
Salah satu persoalan pokok yang ada di perkebunan Kalibakar adalah adanya benturan klaim

penguasaan tanah antara PTPN XII dan rakyat. Selama ini, benturan klaim ini tidak kunjung bisa

diselesaikan karena masalah perbedaan versi sejarah riwayat tanah antara PTPN XII dan Rakyat

petani Kalibakar. Sementara itu, pemerintah lebih mengedepankan pendekatan legal-formal

semata dan tidak berani menginisiasi mekanisme terobosan untuk secara proporsional

mempertimbangkan dua versi pembuktian riwayat tanah tersebut. Ketidakberanian

mengadakan mekanisme terobosan inilah yang menyebabkan permasalahan konflik

penguasaan tanah di Kalibakar tidak kunjung selesai. Hal ini sebenarnya tidak terjadi di

Kalibakar saja, melainkan juga terjadi di banyak lokasi lain di Indonesia. Pada umumnya, konflik

itu meletup karena tidak diakuinya bukti riwayat penguasaan tanah rakyat yang pada umumnya

bersumber pada kesaksian pelaku sejarah dan sebagian besar dalam bentuk tuturan lisan saja.

Namun, kesaksian pelaku sejarah juga merupakan sumber data riwayat penguasaan tanah yang

tidak bisa diabaikan begitu saja. 
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Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) sebagai lembaga lintas sektor yang ditugaskan untuk

menyukseskan agenda Reforma Agraria (RA) bisa menjadi wadah dalam penyelesaian masalah

tersebut. Dengan demikian, status wilayah konflik yang secara legal-formal dianggap tidak

clear and clean, tidak seharusnya dihindari untuk diselesaikan secara komprehensif dalam

kerangka pelaksanaan agenda RA. 

Draft Policy Brief ini adalah bahan awal untuk diskusi dan konsultasi dengan para pihak terkait. 
Dilarang dikutip dan disebarluaskan lebih lanjut.
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Justru GTRA harus menjadi garda terdepan untuk menyelesaikan kasus-kasus semacam ini.

Ketiadaan status clear and clean pada wilayah konflik seharusnya bukan menjadi dasar untuk

mengeluarkan wilayah itu dari lokasi prioritas Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), melainkan

justru harus menjadi salah satu target sasaran agar penentuan TORA menjadi lebih tepat.

Persoalan konflik penguasaan tanah di areal perkebunan Kalibakar, Kabupaten Malang, Jawa

Timur tidak kunjung selesai hingga sekarang. Saling klaim antara PTPN XII dan rakyat petani atas

pemilikan/penguasaan yang sah atas tanah di areal perkebunan ini belum juga menemukan titik

terang, padahal konflik ini sudah berlangsung sejak 1961 (jika dihitung dari disahkannya hak

pengelolaan penuh kepada perusahaan PPN JATIM VI melalui Peraturan Pemerintah (PP) No.170

Tahun 1961). Hal ini disebabkan perbedaan dasar pijakan atas pembuktian riwayat penguasaan

tanah di antara kedua belah pihak ini. PTPN XII menggunakan dokumen legal penguasaan tanah

yang dikeluarkan oleh pemerintah, sejak berupa hak erfpacht yang terbit di era kolonial hingga

HGU (Hak Guna Usaha) yang terbit pada tahun 1988 di era Orde Baru. Sedangkan rakyat petani

Kalibakar mendasarkan klaim penguasaan tanah mereka berdasarkan sejarah lokal dan

kesaksian orang-orang tua mereka yang dituturkan secara turun temurun. Kisah dan kesaksian

oral mengenai riwayat penguasaan tanah ini telah didokumentasikan dan dihimpun cukup rapi

dalam bundelan yang pernah mereka sampaikan kepada anggota DPRD Kabupaten Malang dan

Menteri Agraria, Hasan Basri Durin, di awal masa reformasi.
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Sebagai syaratnya, perlu penelusuran dan pengumpulan data yang akurat mengenai masalah

riwayat penguasaan tanah yang memperhitungkan berbagai sumber pembuktian, dan tidak

hanya bertumpu pada bukti dokumen legal yang dikeluarkan pemerintah semata. Untuk itu,

GTRA perlu membuat tim khusus yang terdiri dari perwakilan anggota masing-masing sektor

yang ada di tubuh GTRA, plus pihak-pihak yang bersengketa. Dalam rangka menjamin visibilitas

pandangan dan aspirasi rakyat, maka dibutuhkan penggalian historis dan etnografis atas versi

riwayat penguasaan tanah yang mereka yakini. Dengan demikian, maka komprehensivitas dan

keakuratan data riwayat penguasaan tanah lebih bisa terjamin.

Pendahuluan

Persoalan dasar pembuktian yang berlainan di antara kedua pihak ini tidak bisa dilihat sebelah

mata, apalagi diabaikan begitu saja. Membiarkan persoalan ini terus berlarut-larut dalam situasi

ketidakjelasan akan memberikan kerugian bagi kedua belah pihak. Bagi PTPN XII, meskipun

secara de jure mereka dianggap sebagai penguasa yang sah atas tanah perkebunan di

Kalibakar, namun secara de facto mereka tetap tidak bisa menguasai dan memanfaatkan tanah

tersebut. Hal ini karena seluruh wilayah perkebunan itu telah diduduki oleh rakyat petani sejak

1998/1999. Sebaliknya, bagi rakyat petani Kalibakar, meskipun secara de facto mereka selama ini

telah menguasai tanah perkebunan di Kalibakar, namun ketidakpastian status penguasaan tanah

tersebut masih akan terus mengganggu pikiran mereka selama konflik ini dibiarkan menggantung

tanpa penyelesaian yang tuntas. Di luar dua pihak ini, Pemerintah Daerah sebenarnya juga turut

dirugikan karena tidak dapat memungut Pajak Bumi dan Bangunan dari rakyat selama status

tanahnya secara de jure masih belum dilepaskan dan didistribusikan kepada rakyat yang

menguasai tanah.
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Keakuratan data (termasuk di dalamnya ketepatan dalam melihat riwayat tanah) menjadi salah

satu syarat penting yang harus ada dalam agenda Reforma Agraria (RA). Data yang tidak akurat

akan menyebabkan ketidaktepatan dalam penentuan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)

maupun subjek penerimanya. Jika ketidaktepatan ini terjadi, maka cita-cita RA untuk mengoreksi

kondisi ketimpangan agraria bisa dipastikan akan mengalami kegagalan total. Selain itu,

ketidakakuratan data hanya akan memicu konflik atau menguatkan konflik yang sudah ada. Tidak

bisa dipungkiri, masalah penguasaan tanah adalah masalah yang sangat sensitif, sehingga perlu

kehati-hatian ekstra. Di sinilah terletak pentingnya data riwayat tanah yang akurat dan socially

legitimate sebagai salah satu prasyarat pokok bagi keberhasilan agenda RA.

Selama ini, dalam mengidentifikasi dan menetapkan lokasi prioritas TORA, pemerintah selalu

mengedepankan apa yang mereka sebut pendekatan clear and clean. Pendekatan ini lebih

menekankan pada “kejelasan” status suatu lokasi berdasarkan dokumen legal dan administrasi

pertanahan yang dikeluarkan dan dijalankan oleh pemerintah. Hal ini tanpa disertai sikap kritis

bahwa dokumen dan sistem administrasi pemerintah itu sendiri bisa saja bermasalah sehingga

tidak memiliki legitimasi kuat di tengah masyarakat dan pada akhirnya memicu konflik.

Oleh karena itu, pendekatan clear and clean tidak bisa digunakan sebagai acuan tunggal untuk

menentukan lokasi prioritas TORA karena pendekatan ini tidak sampai pada langkah-langkah

penelusuran lebih jauh atas data riwayat penguasaan tanah yang seringkali dikontestasikan.

Seperti disinggung di atas, pendekatan ini cenderung menentukan status clear and clean dari

suatu lokasi menurut data legal dan administratif dari pemerintah semata. Sementara itu, jenis

dan sumber data lain seperti riwayat tanah yang berasal dari sejarah lokal dan kesaksian rakyat

cenderung diabaikan. 
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Pada situasi normal, penentuan status suatu wilayah secara legalistik sebagai clear and clean

(atau sebaliknya, tidak clear and clean) tanpa penelusuran lebih jauh riwayat tanah berdasarkan

sumber masyarakat justru dapat menambah kekaburan data riwayat penguasaan tanah di

wilayah tersebut. Apalagi jika hal itu dilakukan pada lokasi-lokasi yang mengalami konflik

struktural. Sebab, seperti telah dikemukakan, data legal-administratif dari pemerintah itu sendiri

bisa saja merupakan bagian dari faktor-faktor yang memicu dan/atau melanggengkan konflik. 

Dengan demikian, pendekatan clear and clean ini tidak akan mampu menyentuh dasar persoalan

penguasaan tanah. Bahkan dalam kasus-kasus konflik struktural, pendekatan ini terkesan

menghindari upaya penggalian data riwayat penguasaan tanah yang mendalam guna menggali

akar persoalan konflik itu sendiri. Akibatnya, tidak ada upaya terobosan untuk menyelesaikan

persoalan konflik tersebut. Padahal, penyelesaian konflik merupakan salah satu tujuan dari

Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria. Jadi, jika pemerintah mau

konsisten menjalankan Perpres tersebut, maka seharusnya ketiadaan status clean and clear suatu

wilayah tidak dijadikan sebagai dasar untuk menghalangi penetapannya sebagai TORA.

Sebaliknya, ketiadaan status clean and clear itu harus dilihat sebagai salah satu cerminan konflik

yang justru harus menjadi salah satu target penentuan TORA yang tepat untuk diselesaikan

melalui agenda RA.
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Penentuan status penguasaan tanah bersifat politis dan tidak bisa terlepas dari relasi kuasa.

Mereka yang memiliki kekuatan politik terkuatlah yang dapat menentukan pengaturan atas

penguasaan tanah, dan diperuntukkan kepada siapa penguasaan tanah tersebut. Misalnya, di

zaman kolonial ketika pemerintahan Hindia Belanda menetapkan status hak erfpacht kepada

perusahaan tertentu, mau tidak mau, rakyat harus mengakui dan menerimanya. Jika menentang,

mereka akan dianggap sebagai kriminal dan bahkan dicap sebagai pemberontak karena hak

erfpacht itu merupakan keputusan resmi yang dikeluarkan pemerintah.

Sejarah Lokal dan Kesaksian Rakyat Sebagai Sumber Data

Oleh karena status penguasaan tanah bersifat politis, dengan sendirinya dokumen resmi yang

mengukuhkan penguasaan tanah itu oleh pihak tertentu adalah produk politik. Oleh karena itu,

akses pihak tertentu terhadap dokumen resmi juga tergantung kepada seberapa besar kekuatan

politiknya. Bagi rakyat kebanyakan yang tidak memiliki kekuatan politik yang cukup besar, upaya

menguatkan dan/atau melindungi status penguasaan tanah mereka melalui dokumen resmi

penguasaan tanah tidaklah mudah. Apalagi jika mereka berhadapan dengan pemodal besar

yang memiliki kepentingan atas tanah yang mereka kuasai itu. Dalam konteks relasi politik yang

asimetris semacam ini, maka sangat wajar jika sebagian besar rakyat mengalami kesulitan untuk

memperoleh dokumen legal dari pemerintah. Akhirnya, mereka hanya dapat bersandar pada

kesaksian-kesaksian lisan para sesepuh maupun mereka yang mengalami langsung dinamika

penguasaan tanah di lokasi yang disengketakan.
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Sebenarnya, secara teoretis kesaksian rakyat dapat diakui sebagai sumber data. Pengabaian

terhadap kesaksian rakyat ini sama saja dengan pengabaian terhadap satu bentuk sumber data.

Kesaksian rakyat bahkan juga dapat diakui sebagai salah satu alat pembuktian. Pengabaian

terhadap kesaksian hukum dari rakyat sama saja dengan pengabaian terhadap salah satu

sumber fakta hukum. Demikian pula, dalam penelusuran dan pembuktian riwayat penguasaan

tanah, kesaksian rakyat juga merupakan sumber data sejarah dan alat pembuktian hukum

mengenai penguasaan tanah, baik terkait status tanah sebagai objek maupun menyangkut subjek

yang berhak menguasai tanah tersebut. Karena itu, pengabaian terhadap kesaksian rakyat

berarti pengingkaran terhadap salah satu alat pembuktian riwayat penguasaan tanah. 

Untuk memperoleh akurasi data mengenai riwayat penguasaan tanah, maka kesaksian rakyat ini

juga harus diperhatikan, baik dalam bentuk tulisan maupun yang hanya berupa kesaksian lisan.

Tentu saja, perlu dilakukan penelitian yang ketat pada kesaksian rakyat tersebut agar tidak

membuka ruang bagi kesaksian yang bersifat klaim sepihak atau bahkan manipulatif. Dalam

rangka ini, pendekatan multi-disiplin sangat diperlukan, misalnya dengan melibatkan penelitian

sejarah lisan, etnografi, dan antropologi hukum dalam penelusuran data riwayat penguasaan

tanah yang dilakukan.

1

1 Pada kasus kalibakar, rakyat tidak hanya mengandalkan sejarah lisan dalam perjuangan mereka, namun juga melakukan

pengecekan atas data-data yang berasal dari dokumen resmi. Mereka bahkan bisa menunjukkan adanya kecacatan dalam

dokumen HGU yang dimiliki PTPN. Bukti itulah (berdasarkan dokumen formal) yang kemudian lebih banyak dipakai oleh rakyat

sebagai alat perjuangan, karena “pertarungan” data dalam pembuktian riwayat tanah masih harus berdasarkan pada dokumen

formal yang dikeluarkan pemerintah. Kesaksian sejarah masih belum bisa dipakai sebagai data atas riwayat penguasaan tanah.
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Salah satu cara pembuktiannya adalah dengan mengonfirmasikan kebenarannya secara timbal

balik dengan data riwayat penguasaan tanah yang bersumber dari sejarah dan kesaksian lisan

yang disampaikan rakyat. Oleh karena itu, maka perlu dibuatkan mekanisme tertentu yang

memungkinkan dilakukannya konfirmasi dan pembuktian timbal balik atas data-data yang kerap

saling bertentangan ini.

Konflik agraria yang terjadi di Kalibakar tidak lepas dari kondisi kemiskinan dan ketimpangan

penguasaan tanah yang ada di Kalibakar. Kombinasi antara kondisi kemiskinan petani yang

hidup di sekitar perkebunan di satu sisi, dan kenyataan adanya lahan luas yang dikuasai oleh

PTPN XII (yang diyakini oleh rakyat Kalibakar sebagai tanah nenek moyang mereka) di sisi yang

lain, menjadi pemicu yang kuat dari gerakan reclaiming yang terjadi pada 1997-1999. Gerakan

ini dilakukan oleh rakyat Kalibakar secara terorganisir melalui aksi pendudukan atas tanah-tanah

perkebunan Kalibakar dan kemudian meredistribusikan tanah-tanah itu di antara mereka. 

3
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Keterbatasan Pendekatan Penyelesaian Konflik Agraria Struktural di Perkebunan Kalibakar

Selama ini, penguasaan de facto rakyat atas tanah perkebunan di Kalibakar ini tidak kunjung

diakui karena pemerintah menganggap penguasaan itu tidak memiliki landasan legal yang clear

and clean. Di pihak lain, pemerintah juga tidak mungkin memaksakan penyelesaian masalah ini

secara otoriter, misalnya dengan pengusiran paksa rakyat petani dari lokasi tanah hasil

reclaiming yang selama lebih dari dua dasawarsa ini telah mereka kuasai dan manfaatkan

secara produktif. Tidak bisa dipungkiri, dasar legalitas penguasaan tanah di lokasi ini memang

dimiliki PTPN XII dalam bentuk HGU sebagai kelanjutan hak erfpacht di era kolonial. Namun,

harus diingat bahwa meskipun rakyat tidak memegang dokumen legal dari pemerintah yang

menguatkan klaim penguasaan mereka, terdapat narasi kesejarahan dan kesaksian lisan yang

berkembang luas dan melahirkan keyakinan yang kuat di masyarakat bahwa tanah di Kalibakar

tersebut pada awalnya adalah tanah milik nenek moyang mereka yang dirampas pemerintah

kolonial dan kemudian dijastifikasi dan dilanjutkan oleh pemerintah Indonesia. Apalagi

keyakinan itu kemudian diperkokoh dengan solidaritas rakyat yang kuat pula. Kalaupun

pemerintah ngotot menempuh cara kekerasan ini dan rakyat berhasil terusir, hal itu tidak akan

menyelesaikan konflik yang ada, melainkan hanya menunda sementara waktu saja. Dengan kata

lain, hanya akan melatenkan konflik tersebut karena keyakinan rakyat atas hak-hak mereka tidak

akan pernah padam. Jika mendapatkan momentum politik yang tepat, seperti peristiwa

reformasi pada 1998, konflik tersebut akan kembali mewujud secara terbuka dan rakyat dengan

berani akan menuntut kembali hak-haknya.

2 Uraian mengenai dasar keyakinan rakyat ini dalam bentuk sejarah lokal dan kesaksian lisan dapat dibaca pada laporan lengkap

hasil penelitian Sajogyo Institute (segera terbit) maupun pada beberapa publikasi ilmiah seperti Mustain (2007), Mulyani N (2006),

Sukardi (2002). 

Namun, pembuktian serupa ini juga harus diberlakukan pada sumber data lainnya, termasuk

dokumen legal hak atas tanah yang secara resmi dikeluarkan oleh pemerintah. Sebab, tidak

terbuka kemungkinan bahwa dokumen itu sendiri maupun kebijakan yang mendasarinya tidak

terlepas dari masalah selama proses pembentukannya. 

2
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Riwayat Penguasaan Tanah di Kalibakar Berdasarkan Versi Rakyat

Singkatnya, persoalan konflik seperti pada kasus Kalibakar tidak bisa diselesaikan dengan semua

pendekatan di atas, baik pendekatan legal-formalistik, pendekatan kekerasan, maupun

pendekatan kemitraan yang semu. Jika kasus ini mau dituntaskan, maka perlu pendekatan yang

berbeda, yaitu pemerintah harus memperhitungkan berbagai sumber pembuktian kebenaran atas

sejarah riwayat tanah, tidak saja dalam bentuk dokumen legal dari PTPN XII, namun juga data

historis dan etnografis yang digali dari sejarah dan kesaksian rakyat. Masalahnya, sampai saat

ini, belum ada mekanisme terobosan yang bisa digunakan untuk mempertemukan dua sumber

data dari dua pihak yang berkonflik tersebut. Sumber data PTPN XII yang berasal dari dokumen

resmi pemerintah tidak bisa dipertemukan dengan sumber data rakyat Kalibakar karena

pemerintah tidak pernah mau mempertimbangkan data etnografi dan kesaksian sejarah

(sebagian kecil juga berupa dokumen) dari mereka. Kondisi inilah yang menyebabkan riwayat

penguasaan tanah di Kalibakar terus dikontestasikan dan tidak pernah benar-benar ditelusuri

secara lebih dalam agar jelas duduk perkara sebenarnya. Dalam suasana kontestasi ini, masing-

masing pihak akan merasa kuat dengan sumber datanya masing-masing yang membuat konflik di

Kalibakar terus berlarut-larut hingga hari ini.

Menyadari keterbatasan pendekatan penyelesaian konflik di perkebunan Kalibakar selama ini,

maka upaya penyelesaian di masa depan mau tidak mau harus mempertimbangkan pula riwayat

penguasaan tanah di lokasi ini berdasarkan sejarah lokal dan kesaksian lisan rakyat. Menurut

versi rakyat Kalibakar, riwayat tanah perkebunan di Kalibakar adalah tanah yang dulu memang

pernah dikuasai secara paksa oleh empat perkebunan Belanda, yaitu My Ter Exploitatie Van Hct

Land Petung Ombo, N.V. Cult My Kalibakar (Kooy & Coster) Van Voorhout, N.V Cult My Kalibakar

Graven Hage, dan Nv Mij Te Exploitatite Van Het Land Sumber Telogo dengan status hak

Erfpacht. Namun, tanah ini kemudian jatuh ke tangan bala tentara Jepang ketika mereka

berhasil melumpuhkan pemerintahan Hindia Belanda dan menguasai seluruh wilayah Indonesia.

Sebagai bagian dari upaya memobilisasi dukungan rakyat Indonesia dalam Perang Asia Timur

Raya, pemerintah militer Jepang mempersilahkan rakyat di Kalibakar untuk mengolah tanah

perkebunan tersebut, namun dengan ketentuan mereka harus menanam komoditi tertentu yang

dibutuhkan dan sebagian besar hasilnya diserahkan kepada Jepang. Setelah satu tahun, seluruh

hasil pertanian boleh dinikmati rakyat, kecuali sebagian hasil kopi yang harus tetap diserahkan

kepada Jepang. Satu tahun berikutnya (1944), seluruh hasil pertanian sudah sepenuhnya dapat

dikuasai dan dimanfaatkan oleh rakyat. 
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Dengan alasan yang sama, yaitu keyakinan bahwa tanah tersebut adalah warisan nenek moyang

mereka, maka usaha lain seperti mengajak rakyat untuk melakukan kemitraan dengan PTPN XII,

sementara penguasaan  tanah tetap berada di pihak PTPN XII, juga sulit diterima rakyat. Apalagi

sebelumnya sebagian rakyat Kalibakar mengaku pernah mengalami “pengalaman buruk” ketika

menyetujui kemitraan dengan PTPN XII. Hal ini menambah trauma tersendiri yang semakin

menguatkan tekad rakyat untuk menguasai secara penuh tanah perkebunan Kalibakar yang

merupakan “warisan nenek moyang” mereka.
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Perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 1949 di Den Haag membuahkan pengakuan atas

kemerdekaan Indonesia. Namun, pada saat yang sama, perjanjian itu juga berisi ketentuan

mengenai penyerahan kembali aset-aset perkebunan kepada pemiliknya semula. Berdasarkan

ketentuan ini, Kleper dan Miling, mengatasnamakan perwakilan dari perusahaan Belanda yang

sebelumnya merupakan pemegang hak erfpacht di Kalibakar, datang ke Kalibakar dan

berusaha untuk menguasai tanah tersebut dan melanjutkan usaha perkebunannya.  Tentu saja

timbul reaksi penolakan keras dari rakyat, namun hal ini tidak mampu menghentikan perusahaan

tersebut mewujudkan kehendaknya. Meskipun demikian, karena berbagai tekanan, akhirnya

perusahaan itu bersepakat untuk mengembalikan tanah perkebunan tersebut ke tangan rakyat

ketika hak erfpacht-nya telah habis masa berlakunya.

Masalah mulai muncul beberapa tahun berikutnya, yakni ketika pada tahun 1958 Pemerintah

Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 untuk menasionalisasi

perkebunan-perkebunan milik perusahaan Belanda. Kebijakan inilah yang kemudian menjadi

dasar dari pengambilalihan penguasaan tanah perkebunan Kalibakar oleh perusahaan

perkebunan milik negara. Akibatnya, tanah bekas hak erfpacht yang sebelumnya dijanjikan

perusahaan Belanda akan dikembalikan kepada rakyat, tidak bisa kembali lagi ke tangan rakyat

karena telah jatuh ke tangan perusahaan pemerintah. Pada perkembangannya, penguasaan ini

dikukuhkan oleh pemerintah melalui penerbitan SK Menteri Pertanian No. 49/UM/1958:17-4-

1958, yang berisi penyerahan hak pengelolaan area perkebunan kepada Perusahaan

Perkebunan Negara (PPN) Baru Kebun Kalibakar. Tiga tahun pasca penerbitan SK tersebut,

negara Indonesia mengesahkan hak pengelolaan penuh melalui Peraturan Pemerintah (PP)

No.170 Tahun 1961 dengan peralihan hak kelola kepada perusahaan PPN JATIM VI. Ketika rakyat

Kalibakar bersikeras menggarap tanah tersebut, maka atas nama hukum yang berdasarkan

pada dokumen resmi HGU di atas, rakyat penggarap tersebut akan dituduh sebagai kriminal. 
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3

Arahan Presiden Soekarno waktu itu untuk tidak mengganggu tanah yang sudah dikuasai rakyat

tidak begitu efektif. Kesempatan politik muncul ketika agenda land reform dicanangkan

Presiden Soekarno pada awal 1960-an. Sayangnya, sebelum agenda ini berhasil dituntaskan,

terjadi tragedi 1965 yang menyebabkan perubahan rezim politik nasional. Perubahan rezim ini

tidak saja menghentikan agenda land reform, bahkan juga membalikkan sebagian capaian

positifnya. Di bawah rezim Orde Baru yang otoriter, tidak ada lagi ruang yang tersisa bagi

rakyat di Kalibakar untuk melakukan protes dan gerakan kolektif.

3 Tidak jelas apakah Tuan Kleper ini mewakili seluruh 4 perusahaan atau sebagainnya saja. Dokumen yang ada di rakyat Kalibakar

tidak menyebutkan hal tersebut. Dalam laporan Sukardi (2002), disebutkan ada beberapa orang yang datang menemui camat

Ampelgading, Anton Rutoyo, mengatas namakan sebagai perwakilan empat perusahaan pemegang hak erfpacht.

Pada saat berlangsungnya Perang Kemerdekaan (1945-1949), Pemerintah Republik Indonesia

melakukan reorganisasi wilayah termasuk melalui pembentukan desa di wilayah perkebunan

Kalibakar. Hal ini sekaligus disertai dengan pembagian tanah di perkebunan ini kepada seluruh

rakyat dengan masing-masing KK mendapatkan jatah 2 ha. Selain itu, sebagian tanah juga

disediakan untuk pecaton atau bengkok bagi aparat desa dan sebagai lain disediakan untuk

lumbung wajib bagi pasukan gerilya. 
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Kesempatan politik kembali terbuka ketika rezim Orde Baru jatuh dan terjadi transisi menuju

pemerintahan reformasi yang lebih demokratis. Memanfaatkan peluang yang dibukakan oleh

Presiden Abdurrahman Wahid, rakyat di Kalibakar melakukan aksi reclaiming atas tanah milik

PTPN XII di Kalibakar. Tanah yang berhasil di-reclaim itu kemudian dibagi-bagikan kepada

petani di Kalibakr yang kemudian tergabung dalam Forum Komunikasi Petani Malang Selatan

(FORKOTMAS).

Pasca aksi reclaiming itu, sudah banyak sekali langkah-langkah prosedural dan legal yang

dilakukan oleh rakyat untuk mengesahkan penguasaan tanah mereka di Kalibakar. Sebagai

misal, mereka mendokumentasikan kesaksian-kesaksian dari pelaku sejarah, dan juga

mengumpulkan dokumen-dokumen yang dianggap relevan, untuk kemudian mereka serahkan

kepada DPRD Malang pada Tahun 1999. Respons anggota-anggota DPRD Malang waktu itu

sangat positif dan mereka mengakui bahwa dokumen yang diserahkan rakyat ini sebagai

kebenaran. Namun, respons positif ini ternyata hanya berhenti di sini. Ketika perjuangan ini

dibawa ke tingkat provinsi maupun pusat, dokumen yang diserahkan rakyat tersebut tidak

ditindaklanjuti dengan serius. Paling tidak, ada dua kemungkinan kenapa dokumen yang

mencerminkan data riwayat penguasaan tanah versi rakyat tersebut tidak ditindaklanjuti

oleh pemerintah. Pertama, karena tidak adanya kemauan politik dari penguasa untuk

menyelesaikan kasus ini. Kedua, karena pemerintah hanya mengedepankan pendekatan

legalistik semata dan tidak berani mencari mekanisme terobosan untuk mempertimbangkan

versi kebenaran riwayat penguasaan tanah yang terkandung dalam dokumen yang dibawa

rakyat Kalibakar.
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Peluang GTRA Sebagai Pelacak Riwayat Tanah

Usaha rakyat untuk menempuh jalur birokrasi juga masih dilakukan sampai sekarang, melalui

FORKOTMAS (Forum Komunikasi Petani Malang Selatan) dan KPA (Konsorsium Pembaruan

Agraria). KPA juga memasukkan Kalibakar ke dalam usulan LPRA (Lokasi Prioritas Reforma

Agraria) yang disampaikan kepada pemerintah. Namun, usulan ini masih ditolak karena wilayah

Kalibakar dianggap tidak “clear and clean”.

Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) merupakan satu langkah penting dalam

pelaksanaan agenda Reforma Agraria. Lembaga ini berfungsi untuk menjadi wadah atas

penyelesaian masalah-masalah dalam agenda RA, salah satunya tentu masalah akurasi data,

dalam hal ini data riwayat penguasaan tanah. 

Dalam penyelenggaraan administrasi pertanahan, penelusuran catatan riwayat penguasaan

tanah merupakan tugas dari kementerian ATR/ BPN. Namun, karena ini menyangkut agenda RA,

dan agenda RA merupakan agenda lintas sektoral, tugas ini kurang tepat jika dilakukan secara

sectoral hanya oleh ATR/BPN saja, melainkan lebih tepat jika dilakukan oleh GTRA (dengan

keterwakilan ATR/BPN di dalamnya) sebagai tempat bertemunya berbagai sektor.
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Penentuan tim khusus GTRA tingkat Kabupaten/Kota sebagai pelacak utama riwayat

penguasaan tanah, karena dalam struktur GTRA, tingkat GTRA yang paling bisa dan

mungkin bersentuhan dengan kondisi rakyat adalah GTRA tingkat Kabupaten/Kota. Oleh

karena itu, masalah pembuktian riwayat tanah, khususnya yang bersumber dari kesaksian

rakyat, paling mungkin juga dilakukan oleh GTRA pada tingkat Kabupaten/Kota.
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Untuk menghindari bias, baik dari anggota GTRA sendiri maupun dari pihak yang

bersengketa/berkonflik, tim ini perlu melibatkan unsur dari pihak yang

bersengketa/berkonflik sebagai bagian dari tim. Dalam konteks kasus Kalibakar, tim ini

juga harus melibatkan pihak gerakan rakyat Kalibakar yang melakukan reclaiming dan

pihak PTPN XII. 

Pembentukan tim khusus yang fokus ini penting, agar tim ini mampu untuk meng-clear-

kan dan meng-clean-kan riwayat penguasaan tanah. Dengan demikian, wilayah yang

status tanahnya dianggap tidak clear and clean tidak perlu dihindari, justru menjadi

target yang harus diselesaikan, agar tujuan RA yang termuat dalam Perpres No. 86/2018,

yaitu menangani sengketa dan konflik agraria, bisa tercapai dengan baik.
5

Rekomendasi

Masalah keakuratan data merupakan satu masalah penting yang harus menjadi dasar

dalam pelaksanaan Reforma Agraria. Dalam konteks kasus Kalibakar, ketidakjelasan

riwayat penguasaan tanah menjadi faktor yang menyebabkan saling klaim dari dua belah

pihak yang merasa kuat dengan sumber data masing-masing. Keadaan inilah yang

menyebabkan kasus Kalibakar tidak diprioritaskan dalam penentuan lokasi TORA oleh

pemerintah karena dianggap tidak clear and clean.

4

Lihat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018, dalam BAB II, Pasal 2 ayat b).

Masalah pendataan riwayat tanah bukanlah pekerjaan yang mudah. Oleh karena itu, perlu

dibentuk tim khusus yang bisa fokus pada pekerjaan tersebut. Tim ini perlu dibentuk di

masing-masing tingkat GTRA (Kabupaten/ Kota, Provinsi, dan Pusat). Tim khusus GTRA tingkat

Kabupaten/Kota sebagai pelacak utama dari riwayat pengusaan tanah, sedangkan tim

khusus di tingkat GTRA di atasnya, menjadi penilai atau kontrol hasil temuan dari GTRA

tingkat Kabupaten/Kota. Cara kerja ini sesuai dengan struktur dan tugas pokok dan fungsi

(Tupoksi) GTRA .

Penentuan prioritas lokasi TORA berdasarkan status clear and clean ini bertentangan

dengan tujuan dari Perpres No. 86/2018 itu sendiri, dalam hal ini untuk penanganan

sengketa dan konflik agraria. Jika pemerintah mau konsisten dengan salah satu tujuan

dalam Perpres ini, maka seharusnya status clean and clear suatu wilayah yang dianggap

bermasalah tidak diletakkan sebagai dasar penyisihannya dari calon lokasi TORA, melainkan

justru dijadikan sebagai target yang harus diselesaikan untuk mendukung penentuan TORA

yang tepat.
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Berdasarkan hal tersebut, policy brief ini mencoba mengajukan tiga rekomendasi untuk

menyelesaikan masalah pertanahan di Kalibakar khususnya, yang mungkin juga bisa sesuai

dengan kondisi di lokasi lain di Indonesia pada umumnya.

Pertama, Pengakurasian data riwayat tanah. Berdasarkan hasil penelitian di Kalibakar,

riwayat penguasaan tanah masih simpang-siur antara pihak yang bersengketa dikarenakan

ketidakjelasan riwayat tanah di wilayah tersebut. 
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Kedua, pengakuan atas kesaksian rakyat sebagai sumber data untuk melacak riwayat

penguasaan tanah. Kesaksian sejarah oleh seseorang diakui secara ilmiah sebagai sumber data

dalam penelusuran sejarah atau fakta, tak terkecuali sejarah dan fakta pengusaan tanah.

Bahkan, dalam penyelesaian kasus hukum, kesaksian ini menjadi sumber data penting untuk

pembuktian kebenaran. Salah satu hal yang menyebabkan tidak bisa dilakukannya pengujian

atas kebenaran kesaksian rakyat dalam penelusuran riwayat tanah adalah karena kesaksian

rakyat tersebut masih belum diakui sebagai sumber data. Sejauh ini, pelacakan riwayat tanah di

Kalibakar masih bersandar pada dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah (baik sebelum dan

setelah kemerdekaan) saja.

Ketiga, untuk melakukan penggalian data riwayat tanah yang akurat, perlu dilakukan

pembentukan tim khusus di GTRA. Tim ini berfungsi khusus untuk melacak seluruh sumber data

riwayat tanah, dan menguji (check and recheck) keakuratan data dari sumber-sumber tersebut.

Agar terhindar dari bias, tim ini harus terdiri dari anggota GTRA perwakilan dari setiap sektor

dan dari pihak-pihak yang sedang bersengketa. Dalam konteks kasus Kalibakar, keterlibatan

perwakilan dari gerakan rakyat kalibakar yang melakukan reclaiming dan perwakilan dari PTPN

XII. Karena pelacakan ini kompleks (tidak hanya sekedar melihat dokumen resmi), pendekatan

multi-disiplin sangat diperlukan, misalnya dengan melibatkan penelitian sejarah lisan, etnografi,

dan antropologi hukum dalam penelusuran data riwayat penguasaan tanah yang dilakukan.

Dengan demikian, diharapkan akan ada penilaian yang cukup adil atas riwayat tanah yang

diselidiki.
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