, sosial, dan humaniora 
juga hubungan antara agama dan ilmu bercorak konflik atau independen. 
Idealnya hubungan di antara keduanya adalah dialog dan jauh lebih baik 
jika dapat berbentuk integrasi. Secara teoretis, dengan mengambil inspi-
rasi dari Ian G. Barbour dan Holmes Rolston, III, ada tiga kata kunci 
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yang menggambarkan hubungan agama dan ilmu yang bercorak dialogis 
dan integratif, yaitu semipermeable (saling menembus), intersubjective 
testability (keterujian intersubjektif), dan creative imagination (imajinasi 
kreatif).

Pertama, saling menembus (semipermeable). Konsep ini berasal dari 
keilmuan biologi. Kaidah ”yang dapat menyesuaikan dirilah yang paling 
dapat bertahan”  (survival of the fittest) adalah yang paling menonjol. Hu-
bungan antara ilmu pengetahuan yang berbasis pada “kausalitas” (causal-
ity) dan agama yang berbasis pada “makna” (meaning) adalah bercorak 
semipermeable, yakni, di antara keduanya saling menembus: “the con-
flicts between scientific and religious interpretations arise because the 
boundary between causality and meaning is semipermeable” (Rolston, 
III, 1987: 1). Hubungan antara ilmu dan agama, begitu  juga hubungan an-
tara ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial dan humaniora tidaklah dibatasi 
oleh tembok tebal yang tidak memungkinkan untuk berkomunikasi, ter-
sekat dan terpisah sedemikian ketat dan rigidnya. Hubungan keduanya sa-
ling menembus, saling merembes. Saling menembus secara sebagian, dan 
bukannya secara bebas dan total. Masih tampak garis batas demarkasi di 
antara bidang disiplin ilmu, namun ilmuwan, dosen, dan peneliti berbagai 
disiplin tersebut dapat saling membuka diri untuk berkomunikasi, saling 
menerima masukan dan saling mengambil inspirasi dari disiplin di luar 
bidangnya. Hubungan saling menembus ini dapat bercorak klarifikatif, 
komplementer, informatif, korektif, verifikatif, transformatif, dan bahkan 
inspiratif.             

Setiap disiplin ilmu masih tetap dapat menjaga identitas dan eksis-
tensinya sendiri-sendiri, tetapi selalu terbuka ruang untuk berdialog,  ber-
komunikasi dan berdiskusi dengan disiplin ilmu lain. Tidak hanya dapat 
berdiskusi antar-rumpun disiplin ilmu kealaman secara internal, namun 
juga mampu dan bersedia untuk berdiskusi dan menerima masukan dari 
keilmuan eksternal, seperti  dengan ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Il-
mu-ilmu agama atau yang lebih populer disebut dengan ‘Ulum al-din ti-
dak terkecuali di sini. Ilmu-ilmun tersebut juga tidak dapat berdiri sendiri, 
terpisah, terisolasi—seperti yang umumnya selama ini berlangsung—dari 
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hubungan dan kontak dengan keilmuan lain di luar dirinya. Ia harus terbu-
ka dan membuka diri serta bersedia berdialog, berkomunikasi, menerima 
masukan, kritik, dan bersinergi dengan keilmuan alam, keilmuan sosial, 
dan humaniora. 

Di sini, untuk menggarisbawahi yang saya ungkap di atas, konsep 
linearitas bidang ilmu, lebih-lebih dalam ilmu-ilmu keagamaan—meski-
pun dapat dibenarkan jika ditinjau dari administrasi dan birokrasi keilmu-
an program studi di tingkat jurusan dan fakultas, tetapi pada era universi-
tas kelas dunia dan era universitas riset, pandangan  keilmuan (scientific 
worldview) yang kaku seperti itu perlu dipertanyakan kemampuannya 
untuk dapat memecahkan masalah yang kompleks oleh masyarakat luas 
dan kalangan ilmuan itu sendiri. Alumnus pendidikan tinggi ketika terjun 
ke masyarakat luas dituntut untuk mampu berpikir tingkat tinggi (higher 
order of thinking), lebih komprehensif,  tidak parsial-fragmentatif. Hol-
mes Rolston III menegaskan bahwa studi agama yang dipisahkan atau 
diceraikan dari ilmu pengetahuan sekarang tidak mampu menghasilkan 
keturunan yang baik untuk generasi berikutnya. Spesialisasi yang ber-
lebihan (overspecialization) adalah jalan yang hampir pasti ke arah ke-
matian dan bahkan kepunahan. Agama memang perlu menjaga integritas 
dan kemampuan menyesuaikan diri secara otonom. Namun, pemahaman 
agama tidak dapat bertahan hidup tanpa mampu menyesuaikan dengan 
lingkungan intelektual yang mengitarinya.10

Kedua, keterujian intersubjektif (intersubjective testability). Ram-
bu-rambu kedua yang menandai hubungan antara ilmu dan agama, juga 
antara ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial dan humaniora yang bercorak 
dialogis dan integratif adalah intersubjective testability. Istilah tersebut 
datang dari Ian G. Barbour dalam konteks pembahasan tentang cara ker-
ja sains kealaman dan humanities (Barbour, 1966: 182-5), namun dalam 
tulisan ini akan saya kembangkan dengan menggunakan ilustrasi yang 

10 Holmes Rolston III memberi sifat kepada teori keilmuan apa pun yang merasa cukup dengan 
dirinya sendiri, tidak bersedia menerima masukan dari pengalaman dan kritik dari disiplin dan 
teori keilmuan lain dengan istilah “blik”. Blik adalah teori yang berkembang secara arogan, terlalu 
keras dan alot untuk dilunakkan oleh pengalaman (A blik is a theory grown arrogant, too hard to 
be softened by experience) (Rolston, III, 1987, h. 11. Cetak miring dan tebal dari saya).
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diambil dari pendekatan fenomenologi agama. Menurut Barbour, baik ob-
jek maupun subjek berperan besar dalam kegiatan keilmuan. Data tidak 
dapat dikatakan terlepas sama sekali dari penglihatan pengamat (The data 
are not “independent of the observer”), karena situasi di lapangan selalu 
diintervensi oleh ilmuwan sebagai experimental agent itu sendiri. Oleh 
karenanya, konsep bukanlah suatu hal yang diberikan begitu saja oleh 
alam dan kehidupan sosial, melainkan dibangun atau dikonstruksi oleh 
ilmuwan sebagai pemikir yang kreatif (creative thinker). Oleh karenanya, 
pemahaman tentang apa yang disebut dengan objektif harus disempur-
nakan menjadi intersubjective testability, yakni ketika semua komunitas 
keilmuan ikut bersama-sama berpartisipasi menguji tingkat kebenaran 
penafsiran dan pemaknaan data yang diperoleh peneliti dan ilmuwan dari 
lapangan (Barbour, 1966: 183).11

Dalam dunia logika ilmu pengetahuan sekarang, khususnya yang  terkait 
dengan bahasan ilmu dan agama, dikenal istilah subjektif, objektif, dan 
berikutnya intersubjektif (Bracken, 2009). Dalam studi agama,  khususnya 
kajian fenomenologi agama—lewat bantuan penelitian antropologi mela-
lui grounded research (etnografi)—para peneliti dapat  mencatat apa yang 
ditemui dalam kehidupan sehari-hari di lapangan hal-hal yang dapat di-
deskripsikan secara objektif. Para peneliti antropologi agama  menemukan 
dan mencatat dengan cermat bahwa apa yang disebut agama antara lain 
meliputi unsur-unsur dasar sebagai berikut (Cox, 2006: 236).

1. doktrin (believe certain things) 
2. ritual (perform certain activities)
3. kepemimpinan (invest authority in certain personalities) 
4. menghormati teks tertentu sebagai yang suci (hallow certain texts) 
5. sejarah (various story telling) 
6. moralitas (legitimate morality) 
7. Alat-alat (tools) 

11 Buku Ian G. Barbour edisi tahun 1966 kemudian terbit kembali tahun 2000 dengan judul When 
Sciences Meets Religion: Enemies, Strangers, or Partners? San Francisco: HarperCollins Publishers, 
Inc., 2000. Telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Juru Bicara Tuhan: Antara Sains dan 
Agama, Bandung: Mizan, 2002.
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Ketujuh unsur ini pada umumnya ada secara objektif dalam masyarakat 
pengikut kepercayaan dan agama di mana pun mereka berada. Para  penga-
mat, peneliti, dan ilmuwan (subjek)-lah yang mengkonstruksi dan mencatat 
adanya unsur-unsur dasar (fundamental structure) dalam agama tersebut. 

Namun, ketika ketujuh unsur dasar dalam agama, yang menurut 
penglihatan para pengamat (researchers; religious scholars) bersifat ob-
jektif-universal tersebut—karena dapat ditemui di berbagai tempat, ada 
di mana-mana—telah dimiliki, diinterpretasikan, dipahami, dipraktikkan 
dan dijalankan oleh orang per orang, kelompok per kelompok dalam kon-
teks budaya dan bahasa tertentu (community of believers), maka secara 
pelan tapi pasti, apa yang dianggap objektif oleh para pengamat tadi akan 
berubah menjadi subjektif menurut tafsiran, pemahaman, dan pengalam-
an para pengikut ajaran agama masing-masing. Community of believers 
ini sering kali sulit sekali memahami sisi objektivitas dari keberagamaan 
manusia, karena kepentingan-kepentingan, terlebih kepentingan politik, 
memang selalu melekat dalam dunia subjek dan para pelaku di lapangan. 

Pergeseran dari objektivitas-peneliti ke subjektivitas-pelaku, setidak-
nya, dapat ditandai ketika apa yang diyakini, dipahami, ditafsirkan, dan 
dijalani oleh orang per orang, kelompok per kelompok, dan golongan per 
golongan atau masyarakat tertentu dianggap dan dipercayai sebagai sesua-
tu yang tidak dapat dipersalahkan, tidak dapat diganggu-gugat, tidak dapat 
diperdebatkan sama sekali (non-falsifiable) dan tidak dapat diukur—ban-
dingkan dengan yang lain (incommensurable). Ketika terjadi proses sosio-
logis seperti itu, apa yang dulunya tampak objektif oleh para pengamat, 
peneliti, para sarjana, telah bergeser ke wilayah subjektif oleh para pelaku 
dan penganut agama-agama dan kepercayaan yang ada di lapangan. 

Di sini letaknya tikungan tajam, di mana orang apalagi kelompok se-
ring kali kehilangan kompas dan petunjuk arah perjalanan ke depan. Jika 
para pengamat, peneliti, ilmuwan, dan sarjana agama melihat kepelbagai-
an dan kemajemukan interpretasi dalam agama-agama (baik secara eks-
ternal antarpengikut agama-agama dan secara internal, dalam lingkungan 
dalam agama itu sendiri) sebagai suatu hal yang secara sosiologis wajar 
belaka dan kemudian para pengamat dan ilmuan berusaha mencari “esen-
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si” dari kepelbagaian dalam keberagaman (essences and manifestations), 
maka sebaliknya bagi para pelaku dan aktor agama dan kepercayaan di 
lapangan (believers). Bagi kaum penganut imannya, apa yang dipercayai 
dan diya kini nya adalah yang paling benar dan tidak dapat dipertanyakan 
(truth claim), apalagi dipersalahkan oleh kelompok lain yang berbeda 
(non-falsifiable). 

Menurut pandangan keilmuan (scholarly perspective), di tengah ke-
pelbagaian dan kebinekaan agama secara sosiologis (manifestation), maka 
yang perlu dicari adalah hakikat dan makrifat sebagaimana dikatakan da-
lam bahasa tasawuf/sufismenya, essence, dari berbagai agama yang berbe-
da-beda tersebut, sedang menurut pola pikir agama-fiqhiyyah (perspektif 
Islam/Kristen/Buddha/Hindu atau agama dan kepercayaan yang lain), ha-
nya agama dan kepercayaannya yang dimiliki oleh diri dan kelompoknya 
(manifestation; fiqhiyyah-sosiologis) sajalah yang paling benar (non-falsi-
fiable). Implikasi dan konsekuensi dari dua model berpikir ini sudah da-
pat diperkirakan. Indonesia dan dunia agama-aga ma di mana pun berada 
dalam kesulitan menghadapi persoalan dan permasalahan pelik yang sama 
seperti itu. Ketegangan selalu ada di antara kedua corak berpikir tersebut. 
Pimpinan agama, guru, dosen perguruan tinggi, dan pimpinan masyarakat 
dan politik dari lapis atas sampai bawah perlu memperoleh bekal keilmuan 
yang lebih dari cukup melalui riset lapangan untuk dapat mengelola dan 
menjembatani perbedaan penafsiran dan ketegangan dalam masyarakat 
multikultural seperti saat sekarang ini.

Dengan begitu, secara keilmuan dapat dipertanyakan apakah agama 
dan kehidupan beragama bersifat objektif atau subjektif? Jawaban atas 
pertanyaan ini sangat menentukan bagaimana corak kehidupan beragama 
dalam masyarakat multietnis, multibahasa, multireligi, multiras, dan mul-
tikultural seperti di Indonesia.12 Penelitian agama dan pemahaman agama 

12 Universitas riset kelas dunia seperti National University of Singapore (NUS), yang dalam wak-
tu singkat dapat menduduki peringkat tinggi dunia, ternyata kurikulumnya dibangun atas dasar 
fondasi studi perbandingan (comparative approach) dan pendidikan multikultural (multicultural 
education). Bukan hanya Plato dan Aristoteles yang dipelajari mahasiswa, tetapi pada waktu yang 
bersamaan juga Konghucu dan Buddha. Bukan hanya Odyssey, tetapi juga Ramayana. Universitas 
riset kelas dunia memang sadar benar bahwa mereka sedang menyongsong hadirnya dunia masa 
depan yang semakin multikultural-multireligi. Lebih lanjut lihat Fareed Zakaria, 2015, h. 69-70.
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memang unik, sui generis. Ini tidak dapat disamakan begitu saja dengan 
penelitian di bidang sains kealaman dan sains sosial. Sebab, dalam agama 
ada unsur yang hampir sama sekali tidak dapat ditinggalkan, yaitu keterli-
batan penuh dan komitmen yang tidak bisa ditawar-tawar (Barbour, 1966: 
218-219). Oleh karena itu, penelitian dan pemahaman agama selalu ber-
corak objective-cum-subjective dan/atau objective-cum-subjective. Dalam 
agama ada unsur objektivitas, namun dalam waktu yang bersamaan sela-
lu lekat di dalamnya unsur subjektivitas.

Begitupun sebaliknya, agama pada hakikatnya adalah bercorak sub-
jektif, fideistic subjectivism, (Martin, 1985: 2), namun akan segera men-
jadi absurd jika seseorang dan lebih-lebih jika sekelompok agamawan 
yang terhimpun dalam mazhab, sekte, denominasi, dan organisasi, jatuh 
pada fanatisme buta dan menolak koleganya yang lain yang menafsirkan, 
menganut dan memercayai kepercayaan dan agama yang berbeda. Untuk 
menghindari keterjebakan subjektivitas yang akut—seperti ideologi tak-
firisme yang sedang marak sekarang ini, yaitu mengkafirkan orang dan 
kelompok lain yang berbeda paham dan penafsiran agama—para agama-
wan perlu mengenal secara ilmiah adanya unsur-unsur objektif (scien-
tific objectivism) yang ada dalam dunia agama-agama. Dengan begitu, 
ketegangan yang ada dalam wilayah subjektivitas yang akut (a dire sub-
jectivism) dapat diredakan dengan pencerahan keilmuan (enlightenment) 
lewat pengenalan wilayah objektif dalam agama-agama lewat penelitian 
historis-empiris. Wilayah objektif dan subjektif dalam studi agama tidak 
dapat dipisahkan.

Setelah mengenal pergumulan antara dunia objektif dan  dunia 
subjektif dalam studi agama, yang dapat diformulasikan menjadi 
 objective-cum-subjective dan subjective-cum-objective, cluster berpikir 
lebih tinggi berikutnya, yaitu “intersubjektif”, akan lebih mudah dipa-
hami. Intersubjektif adalah posisi mental keilmuan (scientific mentality) 
yang dapat mendialogkan dengan cerdas antara dunia objektif dan subjek-
tif dalam diri seorang ilmuwan dalam menghadapi kompleksitas kehidup-
an, baik dalam dunia sains, agama, maupun budaya. Intersubjektif tidak 
hanya ada dalam wilayah agama, tetapi juga ada dalam dunia keilmuan 
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pada umumnya. Community of researchers selalu bekerja dalam bingkai 
intersubjective testability. Kehidupan yang begitu kompleks tidak dapat 
diselesaikan dan dipecahkan hanya dengan satu bidang disiplin ilmu (mo-
no-disiplin). Overspecialization dan linearitas bidang ilmu menjadi bahan 
perbincangan dan perdebatan sekarang menjadi tidak relevan, untuk tidak 
menyebutnya kedaluwarsa. Kolaborasi di antara berbagai disiplin ilmu sa-
ngat diperlukan untuk memecahkan berbagai macam kompleksitas kehi-
dupan. Masukan dan kritik dari berbagai disiplin (multi-discipline) dan 
lintas disiplin ilmu (trans-discipline) menjadi sangat dinantikan untuk 
dapat memahami dan memecahkan kompleksitas kehidupan dunia multi-
kultural dengan lebih baik. Linearitas bidang ilmu yang dipahami secara 
ad hoc akan mempersempit wawasan keilmuan seseorang, jika berhadap-
an dengan isu-isu keilmuan yang berada di luar jangkauan bidang keilmu-
an yang menjadi bidang spesialisasinya.

Ketiga, imajinasi kreatif (creative imagination). Meskipun logika ber-
pikir induktif dan deduktif telah dapat menggambarkan secara tepat ba-
gian tertentu dari cara kerja ilmu pengetahuan, uraian tersebut umumnya 
meninggalkan peran imajinasi kreatif dari ilmuwan itu sendiri dalam ker-
ja ilmu pengetahuan. Sudah barang tentu dalam imajinasi kreatif diperlu-
kan seni. Lagi-lagi, di sini ilmu pengetahuan tidak dapat dipisahkan dari 
filsafat dan seni. Memang ada logika untuk menguji teori tetapi tidak ada 
logika untuk menciptakan teori. Tidak ada resep yang jitu untuk membuat 
temuan-temuan yang orisinal dan inovatif. 

Secara umum, para ilmuwan bercita-cita dalam karier akademisnya 
untuk dapat menemukan teori baru. Mahasiswa program doktor pun se-
lalu diimbau oleh promotornya untuk menyuguhkan temuan baru sebagai 
sumbangsih pengembangan ilmu pengetahuan (contribution to knowled-
ge). Bagaimana teori baru itu  muncul? Dunia sains dan teknologi selalu 
menuntut produk baru yang inovatif. Teori baru sering kali muncul dari 
keberanian seorang ilmuwan dan peneliti mengombinasikan berbagai ide 
yang telah ada sebelumnya, namun ide-ide tersebut terisolasi dari yang satu 
dan lainnya. Ini jugalah inti dari cara berpikir dan penelitian yang bercorak 
interdisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin. Menurut Koesler (Barbour, 
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1966: 143), bahwa imajinasi kreatif, baik dalam dunia ilmu pengetahu-
an maupun dalam dunia sastra, sering kali dikaitkan dengan upaya untuk 
memperjumpakan dua konsep framework yang berbeda. Ia menyintesiskan 
dua hal yang berbeda dan kemudian membentuk keutuhan baru, menyusun 
kembali unsur-unsur yang lama ke dalam adonan konfigurasi yang fresh, 
yang baru. Bahkan, sering kali teori baru muncul dari upaya yang sung-
guh-sungguh untuk menghubungkan dua hal yang sebenarnya tidak berhu-
bungan sama sekali. Newton menghubungkan dua fakta yang sama-sama 
dikenal secara luas, yaitu jatuhnya buah apel dan gerak edar atau rotasi bu-
lan. Sementara itu, Darwin melihat adanya analogi antara tekanan pertum-
buhan penduduk dan daya tahan hidup spesies binatang. Ada paralelitas 
antara kreativitas dalam bidang ilmu pengetahuan (science) dan seni (art). 
Campbell, sebagaimana dikutip Ian G. Barbour,  menulis sebagai berikut: 

 Karena sudah diakui bahwa, meskipun penemuan hukum pada 
akhirnya bertumpu bukan pada aturan yang pasti, pada imajina-
si individu yang sangat berbakat, elemen imajinatif dan personal 
jauh-jauh lebih penting bagi pengembangan teori; peng abaian te-
ori langsung saja menyebabkan pengabaian unsur imajinatif dan 
personal dalam ilmu. Hal itu menyebabkan dipertentangkannya 
secara palsu antara ilmu “materialistik” dan studi- studi “huma-
nistik” kesusastraan, sejarah, dan kesenian.... Kesan yang hendak 
saya berikan kepada pembaca adalah betapa semata-mata perso-
nal ide Newton. Teori gravitasi universal, yang diperolehnya ka-
rena ada buah apel yang jatuh begitu saja, adalah hasil dari akal 
budinya pribadi, tidak jauh bedanya dari Simfoni Lima (kata sa-
hibulhikayat diperolehnya karena ada suatu kejadian yang datang 
begitu saja, ada orang mengetuk pintu) adalah produk Beethoven.13 

13 For it has been admitted that though discovery of laws depends ultimately not on the fixed 
rules but on the imagination of highly gifted individuals, this imaginative and personal element 
is much more prominent in the development of theories; the neglect of theories leads directly to 
the neglect of the imaginative and personal element in science. It leads to an utterly false contrast 
between “materialistic” science and the “humanistic” studies of literature, history and art. ... What 
I want to impress on the reader is how purely personal was Newton’s idea. His theory of universal 
gravitation, suggested to him by the trivial fall of an apple, was a product of his individual mind, 
just as much as the Fifth Symphony (said to have been suggested by another trivial incident, the 
knocking at a door) was a product of Beethoven’s (Barbour, 1966: 144. Cetak miring ditambahkan).



82

Bagaimana jika uraian tersebut dihubungkan dengan kondisi pe-
mikiran dan praktik pendidikan dalam masyarakat perguruan tinggi di 
Indonesia kontemporer? Adalah waktunya sekarang untuk mulai berani 
berpikir ulang tentang pemikiran dan praktik kependidikan di Tanah Air, 
khususnya pada level menengah, bawah, dan atas, dan terlebih dalam 
pendidikan tinggi, dengan mengedepankan perlunya imajinasi kreatif 
dalam proses pembelajaran, perkuliahan, dan riset. Kita jangan sampai 
terkungkung oleh tirai besi monodisiplin dan linearitas yang kaku. Dalam 
konteks pendidikan agama, ilmu-ilmu keagamaan Islam era sekarang, se-
butlah sebagai contoh seperti fikih, ibadah, kalam/akidah/tauhid, tafsir, 
hadis, tarikh, dan akhlak, tidak boleh lagi steril dari perjumpaan, per-
singgungan, dan pergumulannya dengan disiplin keilmuan lain di luar 
dirinya. Pendidikan keagamaan secara umum dan keislaman secara khu-
sus tidak dapat lagi disampaikan kepada peserta didik dalam keterisola-
sian dan ketertutupannya dari masukan dari disiplin ilmu-ilmu lain dan 
begitu juga sebaliknya. Guru dan dosen perlu berpikir kreatif-inovatif 
dan memiliki imajinasi kreatif, berani mengaitkan, mendialogkan uraian 
dalam satu bidang ilmu agama dalam kaitan, diskusi, dan perjumpaan-
nya dengan disiplin keilmuan dan tradisi lain. Apabila langkah ini tidak 
dilakukan, perkuliahan di pendidikan tinggi lambat-laun akan terancam 
kehilangan relevansi dengan permasalahan kehidupan sekitar, kehidupan 
berbangsa, bernegara, dan sebagai  warga dunia, yang sudah barang tentu 
semakin hari semakin kompleks.

Kasus-kasus pelanggaran etika dan hukum (korupsi, kolusi, dan ne-
potisme), tindakan kekerasan atas nama agama (radikalisme, terorisme, 
takfirisme), hubungan antar-ras, suku, dan  etnis (racism), hubungan ti-
dak harmonis intern dan antarumat beragama (sectarianism, primordi-
alism, intolerant; discriminative), keringnya publikasi ilmiah di jurnal 
internasio nal—sebagai bagian dari gambaran aktivitas keilmuan dalam 
kehidupan pendidikan tinggi—mencerminkan tiadanya atau kurangnya 
creative imagination yang mampu menghubungkan dan mendialogkan 
ilmu-ilmu kealaman dengan keilmuan sosial-humaniora, juga keilmuan 
agama dengan keilmuan sosial, humaniora, dan alam. Tidak atau belum 
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GAMBAR 3.2. ILUSTRASI INTEGRASI-KEILMUAN (AGAMA) BERCORAK 
MULTIDISIPLIN-TRANSDISIPLIN

*SALING MENEMBUS
*KETERUJIAN  INTERSUBJEKTIF

*IMAJINASI KREATIF

dapat berdialog dan terintegrasikannya keilmuan agama, seperti kalam/
akidah/tauhid, fikih, tafsir (‘Ulumu al-din) dengan pengalaman dan keil-
muan baru dalam mengelola tatanan kehidupan sosial-berbangsa-berne-
gara dalam bingkai konstitusi negara modern (the idea of constitution) 
memunculkan kasus Sunni-Syiah di Sampang, Madura, dan kasus lain 
seperti Cikeusik-Ahmadiyah di Pandeglang, Banten, hubungan antarpe-
meluk agama di berbagai daerah di Tanah Air seperti peristiwa Tolikara, 
Papua (2015), Singkili, Aceh (2015), dan Tanjung Balai, Sumatera Uta-
ra (2016), belum lagi Ambon dan Poso, menjadi tidak harmonis, mudah 
retak ( fragile). Mereka mudah disulut dan dimanfaatkan oleh berbagai 
kepentingan dari luar daerah setempat, apa pun motif dan asal-usul peris-
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14 Bandingkan dengan pernyataan Jasser Auda, sebagai berikut: “Without incorporating relevant 
ideas from other disciplines, research in the fundamental theory of Islamic law will remain within 
the limits of traditional literature and its manuscripts, and Islamic law will continue to be largely 
‘outdated’ in its theoretical basis and practical outcomes. The relevance and need for a multidis-
ciplinary approach to the fundamentals of Islamic law is one of the argument of this book.” (Auda, 
2011, h. xxvi,. Cetak miring dan tebal dari saya).

tiwa itu semula terjadi.
Tidak adanya proses intersubjective testability di antara dua bidang 

ilmu atau lebih menjadikan pemahaman dan penafsiran agama–yang 
umumnya hanya mendasarkan dan mengikuti nash-nash atau teks-teks 
keagamaan yang telah tersedia—menjadi terisolasi dari kehidupan seki-
tar, baik dalam arti lokal, regional, nasional, maupun global-internasio-
nal. Hal ini menyebabkan terapannya tidak relevan; krisis relevansi; ke-
daluwarsa (Moosa, 2000: 28; Guessoum, 2011: 343-4; Auda, 2011: xxiv) 
dan bahkan dapat menimbulkan korban sosial yang sesungguhnya tidak 
perlu. Kehidupan dan keilmuan agama terjebak dalam pola pikir lama 
yang tertutup jika tidak mampu berdialog secara jujur dan terbuka dengan 
disiplin dan pengalaman keilmuan lain.14 Kriteria akan adanya sikap ter-
buka terhadap saling menembusnya antar-ilmu, semi permeable, dalam 
format integrasi-interkoneksi keilmuan tidak jalan sama sekali sehingga 
untuk era plural-multikultural agak sulit untuk mencapai kesejahteraan 
sosial bersama (common good; al-maslahah al-‘ammah)  yang dicita-cita-
kan bersama.

3.6. Langkah Strategis 
Jika memang hendak meraih peringkat universitas kelas dunia dan 

universitas riset dalam standar dunia, harus jelas visi dan misi pendidikan 
dan perguruan tinggi Indonesia menuju tahun 2030 dan 2045. Terobosan-
te robosan strategis perlu dilakukan oleh akademikus, pemerintah, dunia 
pelaku bisnis, dan masyarakat luas untuk meraih mimpi tersebut dari se-
karang. Peta jalan ke depan (road map), agenda, dan skala prioritas apa 
yang harus dilakukan menuju 2030 dan program konkret apa yang harus 
dikerjakan menuju 2045 perlu tergambar dengan jelas dari sekarang. Da-
lam menghadapi era disruptif seperti saat sekarang ini, apalagi di masa 
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depan, diperlukan perubahan berpikir yang mendasar dan bukannya per-
ubahan yang di pinggir-pinggir (changing from the edge). Tanpa kerja 
ekstra keras, berpikir ke depan yang bercorak out of the box, penentuan 
tata urutan waktu yang jelas, perguruan tinggi Indonesia akan terus bera-
da di buritan peradaban keilmuan.

Kata kunci Liberal Arts Education atau General Education yang 
secara sinergis-integratif-kolaboratif mampu mengombinasikan secara 
cerdas pendidikan keterampilan yang andal (skill-based education) dan 
kajian-kajian sains, sosial, dan humaniora dalam bingkai pendidikan mul-
titalenta dan multikultural adalah salah satu cirinya. Pembelajaran dan 
penelitian berbasis pendekatan interdisiplin, multidisiplin, dan transdisip-
lin adalah prasyarat yang tidak dapat ditawar-tawar. Mahasiswa menga-
sah kemampuan memahami materi dan kritis terhadapnya, lalu menuang-
kannya secara meyakinkan dalam tulisan. Pemahaman kritis hanya dapat 
muncul jika setiap topik dibahas dari aneka sudut pandang. Oleh karena 
itu, tata kelola dan manajemen prodi, pembagian antara mata kuliah po-
kok (major) dan mata kuliah pilihan (minor) perlu ditinjau ulang. Bukan 
hanya major dan minor, bahkan perlu melangkah lebih berani ke arah 
double-major. Lalu lintas dan persilangan mata kuliah akademis, profe-
sional, dan vokasional perlu didesain ulang sesuai dengan prinsip-prinsip 
pendekatan interdisiplin, multidisiplin dan transdisiplin. 

Mengingat permasalahan yang dihadapi umat manusia semakin hari 
semakin kompleks, hasil penelitian yang kreatif-inovatif sangat diharap-
kan oleh masyarakat. Oleh karena itu, menjelaskan kepada pencinta ilmu, 
khususnya dosen, termasuk guru besar dan mahasiswa, bahwa penguasa-
an berbagai metode dan cara berpikir (a variety of modes of thinking) jauh 
lebih penting daripada hanya menguasai satu metode berpikir. Menjelas-
kan bagaimana ilmuwan eksperimental melakukan penelitian, bagaimana 
pentingnya statistik untuk ilmu sosial dan kebijakan publik tidak dapat 
dinomorduakan. Penekanan yang kuat perlu diberikan kepada mahasiswa 
bahwa metode ilmiah jauh lebih penting daripada fakta ilmiah. Dengan 
begitu, di mana pun nantinya mahasiswa berada, mereka akan tahu ba-
gaimana cara berpikir ilmiah tersebut dijalankan. Menguatkan scientific 
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Kerja tim merupakan keterampilan baru yang diperlukan saat ini.

literacy bergandengan dengan cultural, social, dan religious literacy, ter-
masuk media literacy, akan menguatkan pilar kewargaan, kebangsaan, 
dan kemanusiaan sebagai bagian tidak terpisahkan dari masyarakat du-
nia.

Penelitian dikembangkan dengan semangat kolaboratif, persilangan 
antar-rumpun ilmu, dan terintegrasi dengan berbagai disiplin keilmuan. 
Produksi ilmu pengetahuan baru hanya bisa dilakukan dengan cara seperti 
itu. Pembelajaran dan riset tidak lagi cukup dilakukan secara monodisip-
lin. Riset dikembangkan secara interdisiplin, multidisiplin dan transdisip-
lin. Kepala yang berbeda-beda, dengan pengetahuan dan perspektif yang 
berbeda-beda pula, ketika bersatu memikirkan dan memecahkan satu isu 
penting yang aktual di masyarakat akan berubah menjadi kekuatan yang 
dahsyat; kekuatan integrasi dan interkoneksi. Artinya, kerja bersama ber-
bagai disiplin ilmu sangat dipentingkan sekarang ini. Ilmuwan dan akade-
mikus tidak zamannya lagi bersikap arogan dan egosentris. Manajemen 
kerja tim, team work, adalah keterampilan baru yang sangat diperlukan se-
karang ini. Koordinasi antardepartemen, kementerian, dan lembaga adalah 
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barang paling mahal di negeri ini lantaran tidak biasanya melakukan kerja 
sama di antara berbagai pendekatan dan disiplin keilmuan dalam peme-
cahan masalah ketika masih mengenyam pendidikan di perguruan tinggi.  

Pendekatan interdisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin memastikan 
permasalahan dapat didekati secara komprehensif sehingga solusi lebih 
cerdas, jitu, dan andal dapat diupayakan oleh siapa pun yang berkepen-
tingan, baik pemerintah, dunia industri, dunia swasta, maupun masyara-
kat luas pengguna jasa ilmu pengetahuan. Triple Helix, kerja sama segiti-
ga, antara akademikus, dunia bisnis dan industri, serta pemerintah, tidak 
cukup diwacanakan dalam forum seminar, tetapi lebih dari itu diprak-
tikkan dan dikerjakan. Di berbagai negara lain, peran pemerintah sangat 
menentukan dan sangat menonjol. Masyarakat Indonesia menanti dan 
merindukan langkah terobosan strategis yang riil, yang berdampak pada 
kesejahteraan rakyat secara luas. Upaya ini sejalan dengan langkah-lang-
kah konkret untuk menyongsong hadirnya peradaban keilmuan di Tanah 
Air menuju masyarakat sejahtera dengan peringkat universitas kelas du-
nia dan universitas riset bergengsi di dunia pada 2030 dan 2045. ◆
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• “DNA Apple menjelaskan bahwa teknologi saja tidaklah cukup. Teknologi 
yang dikawinkan dengan liberal art, teknologi yang dikawinkan dengan 
humanioralah yang mengantarkan kita dapat memperoleh hasil yang 
membuat hati kita puas.” Steve Jobs

• Mark Zuckerberg, penemu Facebook dulu adalah mahasiswa classical 
liberal art, yaitu bidang studi yang mengutamakan pembelajaran yang luas, 
integratif, bebas, dan terbuka. Bukan pembelajaran yang bercorak spesialis 
yang kaku. Dia senang dan sangat tertarik pada komputer. Dia mempelajari 
sejarah dan filsafat Yunani Kuno ketika masih sekolah menengah atas, 
mengambil program studi psikologi ketika kuliah pada level S-1. 

• Facebook menjadi perusahaan raksasa di bidang teknologi informasi 
seperti saat sekarang ini karena hal-hal sangat terkait dengan psikologi, 
selain dengan teknologi. 



• Zuckerberg sering kali menunjukkan bahwa sebelum Facebook dibuat, 
banyak orang menutupi identitasnya di Internet. Boleh dikata, 
Internet adalah dunia tanpa nama dan asal-usul, dunia tanpa 
pengetahuan atas identitas seseorang (anonimity). Adapun 
pandangan Facebook sebaliknya. Kita dapat menciptakan budaya di 
mana seseorang dapat menunjukkan identitasnya secara jelas, 
masyarakat secara sukarela dapat menunjukkan diri mereka di 
hadapan teman-temannya, dan langkah ini akan menjadi program 
besar yang bercorak transformatif. (Fareed Zakaria 2015)

• Keterbukaan dan berbagi, anti-monopoli, anti-otoritas



• Menuju Liberal Arts: Liberal Arts Education berupaya mendekatkan 
kembali, mengintegrasikan, atau mengait-hubungkan secara intrinsik 
dan sistemis antara sains, ilmu sosial, dan humaniora, antara 
keterampilan berpikir ilmiah (scientific skill) dan pemikiran 
kemanusiaan (humanistic thought). 

• Suatu pendekatan belajar kolese yang meningkatkan kemampuan 
individu dan menyiapkannya untuk menghadapi kekompleksan, 
kebinekaan, dan perubahan. Di sana tekanan diberikan pada 
pengetahuan luas tentang dunia yang lebih luas. 

• Hilangkan mental blik: suatu sifat (kepada teori keilmuan apa pun) 
yang merasa cukup dengan dirinya sendiri, tidak bersedia menerima 
masukan dari pengalaman dan kritik dari disiplin dan teori keilmuan 
lain. Blik adalah teori yang berkembang secara arogan, terlalu keras 
dan alot untuk dilunakkan oleh pengalaman (A blik is a theory grown 
arrogant, too hard to be softened by experience) (Rolston, III, 1987)
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1 
PERSPEKTIF AGRARIA KRITIS: 

SEBUAH IKHTIAR AWAL  

 

 

Hubungan dialektis antara manusia dengan sumber-

sumber agraria dan bentang alam di sekelilingnya dalam 

transformasinya dari waktu ke waktu dapat dibincangkan dari 

berbagai sudut pandang. Salah satu di antaranya adalah dari 

sudut pandang keagrariaan; suatu perspektif yang mencoba 

mengintegrasikan wawasan teoritis dari berbagai disiplin 

ilmu. Buku yang ada di hadapan sidang pembaca ini adalah 

ikhtiar sederhana untuk memperkenalkan bagaimana sudut 

pandang keagrariaan ini dapat dikembangkan dan dipakai 

sebagai perspektif kritis dalam memahami topik pembahasan 

semacam di atas. 

Seperti telah disinggung dalam prakata penulis, buku 

ini akan membahas “perspektif agraria kritis” dari segi konsep 

dan teori, sekaligus pengetrapannya pada beberapa kasus 

spesifik. Yang terakhir ini terdiri atas tiga kasus kebijakan 

(yakni reforma agraria dan tata pengurusan agraria yang 

dibahas dalam tiga bab, serta pembaruan desa dalam dua bab), 

satu kasus perubahan sosial di daerah (yakni dinamika konflik 

dan perdamaian di Aceh yang dibahas dalam dua bab), dan 

satu kasus wacana keagamaan (yakni ijtihad agraria Nahdlatul 

Ulama yang dibahas dalam dua bab). 
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Untuk mengantarkan pembaca pada lima kasus 

spesifik di atas, bab pertama ini akan mengenalkan terlebih 

dahulu apa yang dimaksud dengan “perspektif agraria kritis” 

ini: posisi teoritisnya, pengertiannya, serta apa saja konsep dan 

teori yang membentuk kerangka analitik dari perspektif ini. 

Meski singkat dan elementer, pembahasan konseptual dan 

teoritis semacam ini dipandang penting mengingat sebagian 

besar bab-bab berikutnya adalah tulisan-tulisan ringkas yang 

pada mulanya dimaksudkan untuk rubrik opini di media massa. 

Ruang yang terbatas di rubrik opini membuat uraian panjang 

lebar mengenai konsep dan teori tidak dapat dilakukan—dan 

bab pertama inilah yang akan menggantikannya. Pada saat 

yang sama, pembahasan semacam ini juga penting disajikan 

dalam rangka memperlihatkan benang merah antar-bab yang 

diikat oleh kesatuan cara pandang dan penekanan, terlepas 

dari keragaman kasus yang menjadi fokus kajian masing-

masing bab. 

POSISI TEORITIS DAN DEFINISI 

Dalam tulisannya di the Journal of Peasant Studies 

untuk mengantarkan edisi khusus tentang “Critical 

Perspectives in Agrarian Changes and Peasant Studies”, Borras 

(2009: 17) menyatakan sebagai berikut: 

“… teori-teori klasik dalam ekonomi politik 
agraria mengenai transformasi agraria, 
diferensiasi petani, ekonomi kaum tani, kelas 
dan politik kelas, agensi kelas, pertanian 
keluarga, ‘ekonomi moral dari kaum tani’, dan 
semacamnya merupakan kerangka dasar bagi 
berbagai perspektif kritis tentang pembangunan 
pedesaan” (penekanan italics ditambahkan 
penulis). 

Menurut Borras (2000: 18), alih-alih merupakan meta-

narasi yang telah ketinggalan jaman seperti yang banyak 
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dituduhkan, teori-teori klasik mengenai ekonomi politik 

agraria semacam ini justru memiliki relevansi dan pengaruh 

yang cukup besar pada perspektif-perspektif kritis mengenai 

pembangunan pedesaan dan aktivisme politik dewasa ini, 

sebagaimana ditunjukkan oleh kumpulan tulisan dalam edisi 

khusus the Journal of Peasant Studies ini. 

Posisi teoritis buku ini pada dasarnya adalah sejalan 

dengan tradisi kesarjanaan kritis seperti yang digambarkan 

secara singkat dalam kutipan Borras di atas. Oleh karena itu, 

berbagai wawasan teoritis yang lahir dari tradisi kesarjanaan 

kritis ini mengenai pertanian keluarga, diferensiasi petani, 

transisi agraria, perlawanan petani, politik kelas, land reform, 

transformasi agraria dan semacamnya juga menjadi pendirian 

dasar buku ini. Hanya saja, penulis sengaja tidak menguraikan 

secara eksplisit pendirian semacam itu atau membicarakannya 

secara khusus dalam buku ini. Hal ini sesuai dengan tujuan 

utama penulisan buku ini yang memang bukan dimaksudkan 

untuk membahas agraria sebagai “subjek kajian”, melainkan 

lebih membahasnya sebagai “pendekatan” atau “perspektif” 

yang bersifat kritis. 

Mengenai kualifikasi dari “perspektif kritis” ini, penulis 

pada dasarnya mengacu pada paparan Ben White (1987: 69-70) 

ketika membahas “pendekatan kritis atas pembangunan 

pedesaan”. White, selain memberi ciri “inter-disiplin” dan 

“komparatif”, juga memberikan karakteristik berikut ini 

terhadap pendekatan kritis: 

 “… suatu kepedulian yang ajeg terhadap isu-isu 
keadilan sosial dan ekonomi sebagai bagian dari 
pemahaman kita atas apa makna pembangunan 
pedesaan itu serta sebagai bagian pokok dari 
makna ‘pembangunan’ itu sendiri, betapapun 
penekanan ini tidaklah popular di berbagai 
penjuru dunia dan di banyak masa.” 
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Penulis mengadopsi deskripsi White di atas dalam 

mencirikan hakikat pendekatan kritis, khususnya penekanan 

pada isu keadilan sosial dan ekonomi. Pada saat yang sama, 

penulis menambahkan isu keberlanjutan ekologis sebagai ciri 

berikutnya dari pendekatan kritis. Selain itu, penulis juga 

memperluas fokus pendekatan ini dari soal pembangunan 

pedesaan semata kepada isu kebijakan dan perubahan sosial 

pada umumnya sejauh terkait dengan aspek keagrariaan atau 

berkonsekuensi pada perubahan keagrariaan. 

Berdasarkan semua acuan di atas, maka apa yang 

penulis maksud dengan “perspektif agraria kritis” ini dapat 

didefinisikan sebagai berikut: 

“Sebuah pendekatan yang bercorak inter-
disipliner dan komparatif dalam memandang 
sumber-sumber agraria, relasi-relasi teknis dan 
sosial yang terkait dengannya, serta tata 
pengurusannya (governance) yang dapat 
terwujud dalam berbagai isu kebijakan maupun 
dinamika sosial, disertai dengan kepedulian 
kuat dan terus menerus atas prinsip-prinsip 
keadilan sosial, kesetaraan ekonomi dan 
keberlanjutan ekologi.”  

Ada empat komponen yang dapat disimpulkan dari 

definisi di atas. Pertama, dari sisi “ontologis”, fokus perhatian 

“perspektif agraria kritis” adalah sumber-sumber agraria 

(SSA), relasi-relasi teknis dan sosial di antara berbagai pihak 

di seputar SSA itu, serta tata pengurusan yang berlangsung 

menyangkut SSA tersebut. Kedua, dari sisi “epistemologis”, 

“perspektif agraria kritis” menerapkan corak studi yang 

bersifat inter-disipliner dan sekaligus komparatif. Ketiga, 

secara “metodologis”, ranah penggalian data dan informasi 

dari “perspektif agraria kritis” tidak terbatas pada tataran 

kebijakan semata, melainkan juga pada tataran dinamika 

perubahan sosial dalam arti luas termasuk, namun tidak 
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terbatas, perubahan sosial yang dipicu oleh pelaksanaan suatu 

kebijakan tertentu. Keempat, dari sudut “aksiologis”, “perspektif 

agraria kritis” mendasarkan dan sekaligus juga mengarahkan 

kajiannya pada kepedulian di seputar prinsip-prinsip keadilan 

sosial, kesetaraan ekonomi dan keberlanjutan ekologi. 

Salah satu implikasi dari “perspektif agraria kritis” 

dalam pengertian di atas adalah pilihan atas jenis riset dan 

kesarjanaan yang berwatak “terlibat” (engaged); dalam arti, 

“menantang secara akademis, relevan secara sosial, dan lebih 

jauh juga meniscayakan pemihakan kepada kelompok 

miskin”.1 Dalam rangka mewujudkan riset dan kesarjanaan 

yang bersifat engaged itu, perspektif ini memegang kuat satu 

asumsi dasar bahwa relasi-relasi sosial di antara berbagai pihak 

di seputar sumber-sumber agraria pada dasarnya bersifat 

kompetitif. Oleh karena itu, relasi-relasi tersebut dipandang 

sebagai tidak pernah lepas dari unsur-unsur ketimpangan, 

pemerasan dan ketidakberlanjutan. Ketimbang menerima 

kenyataan ini sebagai sesuatu yang bersifat alamiah, 

“perspektif agraria kritis” justru menganggapnya sebagai 

bentuk-bentuk ketidakadilan yang harus dikoreksi secara 

serius dalam semangat keberpihakan kepada kelompok 

miskin. Atas dasar inilah, maka apa yang dicita-citakan dan 

terus diperjuangkan oleh “perspektif agraria kritis” adalah 

suatu kondisi tata pengurusan agraria yang ditandai oleh: 

struktur agraria yang adil, relasi produksi dan distribusi 

surplus yang setara, serta ekosistem yang lestari.  

Sesuai dengan cirinya yang bersifat inter-disiplin, 

“perspektif agraria kritis” dapat dikonstruksikan dengan 

penekanan yang berbeda-beda, tergantung antara lain pada 

                                                             
1 Beberapa poin implikasi ini dikutip dari website Initiatives in 
Critical Agrarian Studies: http://www.iss.nl/icas_about.html. Inisiatif 
ini berpusat di the International Institute of Social Studies (ISS) Den 
Haag, Belanda, terutama pada figur Prof. Jun Borras dan Prof. Ben 
White. 

http://www.smu.ca/academic/arts/ids/icas_about.html
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disiplin yang menjadi titik tolak pengembangannya. Dalam 

buku ini, “batu bata” untuk membangun perspektif tersebut 

digali dari khazanah kajian agraria, sebagaimana tercermin 

dalam beberapa konsep dan teori yang akan dijelaskan nanti. 

Meski demikian, seperti akan terlihat, perspektif ini berusaha 

melampaui batasan kajian agraria dalam arti sempit dan akan 

mengaitkannya dengan kepedulian pada unit-unit lebih luas 

yang memerlukan konsep, teori dan jenis analisis yang berasal 

dari disiplin ilmu yang beragam (lihat Gambar 1.3 di bawah). 

Uraian selanjutnya dalam bab pertama ini akan 

menyajikan tujuh pokok bahasan konseptual/teoritis yang 

secara keseluruhan akan membentuk unsur-unsur analitik 

dari “perspektif agraria kritis”. Tujuh pokok bahasan itu 

adalah: (1) lingkup cakupan sumber-sumber agraria; (2) relasi 

agraria dan subjek agraria; (3) empat proses dalam relasi sosio-

agraria; (4) konstruksi empat persoalan agraria; (5) 

kontekstualisasi persoalan agraria; (6) tata pengurusan 

agraria; dan (7) pertarungan sosial berupa tantangan akses dan 

ancaman eksklusi serta keharusan mobilisasi perjuangan 

sosial secara terus menerus untuk meresponnya.  

Setelah enam pokok bahasan di atas, bab ini akhirnya 

akan ditutup dengan penjelasan sistematika pembahasan. 

Pada bagian ini akan diuraikan secara singkat apa yang 

menjadi fokus telaah pada bab-bab berikutnya dan 

bagaimanakah keterkaitan antara satu bab dengan lainnya. 

SUMBER-SUMBER AGRARIA  

Diskusi apa pun mengenai pokok persoalan agraria 

tidak bisa mengelak dan mesti diawali dari pembahasan 

mengenai cakupan pengertian sumber-sumber agraria serta 

kompleksitas hubungan timbal balik antara manusia dengan 

sumber-sumber agraria itu.  
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Mengenai lingkup pengertian sumber-sumber agraria, 

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-pokok Agraria (atau lebih dikenal sebagai UU Pokok 

Agraria, UUPA) telah memberikan batasan tegas yang dapat 

dijadikan sebagai acuan. Pasal 1 ayat (2) UUPA mencantumkan 

ketentuan berikut ini yang dapat diartikan sebagai cakupan 

sumber-sumber agraria:  

“Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, 
termasuk kekayaan alam yang terkandung di 
dalamnya...”  

Ketentuan ini diuraikan lebih rinci dalam ayat (4), (5) 

dan (6) pasal yang sama sebagaimana dikutip berikut ini: 

“Dalam pengertian bumi, selain permukaan 
bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya 
serta yang berada di bawah air.” 

“Dalam pengertian air, termasuk baik perairan 
pedalaman maupun laut...” 

“Yang dimaksud dengan ruang angkasa ialah 
ruang di atas bumi dan air…” 

Berdasarkan ketentuan yang dinyatakan empat ayat 

dalam Pasal 1 UUPA di atas, Sitorus (2002: 35) kemudian 

merumuskan lima jenis sumber-sumber agraria sebagaimana 

diringkaskan berikut ini: 

1. Tanah atau permukaan bumi yang merupakan modal 

alami utama bagi kegiatan pertanian dan peternakan. 

2. Perairan baik berupa sungai, danau atau laut yang 

merupakan modal alami utama bagi kegiatan perikanan, 

baik perikanan budidaya atau tangkap. 

3. Hutan yang berarti kesatuan flora dan fauna dalam suatu 

wilayah di luar kategori tanah pertanian yang merupakan 

modal alami utama bagi komunitas-komunitas perhutanan 

yang hidup dari pemanfaatan hasil hutan menurut kearifan 

tradisional. 
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4. Bahan tambang yang mencakup beragam bahan mineral 

seperti emas, bijih besi, timah, tembaga, minyak, gas, 

intan, batu-batu mulia, fosfat, pasir, batu, dan lain-lain. 

5. Udara yang mencakup bukan saja “ruang di atas bumi dan 

air”, tetapi juga materi udara itu sendiri yang arti 

pentingnya terasa semakin besar di tengah perubahan 

iklim global belakangan ini.  

Cakupan semacam ini penting ditekankan mengingat 

masih banyak pihak yang salah memahami istilah sumber-

sumber agraria dengan mereduksi artinya sebatas tanah 

belaka. Bahkan Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang 

Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam tidak 

luput dari kerancuan semacam ini. Seperti ditunjukkan Sitorus 

(2002: 25-26), konsideran TAP MPR ini menggunakan istilah 

“sumber daya agraria” yang maknanya disamakan dengan 

“sumber daya alam”. Namun, pada Pasal 5, lingkup “sumber 

daya agraria” lantas dipersempit dan diartikan tanah semata. 

Secara sengaja, buku ini juga menghindari pemakaian 

istilah “sumber daya agraria” seperti digunakan dalam TAP 

MPR di atas. Sebab, konotasi istilah ini terlalu menekankan 

pada aspek ekonomi. Padahal, ada banyak aspek lain yang 

melekat pada pengertian sumber-sumber agraria, seperti 

sosial, budaya, politik, keamanan, dan bahkan spiritual. UUPA 

sendiri menegaskan bahwa bagi bangsa Indonesia, sumber-

sumber agraria yang berada di wilayah Republik Indonesia 

adalah “karunia Tuhan Yang Maha Esa” dan merupakan 

“kekayaan nasional” (Pasal 1 ayat (2)). Dengan kata lain, 

sumber-sumber agraria mengandung bobot religiusitas dan 

kebangsaan yang kental sehingga pengertiannya tidak dapat 

direduksi sebatas pada nilai ekonominya semata.  

Hubungan bangsa Indonesia dengan sumber-sumber 

agraria yang bersifat multi-aspek ini oeh Pasal 1 ayat (3) UUPA 

bahkan dinyatakan sebagai sebuah “hubungan yang bersifat 
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abadi”. Artinya, hubungan ini tidak dapat diputuskan atau 

ditiadakan oleh siapa pun selama rakyat Indonesia tetap bersatu 

sebagai bangsa Indonesia dan selama bumi, air serta ruang 

angkasa Indonesia masih ada. 

RELASI AGRARIA DAN SUBJEK AGRARIA 

Pengertian sumber-sumber agraria seperti disajikan di 

atas mewakili apa yang Sitorus (2002) sebut sebagai lingkup 

“objek agraria”. Dalam kaitan ini, perhatian “perspektif agraria 

kritis” bukan terletak pada elaborasi objek agraria ini dari 

aspek fisiknya—misalnya, taksonomi, karakteristik fisiologi, 

fungsi, kandungan, dan sebagainya. Sebab, hal-hal seperti ini 

merupakan fokus kajian dari biologi, agronomi, geologi dan 

ilmu-ilmu alam sejenisnya.  

Memang, hal-hal teknis ini juga turut dipertimbangkan 

oleh “perspektif agraria kritis”. Akan tetapi, penekanannya 

bukan pada karakteristik fisiknya, namun pada sejauh mana 

segi teknis tersebut berkaitan dengan aktivitas kerja manusia 

yang ditujukan terhadap objek agraria itu sendiri (Sitorus 

2002: 36). Aktivitas kerja manusia atas objek agraria inilah 

yang membentuk “relasi teknis agraria”. 

Selain menyangkut relasi teknis manusia atas objek 

agraria, kepedulian “perspektif agraria kritis” dalam tingkat 

kepentingan yang lebih tinggi ditujukan terutama kepada 

relasi-relasi di antara berbagai “subjek agraria” (Sitorus 2002), 

yakni pihak-pihak yang berkepentingan atas suatu sumber 

agraria. Interaksi di antara berbagai subjek agraria inilah—

tentu dengan unsur-unsur kerja sama maupun persaingan di 

dalamnya—yang membentuk apa yang diistilahkan sebagai 

“relasi sosial agraria”.2  

2 Atau biasa disebut juga “relasi sosio-agraria”. Dalam buku ini, dua istilah 
tersebut sama-sama digunakan untuk merujuk arti yang sama. 
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Dengan demikian, dua jenis relasi manusia terkait 

dengan sumber-sumber agraria dapat dibedakan di sini, yakni 

“relasi teknis agraria” dan “relasi sosial agraria”. Relasi yang 

pertama berkaitan dengan hubungan manusia dengan sumber-

sumber agraria melalui aktivitas kerja (produksi). Sedangkan 

relasi kedua berkaitan dengan hubungan manusia di antara 

sesamanya (baik dalam arti perorangan maupun kelembagaan) 

terkait dengan aktivitas kerja yang mereka lakukan atas 

sumber-sumber agraria. Secara praktis, kedua relasi ini dapat 

diidentifikasi dari bagaimana subjek-subjek agraria saling 

berhubungan secara sosial satu sama lain dalam kaitan dengan 

hubungan teknis masing-masing dengan sumber-sumber agraria 

(Sitorus 2002: 37).  

Kedua jenis relasi agraria ini berlangsung tidak hanya 

di antara berbagai pihak di dalam masyarakat (yakni, antar-

individu, antar-kelompok, atau antar-lapisan di dalamnya), 

akan tetapi juga melibatkan berbagai instansi dan individu di 

dalam pemerintah (termasuk segi-segi kerja sama dan 

kontestasi di antara unsur-unsur ini), serta di antara seluruh 

pihak tersebut dengan berbagai entitas bisnis (Shohibuddin 

2016: 23). Dengan demikian, secara kategoris ada tiga jenis subjek 

agraria yang dapat diidentifikasi di sini. Pertama adalah 

komunitas sebagai kesatuan dari berbagai unit rumah tangga. 

Kedua adalah pemerintah sebagai representasi dari negara 

yang terdiri atas berbagai instansi sektoral dan level 

pemerintahan yang berlainan. Dan ketiga adalah swasta 

sebagai perwujudan dari sektor bisnis (Sitorus 2002: 35).  

Perlu dicatat bahwa ketiga kategori di atas bukanlah 

entitas yang homogen, akan tetapi masing-masing dapat 

terdiri atas berbagai elemen yang mungkin saja saling bersaing 

dan bahkan menegasikan satu sama lain. Relasi-relasi teknis 

dan sosial agraria di antara ketiga subjek agraria ini secara 

skematis dapat diilustrasikan dalam Gambar 1.1 di bawah ini. 
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Tentu saja, ketiga kategori subjek ini merupakan sebuah 

penyederhanaan karena secara faktual pihak-pihak yang merasa 

berkepentingan dalam dua jenis relasi agraria di atas bisa jauh 

lebih banyak lagi. Misalnya saja, di barisan komunitas mungkin 

saja berhimpun jejaring pendukung yang mencakup LSM, 

akademisi, agamawan, para tokoh publik, dan lain sebagainya. 

Komunitas itu sendiri bisa membangun aliansi yang melintasi 

batas-batas lokalitas dan bahkan bisa berjangkauan global 

(seperti aliansi petani sedunia, La Via Campessina). Pemerintah 

sendiri tidak sepenuhnya merupakan satu entitas yang otonom 

karena dalam kenyataannya harus tunduk pada rezim regulasi 

global maupun regional, seperti perjanjian perdagangan bebas 

dan pasar terbuka. Sektor bisnis, lebih-lebih, adalah kategori 

subjek agraria yang paling kompleks dan pada saat yang sama 

paling menentukan karena kekuatan finansialnya yang sangat 

besar dengan gurita jaringannya yang bersifat mondial.  

EMPAT PROSES DALAM RELASI SOSIO-AGRARIA  

Relasi-relasi sosial di antara subjek-subjek agraria—

dalam kaitan dengan relasi teknis masing-masing dengan 

sumber-sumber agraria—pada dasarnya berkisar di sepanjang 

empat proses sebagai berikut: 

1. Penguasaan dan pemilikan sumber-sumber agraria;  

2. Penggunaan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria;  

3. Pembagian kerja dan relasi produksi yang berlangsung di 

dalamnya; dan  

4. Penciptaan surplus dari ketiga proses tersebut beserta 

dinamika akumulasi, ekspansi dan distribusinya (lihat 

Gambar 1.1 di atas).  

Keempat relasi sosial agraria ini pada dasarnya terkait 

erat dengan lima pertanyaan kunci di dalam studi agraria. 

Empat pertanyaan yang pertama diajukan oleh Bernstein 
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(2010), yaitu: (1) siapa menguasai sumber agraria apa (who 

owns what?); (2) siapa melakukan aktivitas produksi apa 

terhadap sumber agraria tersebut (who does what?); (3) siapa 

memperoleh hasil apa dari aktivitas produksi tersebut (who 

gets what?); dan (4) digunakan untuk apa hasil produksi 

tersebut (what do they do with it?). Pertanyaan kunci yang 

terakhir berikut ini ditambahkan oleh White (2011), yaitu: (5) 

apa saja yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat 

dan/atau yang berkepentingan kepada sesama mereka satu 

sama lain (what do they do to each other?). 

Pertanyaan pertama pada dasarnya mengenai relasi-

relasi sosial terkait berbagai bentuk rezim penguasaan dan 

pemilikan atas sumber-sumber agraria. Untuk merujuk relasi 

sosial agraria ini, dua istilah “property” dan “tenure” sering 

dipergunakan secara bergantian untuk maksud yang sama. 

Namun, istilah yang pertama sebenarnya lebih banyak dipakai 

oleh para ahli hukum dengan pengertian yang terbatas pada 

kepemilikan invidual, seperti yang jamak ditemukan pada 

masyarakat Barat. Sebaliknya, para ilmuwan sosial—yang 

menjumpai keragaman dan kompleksitas rezim penguasaan 

pada berbagai masyarakat non-Barat—cenderung menghindari 

istilah pertama ini dan lebih senang menggunakan istilah 

tenure. Menurut mereka, istilah terakhir ini lebih tepat untuk 

menggambarkan bagaimana berbagai macam hak bisa melekat 

pada objek yang sama (tanah, misalnya), dan hak-hak ini bisa 

saja dimiliki oleh beberapa orang atau kelompok yang berbeda 

(Afiff 2005). 

Pertanyaan yang kedua berkenaan dengan pembagian 

kerja secara sosial di antara berbagai pihak yang terlibat di 

dalam proses produksi. Pembagian kerja ini bergantung pada 

relasi-relasi sosial yang terstruktur pada suatu masyarakat 

yang berlangsung antara, misalnya, pemilik tanah dan petani 

penggarap, petani dan penyedia modal dan saprodi, produsen 
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langsung dan pemegang merk dagang, produsen langsung dan 

penyedia pasar sertifikasi, pria dan wanita, dan sebagainya.  

Seperti terlihat, pertanyaan kedua dari Bernstein ini 

pada dasarnya terkait dengan relasi sosial agraria kedua dan 

ketiga, yaitu mengenai penggunaan dan pemanfaatan sumber 

agraria tertentu serta pembagian kerja dan hubungan produksi 

yang berlangsung di dalamnya. Di sinilah dapat ditemukan 

berbagai corak relasi produksi yang sangat bervariasi baik dari 

segi kategori maupun manifestasi konkretnya. Beberapa 

kategori yang dapat diidentifikasi antara lain: relasi-relasi 

perburuhan (misalnya berupa pertukaran tenaga kerja, 

curahan kerja dengan imbalan hak memungut panen, upah 

harian dalam bentuk uang, dan bahkan relasi perbudakan di 

masa lampau); relasi-relasi penyakapan atau tenancy (seperti 

bagi hasil, sewa menyewa, dan lain-lain); relasi-relasi inti 

dengan plasma (yakni integrasi vertikal petani dengan sistem 

perkebunan berbasis korporasi dalam berbagai skemanya); 

relasi-relasi contract farming (yakni beragam skema kontrak 

untuk menghasilkan komoditas pertanian tertentu dengan 

standar produksi yang telah ditentukan); dan, last but not 

least, berbagai skema pendisiplinan petani produsen untuk 

menghasilkan berbagai macam komoditas terspesialisasi yang 

berbasis rezim sertifikasi (seperti sertifikasi produk organik, 

produk halal, fair trade, rain forest, dan lain-lain).  

Pertanyaan ketiga dan keempat adalah konsekuensi 

lebih lanjut dari pertanyaan kedua di atas. Pertanyaan ketiga 

menyangkut pembagian secara sosial atas hasil dari 

pembagian kerja dan relasi produksi di atas di antara pihak-

pihak yang terlibat di dalamnya. Seperti diingatkan Bernstein 

(2010: 23), pengertian hasil kerja yang dimaksudkan di sini 

tidak sebatas apa yang biasa disebut sebagai “pendapatan” 

(baik berupa natura maupun cash), akan tetapi juga pangan 

yang diproduksi oleh petani untuk dikonsumsi sendiri (rumah 

tangga petani adalah unit produksi dan konsumsi sekaligus), 
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demikian juga hasil kerja-kerja domestik yang tidak dibayar. 

Akhirnya, pertanyaan keempat terkait ragam pemanfaatan 

hasil kerja tersebut di antara pihak-pihak yang terlibat dalam 

proses produksi. Misalnya, apakah hasil kerja itu dipergunakan 

untuk konsumsi dan reproduksi demi sekedar mempertahankan 

skala produksi yang sama dari waktu ke waktu (yakni, simple 

reproduction). Ataukah hasil itu dapat dipergunakan untuk 

akumulasi dan perluasan (yakni, expanded reproduction)—hal 

mana hanya mungkin dilakukan oleh mereka yang memiliki 

skala produksi yang besar dan berhasil mendapatkan surplus 

yang melimpah. Seperti terlihat, kedua pertanyaan ini terkait 

dengan relasi sosial agraria yang keempat, yaitu mengenai 

penciptaan surplus beserta dinamika akumulasi, ekspansi dan 

distribusinya. 

Akhirnya, pertanyaan kunci kelima—yang diimbuhkan 

White (2011)—mulai memasuki tataran ekologi politik, yaitu 

menyangkut politik agraria-lingkungan dari pihak-pihak yang 

berkepentingan—termasuk mereka yang justru tidak terlibat 

sama sekali di dalam aktivitas produksi. Mereka ini bahkan 

dapat memiliki kepentingan yang berlawanan sama sekali dari 

para petani/nelayan/peternak produsen (umpamanya: 

lembaga konservasi versus pertanian rakyat, perusahaan 

tambang versus komunitas adat, dan sebagainya). Pertanyaan 

terakhir ini sebenarnya berkaitan erat dengan relasi sosial 

agraria yang pertama dan kedua (penguasaan dan pemilikan 

serta penggunaan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria), 

hanya saja tatarannya pada level lansekap dan bukan sekedar 

unit usaha pertanian/peternakan/perikanan yang paling kecil 

(yakni, petak sawah/ladang, padang penggembalaan, wilayah 

penangkapan ikan). 

Melalui ilustrasi kelima pertanyaan kunci ini menjadi 

kian jelas apa yang disinggung di atas sebagai asumsi dasar 

“perspektif agraria kritis”, yaitu bahwa semua relasi sosial 

agraria selalu diwarnai oleh kontestasi dan bahkan dominasi. 
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Konsekuensinya, unsur-unsur ketimpangan dan ketidakadilan 

dapat selalu merebak di dalamnya, kendati bentuknya bisa 

berubah-ubah dari waktu ke waktu. Di sini menjadi penting 

untuk kemudian memformulasikan secara eksplisit apa saja 

persoalan agraria yang mencerminkan kondisi ketimpangan 

dan ketidakadilan tersebut. 

KONSTRUKSI PERSOALAN AGRARIA 

Sebelum mulai merumuskan persoalan agraria secara 

konseptual, ada baiknya uraian diawali terlebih dulu dengan 

kasus konkret yang bisa menunjukkan bagaimana manifestasi 

dari persoalan agraria ini secara empiris. Dalam Kotak 1.1 di 

bawah dicantumkan deskripsi yang cukup padat mengenai 

sejarah “transformasi agraria-lingkungan” yang berlangsung 

pada masyarakat Marind di Kabupaten Merauke, Papua.  

Kotak 1.1.  Problem Agraria pada Masyarakat Marind, Papua  
(Dikutip dari Savitri 2013) 

Empat puluh enam perusahaan diundang masuk ke Merauke 
dalam rangka membangun dan menciptakan pertumbuhan 
ekonomi melalui mega-proyek bernama MIFEE [Merauke 
Integrated Food and Energy Estate]… perusahaan yang datang ke 
kampung dan menjanjikan perubahan disambut seperti kehadiran 
mesias Sang Pembebas dan mereka diterima oleh warga dengan 
hati terbuka. Warga kampung bertutur mereka terharu ketika 
orang dari perusahaan berjanji akan membantu masyarakat untuk 
membangun gereja, menyekolahkan anak-anak sampai perguruan 
tinggi, membantu penerangan kampung, air bersih, dan 
sebagainya… Sebagai balasan, warga kampung bersedia 
menyerahkan tanah mereka untuk dimanfaatkan atau diolah 
perusahaan menjadi kebun kayu akasia, kebun tebu, kebun sawit, 
sampai kebun singkong… (hlm. 56-61). 
Ketika perusahaan Rajawali datang meminta tanah orang 
Domande yang berisi rawa sumber air dan hutan perawan, yaitu 
tanah yang tidak termasuk dalam wilayah yang mereka berikan, 
pertanyaan mereka adalah: Kami juga mau kami punya hidup 
maju. Tapi kalau hutan ditebang habis, baru kasuari, buaya, ke 
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mana? Orang Marind berpikir ke depan dan mempertimbangkan 
keadilan antar generasi. Kegelisahan utama mereka ketika 
berbagai tawaran uang untuk ditukar dengan tanah berdatangan 
adalah bagaimana mereka bisa menyediakan alam bagi kehidupan 
anak-cucu selanjutnya? Tepat di titik ini, janji perusahaan untuk 
menyekolahkan anak-anak mereka serta menjadikan para 
pemuda sebagai pegawai perusahaan seolah memberi jawab atas 
kegelisahan itu… Tetapi, dengan seribu keprihatinan dalam batin, 
sampai hari ini tidak ada yang nyata. Janji itu kosong. 
Memberi mimpi, menyodorkan janji, memberikan tekanan-
tekanan pada ketaatan terhadap supremasi hukum nasional, dan 
menjatuhkan stigma gerakan separatis adalah beberapa cara saja 
yang digunakan untuk menciptakan kondisi sehingga orang tidak 
memiliki pilihan lain kecuali menyerahkan tanah (hlm. 66-68). 
Satu cerita dari tanah Zanegi … menghadirkan banalnya ingkar 
janji perusahaan. Medco mulai beroperasi di tanah kampung 
orang Zanegi sejak 2008. Medco bisa mendapat restu setelah 
meminang tanah Zanegi dengan kompensasi 300 juta rupiah ... Di 
balik mulusnya acara pinangan, terucap janji Bupati Gebze bahwa 
suatu saat Zanegi akan menjadi kota kecil. Bukan hanya alam…, … 
manusia Zanegi juga akan “diolah”: disekolahkan, diberi 
pelatihan, dari tidak tahu menjadi tahu.  
Alam yang diolah itu, siapa yang menerima keuntungan?... 
Apabila diperbandingkan antara penerimaan orang Zanegi dari 
kompensasi kayu dan harga kayu jika dijual ke pengusaha kayu 
lokal, didapat perbandingan sebagai berikut: 

 Pembayaran 
oleh Medco 

Harga Kayu Pengusaha 
Lokal/Merauke 

Operator Gergaji 
Mesin 

Rp 20.000 Rp 50.000 s/d Rp 
100.000 

Kontraktor 
Pengawas 

Rp 7.000 - 

Pemilik Dusun Rp 2.000 Rp 50.000 s/d Rp 
100.000 

Jenis dan Ukuran 
Kayu 

Semua jenis 
kayu dan 
ukuran 

Kayu pilihan untuk 
bangunan dengan 

diameter lebih dari 50 
cm 

Keadaan hutan Hutan dibabat 
habis 

Hutan tebang pilih, 
tidak dibongkar semua 

Manusia yang akan “diolah” dari tidak tahu menjadi tahu, 
bagaimana kenyataannya? Hingga 2011, 49 pemuda kampung 
bekerja di perusahaan sebagai Buruh Harian Lepas (BHL). Tetapi, 
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kini sudah memasuki tahun keempat dan status mereka tetap 
BHL. Di antara mereka tidak ada yang dilatih menjadi operator alat 
berat, pekerjaan yang dinilai bergengsi, atau duduk di kantor 
berhadapan dengan komputer layaknya gambaran menjadi 
pegawai… (hlm. 68-70). 
Mama tidak pergi memangkur sagu karena pekerjaan ini tidak bisa 
dilakukan seorang diri, harus saling bantu antara bapa dan mama. 
Maka, karena bapa pergi bekerja di perusahaan, terpaksalah beli 
beras. Bapa harus pergi kerja untuk dapat uang sehingga tidak bisa 
pergi berburu. Jadi, kecukupan protein untuk anak harus didapat 
dari ikan kaleng, yang tidak bisa dibeli setiap hari…  
Akhirnya, … dalam beberapa tahun berselang sejak bapa menjadi 
buruh perusahaan, tubuh mama menjadi kurus seperti pinsil 
karena hanya makan satu kali satu hari. Ia mendahulukan bapa 
dan anak-anak. Untuk menahan lapar, mama banyak 
mengonsumsi pinang dan tembakau. Akibatnya, … banyak ibu 
menyusui memiliki bayi yang menderita Infeksi Saluran 
Pernapasan Akut. Bidan kampung pun terkejut karena dalam 
sejarah 12 tahun mengabdi di Zanegi, baru kali ini ia menemukan 
15 anak penderita buruk dan kurang gizi. Penyakit tuberkulosis 
juga diderita orang-orang kampung karena mereka semakin 
banyak mengonsumsi tembakau dan rokok… Bahkan, berita 
terakhir dari kampung Zanegi mengabarkan meninggalnya 5 anak 
balita karena gizi buruk (hlm. 72-73).   

Kutipan panjang di atas telah menyajikan fragmen-

fragmen kehidupan masyarakat Marind  yang melukiskan 

bentuk-bentuk konkret dari dominasi, ketimpangan dan 

ketidakadilan di seputar empat proses relasi sosio-agraria yang 

telah diulas di atas: (1) penguasaan dan pemilikan serta (2) 

penggunaan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria; (3) 

pembagian kerja dan relasi produksi yang berlangsung di 

dalamnya; serta (4) penciptaan surplus dari ketiga proses ini 

beserta dinamika akumulasi, ekspansi dan distribusinya. 

Mengacu pada keempat proses relasi sosio-agraria ini, 

dan dengan mengabstraksikan berbagai bentuk dominasi, 

ketimpangan, dan ketidakadilan pada masyarakat Marind di 

atas, maka pada aras konseptual dapat dikonstruksikan empat 

kategori persoalan agraria sebagai berikut: 
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1. ketidakpastian (insecurity) di dalam penguasaan dan

pemilikan sumber-sumber agraria;

2. ketimpangan (inequality) di dalam penguasaan dan

pemilikan sumber-sumber agraria;

3. ketidakadilan (unfairness) di dalam hubungan produksi

dan distribusi surplus; dan terakhir, dengan mengaitkan

kesemua persoalan ini dengan politik agraria-lingkungan

dalam bentang alam yang lebih luas, juga persoalan

4. ketidakpastian, ketimpangan dan ketidaksesuaian di

dalam alokasi ruang dan pendayagunaan sumber-sumber

agraria.

Keempat persoalan agraria di atas secara konseptual 

adalah implikasi dari dinamika kompetisi dan dominasi yang 

berlangsung dalam empat proses relasi sosio-agraria. Hal ini 

secara ringkas dapat diilustrasikan dalam bentuk Tabel 1.1 di 

bawah ini. 

Tabel 1.1.  Relasi Sosial Agraria dan 

Konstruksi Persoalan Agraria 

Bagian I.  Pendahuluan 
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Keempat persoalan agraria yang disajikan Tabel 1.1. di 

atas saling terkait antara satu dengan lainnya dalam satu 

hubungan yang saling mempengaruhi. Kesalingterkaitan ini 

dapat dibayangkan lebih jelas dengan mengingat kembali 

kasus masyarakat Marind yang dikutip secara panjang lebar di 

atas (Kotak 1.1.). Demikianlah, status otonomi khusus Provinsi 

Papua ternyata tidak cukup kuat untuk menyediakan 

perlindungan kepada “tanah adat” orang Papua, terutama 

ketika pihak terakhir ini menghadapi serbuan janji, tekanan 

dan bahkan stigma separatis dari para pemodal besar yang 

menggandeng aparat keamanan, pemerintah daerah dan 

sejumlah elit adat setempat. Kondisi ini menyebabkan 

sejumlah komunitas lokal tidak memiliki cukup pilihan selain 

melepaskan tanah adatnya kepada perusahaan-perusahaan 

besar dengan kompensasi material yang tidak sebanding 

(tenurial insecurity).  

Sayangnya, industri kehutanan yang menguasai tanah 

luas (tenurial inequality) ini ternyata gagal mewujudkan 

kemajuan dan pembangunan komunitas seperti yang banyak 

ia janjikan. Sebaliknya, hal itu justru melahirkan sistem 

produksi modern yang “kikir tenaga kerja” serta pola baru 

ekstraksi surplus yang belum pernah ada presedennya 

(ketidakadilan dalam relasi produksi dan distribusi surplus). 

Kondisi ini semakin memperdalam kondisi kerentanan dan 

ketimpangan tenurial yang sudah ada. 

Pada saat yang sama, industri kehutanan dengan 

penguasaan tanah yang sangat luas itu juga telah merombak 

secara besar-besaran bentang alam setempat yang sulit 

dipulihkan kembali (ketidakadilah dalam alokasi ruang dan 

pendayagunaan sumber-sumber agraria). Perubahan bentang 

alam ini secara ekologis telah mengancam sistem produksi dan 

pola nafkah komunitas lokal yang terutama bertumpu pada 

kegiatan meramu pohon sagu dan berburu hewan di hutan. 

Dampak buruk dari goncangan pada sistem pangan lokal ini 
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bahkan langsung terasa dalam tempo yang singkat dalam 

bentuk penurunan jumlah dan kualitas asupan gizi ibu dan 

anak serta degradasi sistem reproduksi komunitas. 

Secara skematis, kesalingterkaitan di antara keempat 

persoalan agraria itu dapat digambarkan sebagai berikut. 

Gambar 1.2.  Kaitan Timbal Balik  

di antara Keempat Persoalan Agraria 

KONTEKSTUALISASI PERSOALAN AGRARIA 

Selain mengilustrasikan kesalingterkaitan di antara 

keempat persoalan agraria, kasus masyarakat Marind dalam 

Kotak 1.1 di atas juga menegaskan satu kebutuhan yang 

mendesak untuk menempatkan keempat persoalan agraria 

dalam konteks dan dinamika yang lebih luas. Sebab, keempat 

persoalan ini tidak mungkin dapat dipahami secara utuh jika 

Bagian I.  Pendahuluan 
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hanya ditempatkan pada level komunitas atau kabupaten 

belaka. Alih-alih demikian, keempatnya harus ditelusuri 

keterkaitan timbal baliknya dengan berbagai faktor maupun 

jejaring pelaku yang cukup kompleks pada beragam level 

konstelasi. Hal ini mulai dari aras komunitas lokal, distrik, 

kabupaten, provinsi, nasional, dan bahkan hingga global.  

Belajar dari kompleksitas transformasi masyarakat 

Marind seperti disajikan di atas, maka “perspektif agraria 

kritis” berupaya untuk menelusuri lapis-lapis keterkaitan 

antara keempat persoalan agraria ini dengan dinamika dan 

konteks yang mendasari atau yang melingkupinya. Dengan 

mengambil ilustrasi sistem pertanian, penelusuran berjenjang itu 

bisa dimulai dari level paling kecil berupa plot usahatani, 

selanjutnya naik lebih luas ke unit produksi, lantas naik 

setingkat lagi ke lansekap setempat ataupun lansekap yang 

lebih besar lagi (yang terakhir ini dapat lintas administrasi 

pemerintahan, tergantung pada karakteristik kawasan eko-

regionnya). Akhirnya, kontekstualisasi persoalan agraria ini 

juga harus memperhitungkan level teritori yurisdiksi, misalnya 

antara rezim kehutanan versus rezim pertanahan (yang 

dualismenya mencakup seluruh penjuru tanah air) ataupun 

perjanjian free trade antar negara (yang yurisdiksinya 

mencakup tingkat kawasan dan bahkan global).3  

Dalam kontekstualisasi berjenjang secara progresif ini 

ada tiga hal yang mesti dapat ditelusuri pada masing-masing 

level di atas. Pertama, faktor-faktor apa saja yang menimbulkan 

“perubahan agraria-lingkungan” (agrarian-environmental 

transformation) yang sedang berlangsung. Kedua, konstelasi 

aktor macam apa yang turut terlibat dan/atau berkepentingan 

3 Kontekstualisasi berjenjang hingga level lansekap ini disarankan 
oleh Cochet (2012 ; lihat Gambar 1.3 di bawah). Sedangkan 
kontekstualisasi pada level teritori yurisdiksi merupakan tambahan 
dari penulis. 
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terhadap “perubahan agraria-lingkungan” tersebut. Ketiga, 

penelusuran yang sama juga harus mencermati jangkauan 

pengaruh dari masing-masing faktor/aktor yang telah 

diidentifikasi itu: apakah bersifat lokal, nasional atau global.  

Kontekstualisasi progresif semacam di atas membawa 

konsekuensi pada keharusan menganalisis persoalan agraria 

dari beragam disiplin dan kajian; sesuatu yang memang amat 

ditekankan oleh “perspektif agraria kritis” sebagai pendekatan 

komparatif dan inter-disipliner. Pada level terkecil dalam 

sistem pertanian, yaitu plot usahatani, apa yang menjadi fokus 

kajian adalah pola budidaya (farming). Hal ini memerlukan 

analisis menyangkut aspek teknis budidaya yang antara lain 

dapat dipenuhi oleh disiplin AGRONOMI, EKOLOGI dan BIO-

TEKNOLOGI. Setingkat lebih tinggi adalah unit produksi di 

mana fokus kajiannya terletak pada sistem tenurial dan pola 

nafkah. Fokus ini membutuhkan analisis menyangkut aspek 

sosio-agraria yang antara lain dapat dipenuhi oleh KAJIAN 

AGRARIA dan KAJIAN SOSIAL-EKONOMI PERTANIAN.  

Selanjutnya, pada level bentang alam, fokus kajian 

adalah menyangkut sistem agro-ekologi. Di sini dibutuhkan 

analisis terhadap aspek kewilayahan (dalam arti eco-region) 

yang bisa dipenuhi antara lain oleh AGRO-GEOGRAFI, GEOGRAFI 

POLITIK dan STUDI LINGKUNGAN KRITIS. Terakhir, pada level 

teritori yurisdiksi, apa yang menjadi fokus kajian adalah sistem 

tata pengurusan. Di sini dibutuhkan analisis mengenai rezim 

regulasi dan kebijakan dalam konteks kontestasi antar-aktor; 

hal mana dapat dipenuhi oleh EKOLOGI POLITIK.  

Secara skematis, kontekstualisasi berjenjang atas 

empat persoalan agraria di atas dapat diilustrasikan dengan 

menempatkan Gambar 1.2 pada unit-unit analisis yang 

berjenjang berikut tipe analisis apa yang dibutuhkan pada 

masing-masing jenjang itu. Hal ini menghasilkan satu bagan 

sebagaimana disajikan dalam Gambar 1.3 di bawah ini. 

Bagian I.  Pendahuluan 
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Penting dicatat bahwa unit bentang alam dalam 

Gambar 1.3 di atas bukanlah suatu kategori ruang yang statis; 

sebaliknya, bersifat dinamis karena selalu dihadapkan pada 

tekanan perubahan seiring ekspansi sistem produksi kapitalis. 

Seperti ditegaskan Lefebvre (dalam Rachman 2015: 24), 

kapitalisme akan mati bila tidak memperluas diri secara terus 

menerus dengan melakukan ekspansi geografis. Hal ini 

dilakukan melalui “reorganisasi ruang”, yaitu rekonstruksi 

geografi pedesaan dengan mengubah relasi kepemilikan, sosial 

dan budaya warga desa dengan tanah, kekayaan alam dan 

wilayahnya demi memperlancar interaksi dan aliran kapital, 

barang dan tenaga kerja untuk aktivitas produksi-konsumsi 

komoditas global (Rachman & Yanuardy 2014). Reorganisasi 

ruang, dengan demikian, adalah satu keniscayaan agar laba para 

kapitalis bisa terus dilipatgandakan.  

Catatan lain adalah bahwa upaya kontekstualisasi di 

atas tidak hanya dalam pengertian sinkronis semata. Hal yang 

juga tidak kalah penting dilakukan dalam kontekstualisasi ini 

adalah berupaya menyoroti keempat persoalan agraria secara 

diakronis, yakni dalam lintasan masa yang menjangkau hingga 

kurun waktu yang jauh ke belakang. Sebab, apa yang saat ini 

dialami sebagai “perubahan agraria-lingkungan” (agrarian-

environmental transformation) merupakan suatu gejala sosial-

ekologis yang tidak hanya dibentuk dan dipengaruhi oleh 

faktor-faktor kontemporer semata, namun sebenarnya juga 

merupakan endapan atau sedimentasi dari faktor-faktor 

historis yang berlangsung di masa lampau dan sebagiannya 

bahkan terus berlanjut hingga saat ini. 

Istilah agrarian-environmental transformation yang 

baru saja disebutkan penting untuk mendapat pencermatan 

tersendiri. Dengan mengacu gambar 1.3 di atas, ternyatalah 

bahwa perubahan agraria dan lingkungan adalah dua gejala 

yang tidak dapat dipahami secara terpisah satu sama lain. 

Keduanya saling berjalin berkelindan di mana perubahan di 
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bidang pertama mengandaikan perubahan di bidang kedua, 

begitu pula sebaliknya. Untuk menekankan kesalingterpautan 

ini, istilah agrarian-environmental transformations mulai 

banyak digunakan dalam berbagai forum maupun literatur 

akademik kontemporer.4 Dan dalam arti inilah kompleksitas 

empat persoalan agraria di atas seharusnya dipahami. 

TATA PENGURUSAN AGRARIA (AGRARIAN GOVERNANCE) 

Dihadapkan pada empat persoalan agraria yang pada 

tiap jenjangnya memiliki kompleksitas masing-masing (lihat 

Gambar 1.3)—di dalam mana isu “keagrariaan-lingkungan” 

menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan—“perspektif 

agraria kritis” secara konsisten menekankan pentingnya 

upaya-upaya pembaruan yang mendasar dan kontinyu atas 

tata pengurusan agraria. Pembaruan ini dilakukan untuk 

mengoreksi struktur penguasaan dan pemilikan sumber-

sumber agraria yang rentan dan/atau timpang, merombak 

relasi produksi dan distribusi surplus yang eksploitatif, serta 

menata ulang alokasi ruang dan pendayagunaan sumber-

sumber agraria yang tidak produktif, tidak berkelanjutan, serta 

bias pada kepentingan kota dan industri. 

Penting dicatat bahwa frase “tata pengurusan” ini—

atau governance dalam bahasa aslinya—merupakan istilah 

yang maknanya seringkali dikontestasikan. Di lingkungan 

organisasi-organisasi donor internasional maupun badan-

4 Sebagai misal, konferensi akademik internasional di Chiang Mai, pada 
5-6 Juni 2015 mengangkat topik berikut ini: “Land Grabbing, Conflict 
and Agrarian-environmental Transformations: Perspectives from East 
and Southeast Asia.” The Journal of Peasant Studies, jurnal berwibawa 
dengan impact factor 4.1, baru-baru ini juga menerbitkan edisi khusus 
(Vol. 44, Issue 4, 2017) dengan topik: “Southeast Asian Perspectives on 
Agrarian-Environmental Transformations.” Penulis turut berkontribusi 
pada salah satu artikel yang dimuat dalam edisi khusus ini (lihat Rutten 
et al 2017). 
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badan pemerintah, istilah ini cenderung ditekankan—atau 

lebih tepatnya, dikunci—pada pengertiannya yang bersifat 

teknis dan manajerial semata. Sementara itu, konteks lebih 

luas yang melingkupi maupun pertarungan sosial di seputarnya 

cenderung diabaikan sama sekali.5  

Dengan cakupan pengertian yang sebatas teknis dan 

manajerial semacam inilah istilah “tata pengurusan” lantas 

dilekatkan pada “tanah”. Kata terakhir ini pun dimaknai secara 

netral, terlepas sama sekali dari muatan politisnya. Dari sinilah 

sebenarnya asal muasal kelahiran konsep land governance 

(“tata pengurusan tanah”) yang dewasa ini merupakan salah 

satu konsep yang sangat hegemonik dalam wacana 

pembangunan global.6 

Seperti kritik yang diajukan Borras & Franco (2010), 

konsep land governance ini lebih memedulikan cara-cara yang 

paling efisien, termasuk dengan memanfaatkan kemajuan 

teknologi informasi, di dalam menyelenggarakan administrasi 

berbagai isu pertanahan, seperti pemetaan berbasis satelit, 

pemetaan kadaster, sertipikasi tanah, sistem informasi tanah, 

dan semacamnya. Di balik kesemuanya itu Borras & Franco 

5 Tania Li (2012: 12) menyebut kecenderungan menyempitkan suatu 
persoalan pada aspek teknis dan manajerial ini sebagai “teknikalisasi 
permasalahan”.  
6 Dalam pemakaiannya yang lebih luas, istilah good governance (“tata 
pengurusan yang baik”) juga mengalami proses distorsi yang serius. 
Seperti diuraikan Mkandawire (dikutip dalam Hidayat 2016), gagasan 
good governance secara historis bermula dari diskursus para akademisi 
di kawasan Afrika dalam rangka merancang konsep pembangunan 
yang tidak saja mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun 
juga mewujudkan kehidupan sosial-politik yang demokratis dan 
inklusif. Ironisnya, wacana ini kemudian diambil alih lembaga donor 
internasional, khususnya World Bank, untuk memaksakan kondisi 
good governance pada negara-negara penerima bantuan dan/atau 
pinjaman yang ditandai terutama oleh kesediaan untuk melakukan 
berbagai perubahan struktural dalam rangka liberalisasi kebijakan 
ekonomi (structural adjustment). 
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mencermati kecenderungan yang bersifat ideologis, yaitu 

“orientasi untuk mempromosikan hak milik privat, biasanya 

bersifat individual, atas tanah melalui mekanisme yang 

dianggap paling efisien secara finansial dan administratif” 

(Ibid.: 3). Dalam arti ini, konsep land governance dikritik 

keduanya sebagai “persoalan tata pengurusan yang terbatas 

dalam arti teknis dan administratif, alih-alih merupakan 

persoalan demokratisasi akses atas, dan kontrol terhadap, 

sumber-sumber kesejahteraan dan kekuasaan” (Ibid.: 2). 

Dalam wacana pembangunan hegemonik ini, tanah 

terutama diterima dan diperlakukan sebagai “benda” (things); 

sesuatu yang bisa diukur, ditangani dan diurus secara teknis. 

Padahal, persoalan tanah ini tidak bisa dilihat dan didekati 

dalam kesendiriannya (in isolation) serta terlepas dari isu-isu 

kemasyarakatan yang lebih luas. Alih-alih, seperti telah 

diuraikan sebelumnya, tanah maupun sumber-sumber agraria 

lainnya selalu dilibatkan dalam relasi-relasi agraria (teknis 

maupun sosial) yang sangat kompleks oleh berbagai pihak 

yang berkepentingan. Di dalamnya bukan hanya berlangsung 

kerjasama dan kolaborasi, melainkan juga dinamika kompetisi 

dan bahkan dominasi yang pada gilirannya turut melahirkan 

ketimpangan dan eksploitasi. Mengutip penjelasan Borras & 

Franco (2010: 9): 

“… ‘land governance’ membentuk dan dibentuk 
(ulang) oleh interaksi yang berlangsung di 
antara berbagai kelompok dan kelas yang 
berlainan dalam masyarakat maupun negara 
(dengan kepentingan yang saling bersaingan) 
dalam suatu kontestasi yang tiada putus untuk 
mendapatkan kontrol yang efektif atas, di 
antaranya, kemakmuran berbasis tanah. Hal ini 
biasanya diperebutkan oleh aktor-aktor negara 
di tingkat nasional, elite ekonomi dan politik di 
tingkat daerah, dan kaum miskin pedesaan.” 
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Berdasarkan pemahaman konsep governance semacam 

ini, maka agenda pembaruan tata pengurusan agraria—alih-

alih sebatas masalah teknis dan manajerial belaka—dipahami di 

sini sebagai sebuah agenda perjuangan sosial (social struggle) 

tersendiri. Agenda ini menuntut untuk digulirkan di berbagai 

ranah, seperti kebijakan maupun gerakan civil society.  

Sejalan dengan empat kategori persoalan agraria yang 

telah dikonstruksikan sebelumnya, agenda perjuangan sosial 

untuk melakukan pembaruan tata pengurusan agraria ini juga 

terdiri atas empat komponen seperti diuraikan berikut ini. 

Pertama adalah pembaruan untuk menguatkan, merekognisi 

dan melindungi penguasaan dan pemilikan sumber-sumber 

agraria yang sudah berada di tangan rakyat. Kedua adalah 

pembaruan untuk mengoreksi ketimpangan penguasaan dan 

pemilikan sumber-sumber agraria serta menjamin akses yang 

lebih adil atas sumber-sumber agraria dimaksud. Lalu, ketiga, 

adalah pembaruan dalam rangka merombak relasi-relasi 

produksi dan distribusi surplus yang tidak adil. Dan terakhir 

adalah pembaruan dalam rangka menjalankan penataan ruang 

dan pendayagunaan sumber-sumber agraria yang lebih 

menjamin produktivitas dan keberlanjutan. 

Seperti terlihat, keempat komponen pembaruan ini 

secara berturut-turut merupakan respon yang bersifat korektif 

(dalam bentuk kebijakan maupun gerakan sosial) dalam 

rangka mengatasi empat persoalan agraria yang telah 

dipaparkan pada bagian sebelumnya. Pada tujuan akhirnya, 

kesemua upaya pembaharuan tata pengurusan agraria ini 

diarahkan untuk mewujudkan struktur agraria yang adil, 

hubungan produksi yang setara, dan ekosistem yang lestari.  

Secara skematis hal ini dapat diilustrasikan dalam 

Gambar 1.4 di bawah ini. 
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TANTANGAN AKSES DAN ANCAMAN EKSKLUSI 

Karakteristik terakhir dari “perspektif agraria kritis” 

adalah bahwa kesemua concern seputar pembaruan tata 

pengurusan agraria di atas dipahami bukan sebagai proses 

yang berada di ruang vacuum, melainkan senantiasa berada 

dalam kecamuk pergulatan sosial di antara berbagai pihak 

yang bersaingan. Pergulatan sosial semacam ini membuat 

upaya-upaya pembaruan tata pengurusan bukanlah sebuah 

gebrakan yang bersifat sekali jadi (once for all), melainkan 

harus merupakan respon yang adekuat dan ajeg atas kondisi 

ketimpangan dan ketidakadilan yang terus bermunculan, 

seringkali dalam bentuk yang berubah-ubah, seiring dengan 

“transformasi agraria-lingkungan” yang terjadi.7 

Aspek lain dari pergulatan sosial ini tampil dalam 

kenyataan bahwa pembaruan tata pengurusan agraria akan 

selalu diwarnai oleh ketegangan antara dua hal: tantangan 

akses di satu sisi serta ancaman eksklusi di sisi lainnya. Akses, 

sebagaimana dimaknai ulang oleh Ribot & Peluso (2003), 

adalah suatu kemampuan (ability) untuk menarik manfaat 

dari suatu hal (untuk kasus buku ini berarti sumber-sumber 

agraria) yang—alih-alih ditentukan oleh hak semata—banyak 

bergantung secara relasional pada konstelasi kekuatan yang lebih 

luas. Menurut keduanya, terdapat ragam himpunan dan jejaring 

kekuatan (bundles and webs of powers) yang membuat 

seseorang mampu menarik suatu manfaat, meskipun yang 

bersangkutan tidak memiliki landasan hak apapun (baik legal 

maupun illegal) terhadapnya. 

7 Keharusan melakukan pembaruan tata pengurusan agraria secara 
terus menerus ini mengandung nuansa pengertian yang berbeda dari 
reforma agraria yang lebih merupakan program “ad hoc” yang jelas 
batasan waktunya. Perbedaan nuansa makna antara reforma agraria dan 
pembaruan tata pengurusan agraria akan diuraikan pada bab 
keempat. 
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Dengan menggunakan teori akses ini, “perspektif 

agraria kritis” dapat melakukan grounded analysis mengenai 

“siapa sajakah yang nyata-nyata dapat mengambil manfaat 

dari sesuatu hal, dan melalui proses-proses macam apakah 

mereka dapat melakukan hal tersebut” (Ribot & Peluso 2003: 

154). Dalam kaitan ini Ribot & Peluso membedakan dua 

kategori mekanisme akses, yaitu: right-based access dan 

structural and relational access mechanisms. Kategori pertama 

mencakup mekanisme akses yang ditegakkan oleh sanksi-

sanksi hukum, adat istiadat, dan konvensi (baca: legal access); 

akan tetapi, mencakup pula mekanisme akses yang diperoleh 

melalui cara-cara yang melanggar hak-hak tersebut, misalnya 

pencurian (baca: illegal access). Sedangkan kategori yang kedua 

adalah kekuatan struktural dan relasional yang menentukan 

bagaimana suatu akses dapat diraih, dikontrol dan 

dipertahankan. Hal ini mencakup beberapa faktor sebagai 

berikut: teknologi, modal, pasar, tenaga kerja dan peluang 

kerja, pengetahuan, otoritas, identitas sosial, serta relasi-relasi 

sosial yang lain (ibid.: 161-162). 

Dalam pergulatan nyata, keberadaan himpunan dan 

jejaring kekuatan akses yang dirinci di atas (baik yang berbasis 

hak maupun yang bersifat relasional) tidak lantas memberi 

seseorang kemampuan untuk menarik manfaat dari suatu hal 

dengan serta merta. Sebab, pada saat yang sama ia juga harus 

berhadapan dengan konstelasi kekuatan yang menghalangi-

nya dari memperoleh manfaat tersebut; atau, dengan kata lain, 

membuatnya terancam tidak mendapatkan akses. Dengan 

begitu, istilah akses ini lebih tepat dipahami sebagai “tantangan 

akses”—sesuatu yang aktualisasinya masih menuntut suatu 

perjuangan, alih-alih peluang yang tinggal dipetik. 

Oleh Hall et al (2010), konstelasi kekuatan yang 

menghalangi seseorang dari memperoleh akses ini disebut 

powers of exclusion atau “kekuatan-kekuatan eksklusi”. 

Terdapat empat macam kekuatan ekslusi yang mereka 
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identifikasi, yaitu: regulasi, paksaan (force), pasar, dan 

legitimasi. Regulasi pada umumnya (namun tidak selalu) 

berkaitan dengan berbagai instrumen negara dan hukum yang 

mengatur akses terhadap sumber-sumber agraria dan syarat-

syarat penggunaannya. Paksaan menghalangi akses seseorang 

atas sesuatu melalui kekerasan ataupun ancaman kekerasan; 

hal mana bisa dilakukan baik oleh aktor-aktor negara maupun 

non-negara.  

Pasar juga merupakan kekuatan eksklusi karena ia 

dapat membatasi akses melalui harga; sementara dengan 

penciptaan aneka insentif ia juga mendorong klaim-klaim 

yang lebih terindividualisasi atas sumber-sumber agraria. 

Legitimasi membentuk pijakan moral bagi klaim-klaim yang 

bersifat eksklusif serta bagi penanaman tiga kekuatan 

sebelumnya (regulasi, pasar dan paksaan) sebagai landasan 

eksklusi yang dapat diterima secara politik maupun sosial 

(Hall et al 2011: 5-6). 

Tabel 1.2. Kekuatan-kekuatan Akses dan Eksklusi 

Kekuatan-kekuatan Akses 
(Berdasarkan Ribot & Peluso 

2003) 

Kekuatan-kekuatan 
Eksklusi (Berdasarkan 

Hall et al 2011) 

1. Legal
access

2. Illegal
access

1. Access to technology
2. Access to capital
3. Access to market
4. Access to labour and

labour opportunity
5. Access to knowledge
6. Access to authority
7. Access to social

identity
8. Access via the

negotiations or other
social relations

1. Exclusion by
regulation

2. Exclusion by force
3. Exclusion by the

market
4. Exclusion by

legitimation
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Seperti dirangkumkan dalam Tabel 1.2 di atas, teori 

akses memungkinkan “perspektif agraria kritis” memahami 

kekuatan apa saja yang membuat beberapa subjek agraria 

mampu menarik manfaat dari suatu hal, terlepas apakah 

mereka memiliki suatu hak tertentu terhadapnya atau tidak. 

Sebaliknya, teori eksklusi memungkinkan perspektif ini 

memahami apa saja kekuatan yang membuat subjek agraria 

lainnya tidak mampu mendapatkan manfaat tersebut, 

meskipun yang bersangkutan boleh jadi justru memiliki hak 

legal terhadapnya.  

Meski demikian, harus ditegaskan bahwa dua arus 

ini—yakni tantangan akses dan ancaman eksklusi—bukanlah 

dua proses yang terpisah satu sama lain atau berlangsung 

secara berurutan (sekuensial). Alih-alih demikian, kedua 

proses ini dapat berlangsung pada saat bersamaan secara 

serempak, ibarat dua sisi dari sekeping koin uang. Sebagai 

ilustrasi, kedua proses ini bisa sekaligus hadir dan mewarnai 

dinamika pelaksanaan satu komponen dalam pembaruan tata 

pengurusan agraria—rekognisi hak tradisional masyarakat 

adat, umpamanya. Dalam hal ini, kehadiran dua proses 

tersebut dapat melahirkan akibat yang berlawanan pada 

berbagai kelompok sosial di masyarakat: sebagian kelompok 

bisa memperoleh akses, sebagian lain justru mengalami 

eksklusi. Mengingat sumber-sumber agraria pada umumnya 

bersifat langka, kenyataan yang sering terjadi adalah seseorang 

memperoleh akses justru melalui eksklusi atas pihak yang lain. 

Dinamika semacam ini sangat tergantung kepada konstelasi 

kekuatan maupun momentum kunci yang mendukung 

masing-masing kelompok. 

Pada Gambar 1.5 berikut ini diilustrasikan bagaimana 

dinamika akses dan eksklusi bisa berlangsung secara simultan 

pada saat bersamaan sehingga melahirkan berbagai skenario 

antara memperoleh akses atau justru mengalami eksklusi—

seringkali dengan cara yang tidak pernah terduga.  
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Menginsyafi keniscayaan sosial di atas, maka penting 

untuk menerima kedua hal ini—akses dan eksklusi—sebagai 

dua tantangan yang saling berkaitan dan yang harus direspon 

secara simultan pula. Di sinilah justru terletak urgensi dari 

perjuangan sosial dalam pembaruan tata pengurusan agraria 

yang digerakkan oleh aksi kolektif untuk sebesar mungkin 

mewujudkan akses dan pada saat yang sama sejauh mungkin 

menghindarkan eksklusi. Kedua tindakan kolektif ini—di sini 

diistilahkan sebagai “perjuangan akses” dan “perjuangan 

kontra-eksklusi”—tidaklah saling meniadakan satu sama lain, 

melainkan lebih mencerminkan pilihan aksentuasi tindakan 

pembaruan sesuai jenis tantangan mendesak yang sedang 

dihadapi. Seperti ditegaskan Shohibuddin et al (in press): 

“Pasangan dua tindakan kolektif ini … harus 
sama-sama dilaksanakan secara serentak, 
justru karena menyadari bahwa kekuatan akses 
dan eksklusi tidak pernah terpisahkan satu 
sama lain. Oleh karena itu, respon yang 
adekuat terhadap kedua tantangan ini haruslah 
melibatkan kombinasi perjuangan akses dan 
kontra-eksklusi. Yang membedakan adalah 
soal prioritas dan strategi: dalam situasi apa, 
kapan, dan pada level mana perjuangan akses 
lebih ditonjolkan; atau sebaliknya, perjuangan 
kontra-eksklusi yang justru harus lebih 
dikedepankan.” 

Perjuangan akses terutama mendesak pada situasi-

situasi semacam ini: ketika manfaat ekonomi maupun politik 

dari sumber-sumber agraria belum diperoleh sama sekali, atau 

sudah diperoleh tetapi dalam kondisi amat timpang. 

Sebaliknya, perjuangan kontra-eksklusi terutama sekali 

dibutuhkan dalam situasi ketika manfaat yang sudah diperoleh 

itu dalam kondisi rentan (insecure) atau berada dalam ancaman 

eksklusi. Demikianlah, empat komponen pembaruan yang 

diulas di atas harus memadukan pasangan strategi perjuangan 



39 

sosial ini apabila benar-benar ingin memberikan respon yang 

adekuat terhadap tantangan akses dan ancaman eksklusi.  

SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Setelah bab pertama yang berisi pengantar teoritis 

(Bagian I ini), bab-bab selanjutnya akan mengangkat tiga 

ranah kajian yang kesemuanya akan mencakup pembahasan 

lima kasus yang mewakili. Dalam menganalisis lima kasus ini, 

beberapa konsep dan teori yang telah dipaparkan di atas 

sedikit banyak akan diterapkan sebagai kerangka analisis. 

Ranah yang pertama adalah “kajian kebijakan” yang 

terdiri atas tiga kasus, yaitu reforma agraria, pembaruan tata 

pengurusan agraria dan pembaruan desa. Kasus reforma 

agraria dan pembaruan tata pengurusan agraria dibahas dalam 

Bagian II yang terdiri atas tiga bab. Pada bab kedua, 

dipaparkan kritik atas kecenderungan penyempitan makna 

reforma agraria yang berlangsung selama ini. Dari sini lantas 

diusulkan satu kerangka untuk menilai apa hakikat reforma 

agraria yang “sejati” dan bagaimana memperluas maknanya 

kembali. Bab ketiga lebih lanjut membahas bagaimana reforma 

agraria bisa menjamin keberlanjutan tenurial. Untuk ini, ada 

empat pilar reforma agraria yang harus diwujudkan, yakni 

jaminan akses, perlindungan hak, perlindungan sistem 

produksi, dan perlindungan ekosistem. Selanjutnya pada bab 

keempat dibahas apa perbedaan penekanan antara reforma 

agraria dan pembaruan tata pengurusan agraria, sekaligus di 

mana letak komplementaritas di antara keduanya.  

Bagian III akan membahas kasus pembaruan desa. 

Pada bab kelima diajukan kritik atas Undang-Undang Desa 

No. 6 Tahun 2014, khususnya terkait ketentuan mengenai 

sumber-sumber agraria yang ada di dalamnya. Kritik ini 

dilakukan dengan memproblematisasi UU Desa ini dari 

Bagian I.  Pendahuluan 
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perspektif akses dan eksklusi. Pada bab keenam barulah 

diusulkan kerangka pembaruan tata pengurusan agraria di 

desa melalui apa yang disebut dalam bab ini sebagai “Desa 

Inklusif Agraria”. 

Setelah membahas dua kasus kebijakan nasional, 

Bagian IV akan membahas ranah “perubahan sosial di daerah” 

yang diwakili oleh satu kasus, yaitu dinamika konflik dan 

perdamaian di Aceh. Pada bab ketujuh akan ditunjukkan 

bagaimana dinamika keagrariaan sangat kental mewarnai 

dinamika konflik dan perdamaian di Aceh. Sayang, aspek 

keagrariaan ini cenderung diabaikan baik dalam upaya-upaya 

penanganan dan penyelesaian konflik maupun proses 

perdamaian dan pembangunan pasca-konflik. Pada bab 

kedelapan akan ditunjukkan bagaimana pengabaian aspek ini 

telah menciptakan kondisi yang memicu perlawanan 

bersenjata kelompok Din Minimi, justru setelah perdamaian 

Aceh berlangsung selama hampir sepuluh tahun. Pada bab ini 

juga akan ditunjukkan bahwa kasus Din Minimi ternyata 

bukanlah kejadian pertama kali, namun memiliki preseden 

sejarah pada siklus konflik dan perdamaian di Aceh beberapa 

dekade sebelumnya. 

Ranah kajian terakhir yang dibahas dalam buku ini 

adalah “wacana keagamaan” yang juga akan dibedah dari 

“perspektif agraria kritis”. Kasus yang diangkat adalah ijtihad 

agraria Nahdlatul Ulama (NU) yang dibahas dalam Bagian V. 

Bagian ini juga terdiri atas dua bab. Bab kesembilan akan 

membandingkan keputusan organisasi NU mengenai land 

reform dalam dua periode yang berbeda. Pada tahun 1961, 

organisasi ini menyatakan keharaman land reform karena 

dianggap melanggar hak milik yang dijunjung tinggi dalam 

hukum Islam. Namun, pada 2017, argumen “perlindungan 

jiwa” (dari kemiskinan akibat ketiadaan akses pada tanah) dan 

“perlindungan hak milik” (dari ketimpangan penguasaan 

tanah) justru digunakan organisasi ini untuk menyatakan 
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keharusan land reform. Bab kesepuluh menyoroti kontinuitas 

ijtihad agraria NU ini dengan melacak jejak-jejaknya pada dua 

hal. Pertama, sejarah keputusan-keputusan organisasi NU 

yang terkait dengan persoalan agraria. Kedua, sikap dan praktik 

politik NU terkait land reform, terutama pada masa-masa 

genting sepanjang dekade 1960-an. Melalui pelacakan dua hal 

ini akan diperlihatkan bahwa ijtihad agraria NU yang 

dihasilkan pada 2017 lalu bukanlah sesuatu yang baru dan lahir 

tanpa preseden sama sekali. Sebaliknya, hal itu ternyata 

memiliki akar kesinambungan yang kuat dalam genealogi 

pemikiran keagamaan dan praktik politik NU di masa lalu. 

Buku ini diakhiri dengan Bagian VI yang hanya berisi 

satu bab berupa ulasan penutup. Setelah membicarakan 

berbagai macam kasus dalam bab-bab sebelumnya, penulis 

dalam bab penutup ini hendak memperlihatkan bagaimana 

UU Pokok Agraria telah menyediakan kerangka normatif yang 

komprehensif untuk menjawab berbagai persoalan agraria 

yang telah dibahas sebelumnya. Untuk itu, berbagai ketentuan 

dalam UUPA akan dikonstruksikan ulang untuk 

memperlihatkan bagaimana aturan perundang-undangan ini 

telah menggariskan bukan saja panduan umum melainkan juga 

pedoman operasional bagi pelaksanaan pembaruan tata 

pengurusan agraria. [] 

Bagian I.  Pendahuluan 
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