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Enclosure dan Kebijakan Penguasaan Lahan 
Ciptaningrat Larastiti, Syiqqil Arofat, dan Ahmad Jaetuloh  

 

Abstraksi 
Enclosure is an important concept in understanding how state continuously works to 

ensure the commodification over land and natural resources. By addressing the historical 

approach, the enclosure has been manifested along the mechanism of ‘sectoral policies on the 

land controls’ and ‘privatization’. Those mechanisms aim to be intensively addressed the 

large-scale land acquisition by categorizing the land controls (either the declared state-land 

and private property ownership) and land use (the forest status and cultivation/non-forest 

status). These categorizations have marginalized the peasantry who works for small plots 

with the family’s labor.  

Peasants struggle in accessing a small piece of land whilst companies continuously 

eager to expand million hectares of land. The decolonizing land policies through UUPA No 

5/1960 was abruptly discarded during New Order regime that systematically triggered the 

enclosure process. When New Order fall out in May 1998, the demands on UUPA was fulfilled 

through TAP MPR IX/2001 in terms of promoting land reform and synchronizing land 

policies. Yet, the agenda seemed stuck due to the existing power of large-scale land 

acquisition. The paper tries to understand the dynamics of land policies that used to facilitate 

land commodification. By elaborating the keywords in its context, we may have a 

comprehensive understanding on how are the enclosure mechanism as manifested in the land 

policies?  

 

Pendahuluan 
Ketimpangan penguasaan lahan hari ini menyimpan ketidakadilan masa lalu yang 

memihak pada akuisisi lahan skala besar1. Sepanjang sejarah, negara berperan besar dalam 

memfasilitasi transformasi dari sistem produksi sederhana untuk subsistensi harian 

menjadi corak kapitalis untuk akumulasi keuntungan. Transformasi ini mensyaratkan 

pemisahan produsen subsisten, seperti usaha tani keluarga2, dari tanah sebagai alat 

produksi utamanya. Sejak Abad 19 terlebih Abad 21, tanah menjadi obyek kebijakan yang 

dikategorikan sebagai sumber ekonomi strategis, lantas diatur penguasaan dan 

pemanfaatannya demi akumulasi keuntungan3 bagi pemiliknya (Akram-Lodhi, 2007).  

Di Indonesia, upaya negara modern untuk mengubah corak produksi subsisten 

sudah dimulai sejak awal Abad 19. Petani dipaksa menanam komoditas ekspor demi 

                                                
1 Penggunaan “akuisisi lahan”, menurut McCarthy (2012) dan Hall (2013), selalu dikaitkan pada kategori 
penguasaan lahan untuk investasi domestik maupun asing yang mensyaratkan pergerakan kapital dengan 
tujuan spesifik untuk produksi komoditas ekspor dan ekstraksi sumber daya alam. 
2 Penggunaan “usaha tani keluarga” ini merujuk pada petani subsisten yang menimbang rasio konsumen 
dengan tenaga kerja produktif di pengelolaan pertanian keluarga (Ploeg, 2013).  
3 Akumulasi keuntungan ini ditandai dengan pengertian “kapital” sebagai “relasi sosial” yang dibangun dari 

eksploitasi terhadap nilai lebih dari tenaga kerja upahan untuk menghasilkan keuntungan (De Angelis, 2001).   
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keuntungan kolonial yang tidak menaruh empati pada curahan kerja atas tanah 

(Onghokham, 1984). Tanah petani menjadi semakin sempit menjelang akhir Abad 19, 

bersamaan dengan liberalisasi Hindia Belanda melalui kebijakan domein tanah negara. 

Investasi skala besar semakin leluasa mengkonsolidasi lahan dan tenaga kerja. Sementara, 

usaha tani keluarga semakin rentan menjadi petani gurem4 bahkan tak bertanah. Dari 

waktu ke waktu, petani mendapati tanah semakin menguntungkan dan mudah 

ditransaksikan untuk konsesi hak guna maupun sertifikat hak milik.  

Pertanyaannya, bagaimana kita melacak tendensi produk kebijakan yang 

mendorong pemisahan produsen subsisten dari alat produksinya? Di dalam pendekatan 

ekonomi politik, pemisahan ini disebut enclosure atau “kondisi awal terbentuknya relasi 

produksi kapitalistik, saat tidak ada cara lain untuk menghidupi diri selain menjual tenaga 

kerja,” (De Angelis, 2001). Pemisahan ini tidak hanya terjadi di masa lalu, tetapi juga 

berlangsung terus menerus meski dalam sistem kapitalisme yang mapan. Oleh karenanya 

bisa dikontekstualisasi sebagai “paksaan terhadap petani untuk mengakses kekayaan sosial 

(material dan immaterial) melalui mekanisme pasar yang kompetitif,” (De Angelis, 2006). 

Sebagai penjelas proses komodifikasi, paksaan enclosure ini bekerja dalam kebijakan yang 

diterbitkan negara seperti bagan di bawah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diolah dari De Angelis (2006) 

 

Di dalam konseptualisasi enclosure, De Angelis (2006) mengidentifikasi dua kondisi 

yang membuat seorang produsen terpisah dari tanahnya. Pertama, kondisi negatif (negative 

externalities) sebagai dampak dari proses produksi kapitalis, seperti polusi, bencana 

industri sampai deforestasi, yang tidak pernah dihitung dalam akumulasi keuntungan (De 

                                                
4 Istilah gurem merujuk pada keluarga petani yang tidak mampu memenuhi pangan sendiri, lantas menjual 
tenaga kerjanya (Tjondronegoro, 1984).  
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Angelis, 2006). “Dinamika global karena proses akumulasi menghasilkan kemiskinan, 

perpindahan masal, bencana, sampai konflik dengan militer yang menciptakan ekspulsi 

sosial,” (Sassen, 2015). Namun, makalah ini tidak akan menjelaskan kondisi pertama, 

melainkan kondisi kedua di mana kekuasaan secara sadar memproduksi dan 

mengoperasikan kebijakan untuk komodifikasi sumber daya alam dan manusia (De Angelis, 

2006).  

Melalui elaborasi dalam konteks kebijakan, makalah ini ingin melihat, “Bagaimana 

logika kebijakan penguasaan lahan, apakah memfasilitasi mekanisme enclosure?” 

Pertanyaan ini dilandasi realitas sejarah bahwa politik kebijakan penguasaan lahan 

cenderung mendorong akuisisi lahan skala besar dibanding menyejahteraan petani. 

Makalah ini menggunakan pendekatan historis guna membaca kemiripan antara politik 

agraria kolonial sampai Orde Baru yang dilandasi prinsip domein tanah negara. 

Selanjutnya, kebijakan hari ini juga menyimpan kecenderungan sama untuk tidak 

mengutamakan kepentingan usaha tani keluarga. Meskipun, kita tidak bisa menafikkan 

perjuangan untuk mendekolonisasi politik agrarian di masa awal kemerdekaan. 

Naskah ini ingin mendialogkan apa yang dilanjutkan dari teks kebijakan penguasaan 

lahan di masa lalu untuk hari ini. Hipotesisnya, ada dua logika kebijakan penguasaan lahan 

yang masih dilanjutkan yakni sektoralisme dan privatisasi. Pembacaan tentang dua logika 

ini, diharapkan, mampu memberi sumbangsih pada “bagaimana peran negara, melalui 

kebijakannya, memfasilitasi komodifikasi lahan yang mengakibatkan ketimpangan 

penguasaan lahan terutama di Asia Tenggara,” (Hall, 2012). Metode kajian dilakukan 

dengan analisis kontekstual baik sosial dan politik saat kebijakan itu terbit. Sebab, menurut 

Soetandyo, sebagaimana disadur dalam Arizona (2014), “memahami kebijakan harus utuh 

dalam konteks sejarahnya, bukan sekedar dokumen hukum tanpa makna.”  

Naskah terbagi ke dalam tiga bagian pokok yakni sejarah singkat penguasaan lahan, 

sektoralisme Orde Baru, dan logika penguasaan lahan terkini. Pertama, di bagian sejarah 

singkat kebijakan penguasaan lahan, makalah ini ingin menjelaskan kemiripan kebijakan di 

masa kolonial dan Orde Baru yang dilandasi prinsip domein tanah negara. Kemiripan ini 

berkelindan dalam perjuangan memperoleh keadilan penguasaan lahan yang ditandai 

dengan proyek dekolonisasi pasca kemerdekaan melalui konsep hak menguasai negara dan 

agenda reforma agraria. Kedua, secara khusus naskah ini mengulas sektoralisme Orde Baru 

yang mereproduksi kebijakan kolonial dengan kategori mutlak tentang sektor kehutanan 

dan agraria. Kategori ini bekerja untuk mempermudah enclosure di dalam relasi negara 

dengan warga negara dan selanjutnya investor dengan warga negara secara langsung. 

Ketiga, proses enclosure bekerja di dalam logika penguasaan lahan yang melanjutkan 

sektoralisme Orde Baru dan mengunggulkan privatisasi. Sektoralisme digambarkan melalui 

kasus tumpang tindih kebijakan penguasaan lahan pasca desentralisasi. Sementara 

privatisasi dipahami melalui cerita keistimewaan-keistimewaan pemegang konsesi hak 

guna usaha (HGU) seiring narasi keuntungan negara dari komoditas kelapa sawit.   

   

 



4 
 

 

Sejarah Singkat Penguasaan Lahan 
Selama 74 tahun Indonesia merdeka, ketimpangan penguasaan lahan masih menjadi 

pekerjaan rumah yang panjang. Indonesia lahir sebagai republik yang menyimpan derita 

sejarah atas akuisisi lahan dari unit usaha tani keluarga. Konsolidasi lahan ini dimulai sejak 

Raffles memperkenalkan domein tanah negara di awal Abad 19 dan dikukuhkan kembali 

melalui UU Agraria 1870. Prinsip domein tanah negara ini penting dibaca agar bisa jeli 

melihat apa yang dilanjutkan oleh kebijakan penguasaan lahan pasca kemerdekaan beserta 

pergulatannya. 

 

Domein Tanah Negara 

Di dalam sejarah Indonesia, kebijakan penguasaan lahan tidak bisa lepas dari 

kepentingan perluasan investasi komoditas ekspor. Awal Abad 19, saat gula dan indigo 

menjadi primadona, pemerintah kolonial menerapkan kebijakan tanam paksa guna 

mengkonsolidasi lahan dan tenaga kerja secara efisien dari usaha tani keluarga. “Petani 

diberi pajak di mana mereka wajib menanam seperlima lahan garapannya untuk tebu atau 

nila … meski prosentase ini jarang dipatuhi,” (Onghokham, 1984). Tidak sedikit, tanam 

paksa justru dibebankan untuk seluruh bidang pertanian. Kewajiban ini berhasil 

mengambil curahan kerja anggota keluarga petani di bulan-bulan senggang pertanian yang 

sebelumnya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (Ass, 1984). Empat 

puluh tahun berselang, tanam paksa cukup efektif mengalirkan surplus keuntungan dari 

curahan kerja petani ke kas Kerajaan Belanda, dan di sisi lain mengakibatkan bencana 

kelaparan di Jawa (Luthfi, 2011).  

Sebagai produk kebijakan, tanam paksa menjadi “pembenaran bagi penyusunan 

administrasi pemerintahan untuk menjamin surplus dari kaum tani,” (Breman, 1983). 

Sistem tanam paksa berakhir pada 1870, seiring campur tangan pengusaha ke dalam 

pengurusan tanah yang diawali kritik parlemen Belanda terhadap bencana kelaparan di 

Jawa. Wajah kebijakan lahan bergeser untuk memfasilitasi konsolidasi lahan bagi 

kepentingan pengusaha. Sejak 1856, parlemen Belanda mempersoalkan legislasi lahan (van 

Klabereen, 1983): (1) bagaimana memberikan konsesi jangka panjang kepada pengusaha 

agar bisa dijaminkan ke bank, (2) bagaimana membuat lahan garapan warga pribumi bisa 

disewakan kepada pengusaha.  

Diilhami Raffles5, pada pertengahan Abad 19, Pemerintah Hindia Belanda 

menerbitkan perundangan yang menegaskan demarkasi tanah negara dengan milik 

                                                
5 Raffles mengenalkan konsep pajak sebagai kontrak sosial antara subyek yang menghendaki penguasaan 
properti dengan negara sebagai pemiliknya. Pandangan ini disebut sebagai domain tanah negara (domein 
verklaring) yang melihat semua tanah sebagai milik kerajaan dan pemerintah (Wiradi, 2009). Konsep ini 
menjadi pondasi legal bagi penguasaan individu atas tanah negara yang selayaknya dibebankan pungutan 
pajak. Raffles menerapkan pajak dengan disesuaikan tingkat kesuburan lahan (van Klaberen, 1983), maksimal 
separuh dari hasil panen untuk sawah dan dua per lima dari hasil panen tegalan. Gagasan inilah 
mempengaruhi kebijakan penguasaan lahan Hindia Belanda Abad 19. Sejak saat ini pula terjadi 
kesalahpahaman konsep “hak menguasai negara” menjadi “hak milik negara” (Lutfi, 2011). 
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perseorangan. Kebijakan ini dilandasi pendekatan kehutanan ilmiah dalam Plakat 8 

September 18036 yang memfasilitasi pengaturan hutan Jawa agar berada di bawah 

pengawasan kompeni sebagai domein (hak milik negara) dan regalia (hak istimewa raja). 

Teori domein semakin berkembang pesat sejak 1811 saat Raffles mengklaim bahwa semua 

tanah adalah milik raja atau pemerintah, ditandai dengan penarikan pajak bumi sebesar ⅖ 

dari hasil panen petani (Wiradi, 2009). Pengadministrasian tanah untuk menghasilkan 

surplus dari rumah tangga tani ini, sejatinya, mempengaruhi kebijakan sepanjang Abad 19 

dan Abad 20.  

Pada 1865 Undang-undang (UU) Kehutanan terbit untuk menegaskan penguasaan 

teritorial Pemerintah Hindia Belanda, dalam rangka mengimbangi kekuasaan raja, sehingga 

tidak menyisakan klaim-klaim lainnya (Peluso, 2006). Prinsip ini menekankan pemisahan 

kawasan hutan yang dikuasai jawatan kehutanan dengan kawasan non-hutan yang dikuasai 

kerajaan.7 Di dalam penguasaannya, jawatan kehutanan bisa memanfaatkan hutan jati di 

Jawa, sekaligus menerbitkan konsesi kehutanan kepada pengusaha swasta di Kalimantan 

maupun Sumatra (Peluso, 2011).  

Pada 9 April 1870, penguasaan territorial kehutanan semakin diperkuat prinsip 

domein tanah negara dalam UU Agraria. Tujuan utamanya ialah membakukan kebijakan 

penguasaan untuk penyediaan lahan bagi konsesi swasta (Tjondronegoro, 1989). Prinsip 

domein tanah negara ini tertuang dalam Pasal 1 Staatsblad No. 118 1870, “…. semua tanah 

yang tidak terbukti bahwa di atas tanah itu ada hak milik mutlak (eigendom) adalah domein 

tanah negara (milik mutlak negara),” (Wiradi, 2009; Arizona, 2014).  

Di samping eigendom, Pemerintah Hindia Belanda juga memberikan hak erfpacht selama 75 

tahun. Periode ini menjadi tonggak penting sejarah agraria yang menandai liberalisasi 

ekonomi Hindia Belanda. Konsesi swasta berdatangan, tanpa terkecuali, membuat 

kekuasaan kesulatanan-kesultanan tergiur. Hal ini berujung pada pemberian konsesi di atas 

tanah-tanah yang dianggap terlantar oleh kesultanan sebagai pemerintahan swapraja.8  

                                                
6 Plakat 8 September 1803 berbunyi, “Mulai sekarang, semua hutan kayu di Jawa harus berada dibawah 
pengawasan Kompeni sebagai domein (hak milik negara) dan regalia (hak istimewa raja dan para penguasa). 
Tidak seorang pun (juga dalam hutan yang sudah diserahkan raja-raja Jawa kepada Kompeni untuk 
penebangan kayu) boleh menebang atau memangkas, apalagi menjalankan suatu tindakan kekuasaan. Kalau 
larangan dilanggar, pelanggarnya akan dijatuhi hukuman badan,” (Departemen Kehutanan, 1986).  
7Kita bisa berkaca pada tulisan Wadley (2013) tentang praktik teritorialisasi Dutch Borneo yang sejak 1850 
berkehendak untuk “meluruskan batas administratif” antar kelompok etnis. Pada 1865, beriringan dengan 
terbitnya UU Kehutanan pertama, Dutch Borneo memberi batas antara wilayah administrasinya dengan 
kesultanan-kesultanan Melayu untuk memperjelas, mana kawasan di bawah kontrol mereka langsung dan 
mana yang berada di bawah kuasa kesultanan-kesultanan. Ada dua perangkat penting dalam upaya 
mendefinisikan batas ini yakni dokumen resmi tentang referensi geografis dan koordinat peta dan klaim 
teritorial dari kesultanan Melayu.  
8Politik swapraja yang memberi otoritas kepada kesultanan telah mempermudah pengusaha mendapatkan 
konsesi. Pada 1877-1878, Kesultanan Deli memberikan tanah-tanah terlantar kepada pengusaha pemegang 
konsesi (Pelzer, 1985). Pengertian tanah terlantar ini kerap bertabrakan dengan konsep masyarakat seperti 
Orang Batak dan Orang Melayu. Apa yang tampak tidak terpakai di mata kesultanan mempunyai fungsi 
sebagai tanah perburuan dan tempat mengambil hasil hutan untuk pendukung kehidupan. Selama ini, 
menurut Pelzer (1985), definisi tentang kawasan untuk pemegang konsesi kerap bias pihak kesultanan. 
Kondisi ini membuat corak produksi tertentu rotasi perladangan huma semakin sempit, terdesak oleh 
konsesi-konsesi, dan menjadi pertanian intensif (Pelzer, 1985) 
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Kehadiran konsesi, seperti perkebunan karet, tembakau, sampai kelapa sawit9, 

menguatkan penguasaan lahan skala besar oleh pengusaha kolonial pada Abad 19.10 Di satu 

sisi permintaan terhadap tenaga kerja perkebunan meningkat, di sisi lain tanah garapan 

bagi usaha tani keluarga menyusut. Di awal Abad 20, sebagian besar perkebunan baru 

seperti kelapa sawit dibuka para kuli yang didatangkan dari kelas petani gurem atau buruh 

tani di Jawa. Ketika krisis ekonomi terjadi pada 1930, banyak kuli asal Jawa ini terlantar di 

kota seperti Medan, Pematang Siantar, Tebing Tinggi dan Kisaran (Stoler, 1995). Sementara 

lahan yang telah dikonversi ke perkebunan telah mempersempit akses rotasi perladangan 

huma bagi komunitas peladang.  

Di sisi lain, eigendom sebagai hak milik perseorangan dmaksudkan untuk 

mempermudah transaksi dari satu pihak ke pihak lain. Menurut Statistik 1938 saja, di Jawa, 

ada 1.146.950 hektar lahan (dari total luas Jawa dan Madura, 13.217.400 hektar) yang 

diperjualbelikan sebagai tanah partikelir perseorangan (Tauchid, 2009). Hak eigendom 

membuat penguasaan lahan semakin menguntungkan sehingga melahirkan ketimpangan. 

Rata-rata kepemilikan pengusaha partikelir sebesar 4.965 hektar per orang, sementara 

penduduk desa hanya mampu memanfaatkan lahan disertai kewajiban kerja (Tauchid, 

2009).  Prinsip domein tanah negara ini menjadi dasar bagi ketimpangan penguasaan lahan 

di Abad 20, seperti digambarkan sebagai berikut:   

“Penduduk Eropa yang berjumlah 0,5% dari total populasi mampu memiliki 60% 

dari total kekayaan Hindia Belanda. Penduduk asing yang berjumlah 2% mampu 

memiliki kekayaan 20%. Sementara penduduk Indonesia, yang berjumlah hampir 

98%, hanya mampu memiliki kekayaan 20%,” (Tauchid, 2009) 

Ketimpangan penguasaan lahan di awal Abad 20 ini didasari pada dua asas 

kebijakan. Pertama, kebijakan dimaksudkan untuk membentuk konsep tanah negara 

seiring prinsip domein tanah negara yang menjadi bibit sektoralisme hingga hari ini. Kedua, 

prinsip domein tanah negara mendorong privatisasi lahan seiring pengakuan legal 

terhadap hak erfpacht dan hak eigendom.  

 

Proyek Dekolonisasi 

Agenda politik untuk mengubah prinsip domein tanah negara pada UU Agraria 1870 

merupakan proyek dekolonisasi pasca kemerdekaan. Asasnya berbanding terbalik dengan 

kebijakan kolonial, “memberi tanah secara cukup kepada petani sebagai sumber 

penghidupan dan jaminan hidup satu keluarganya,” (Tauchid, 2009). Proyek dekolonisasi 

ini juga didukung krisis ekonomi dunia dekade 1930an yang membuat sebagian besar 

konsesi perkebunan asing menghentikan produksinya (Lindblad, 2016). Kala itu, banyak 

perkebunan ditelantarkan dan ditinggalkan pemiliknya. Terlebih saat Jepang menduduki 
                                                
9 Pengembangan Sawit, menurut Stoler (1995), dimulai oleh perusahaan SOCFIN (Societe Financiere) pada 
tahun 1909. Produksi komoditas ekspor dalam skala besar seperti perkebunan kelapa sawit membuat banyak 
perubahan di tengah masyarakat, dari sistem penguasaan tanah sampai pada sistem ketenagakerjaan 
10 Sebagai gambaran ketimpangan penguasaan lahan di Jawa dan Madura (Tauchid, 2009): Pada 1929, untuk 
konsesi pertanian, Gubermen mengeluarkan konsesi seluas 146 ribu hektar dan Swapraja mengeluarkan 
konsesi seluas 1,141 juta hektar. Kemudian, untuk konsesi pertanian skala besar di 1929, Gubermen 
mengeluarkan 879 ribu hektar sementara Swapraja mengeluarkan 88 ribu hektar.   
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Indonesia pada 1940. Seluruh konsesi swasta dialihfungsikan menjadi tanaman pangan 

yang digenjot lewat kerja paksa untuk kebutuhan logistik militer (Lindblad, 2016). “Usaha 

untuk melarikan diri dari kerja paksa sering berarti kematian yang lebih cepat ketimbang 

kematian karena kelaparan,” (Peluso, 2006: 137). Pendudukan militer Jepang memang 

memperburuk bencana kelaparan bagi rakyat, tetapi juga membuka kesempatan bagi 

okupasi perkebunan kolonial oleh kelas buruh.  

Pasca kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, terjadi kevakuman kekuasaan yang 

memperbesar kesempatan okupasi lahan perkebunan dan aset kolonial lain. Pada 1945-

1948, buruh perkebunan secara serentak mengorganisir diri untuk menduduki konsesi 

perkebunan, menjelankan redistribusi lahan, dan mengambil inisiatif untuk mengusahakan 

perkebunan secara mandiri lewat koperasi (Larastiti, 2018). Perkebunan-perkebunan 

erfpacht yang digarap petani akan dibagikan menjadi hak milik, sementara kawasan yang 

belum dijadikan pertanian rakyat diambil alih pemerintah sebagai perkebunan negara dan 

koperasi (Tauchid, 2009). Bahkan, “tanah Vorstenlanden di Yogyakarta dan Surakarta, yang 

sebelumnya dikuasai 40 perusahaan gula Belanda, disediakan untuk petani,” (Lutfi, 2011). 

Sesudah kemerdekaan, proyek dekolonisasi dimulai untuk mendelegitimasi klaim-

klaim penguasaan lahan semasa Hindia Belanda. Contohnya, UU No. 13/1946 tentang 

penghapusan status desa perdikan11 terbit untuk mendelegitimasi hak istimewa 

penguasaan lahan secara turun temurun oleh keluarga tertentu (Soemardjan, 1984). 

Menteri Dalam Negeri mencabut status desa perdikan dan mendistribusikannya kepada 

petani. Di tengah Agresi Militer Belanda, pemerintah melalui Penetapan Presiden No. 

16/1948 membentuk Panitia Agraria Yogyakarta guna merumuskan RUU Agraria pengganti 

UU Agraria 1870. Rumusan dari Panitia Yogyakarta ini didiskusikan terus menerus oleh 

empat panitia perumus RUU Agraria berikutnya. Hal menarik muncul di 1956, saat Panitia 

RUU Agraria yang dipimpin Soewahjo Soemodilogo mengusulkan penghapusan prinsip 

domein tanah negara menjadi hak menguasai negara. 

RUU Agraria pengganti UU Agraria 1870 berangkat dari keterpurukan kondisi 

ekonomi pedesaan yang digambarkan van der Kof (1963) sebagai ‘ekonomi pemulung’. 

Cirinya, antara lain, diferensiasi penguasaan lahan yang ditandai dengan konsentrasi 50% 

tanah guntai kepada sekitar 2% dari populasi. Sementara 66% petani berlahan sempit, 

kurang dari 0,5 hektar, terlilit hutang akibat pajak yang dulu dibebankan kepada mereka. 

Kondisi ini berpacu dengan perkembangan surplus populasi terutama di Jawa, 

mengakibatkan, mereka yang tidak bertanah hanya bisa terserap ke dalam kerja tidak tetap. 

Di periode 1950-an ini, 31% angkatan kerja di pedesaan atau sekitar 23.5 juta penduduk 

dianggap tidak berpenghasilan (van der Kof, 1963).  

Secara bersamaan, hadir UU No. 86/1958 tentang nasionalisasi perusahaan Belanda. 

Kehadirannya ini dilandasi anggapan bahwa negara berbudi baik dalam mengelola sumber-

sumber agraria terutama perkebunan. Partai Komunis Indonesia pun berpendapat, hak 

perseorangan petani didapat dari tanah guntai sementara kawasan perkebunan tidak 

didistribusikan ke petani melainkan diurus negara sebagai usaha strategis (van der Kof, 

                                                
11 Desa yang terbebas dari pajak 
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1963). Agenda nasionalisasi aset ini berdampingan dengan usulan status darurat perang di 

mana Angkatan Darat memainkan peranan penting. Lantas, status ini membuka celah bagi 

militer untuk menkonsolidasi konsesi erfpacht sebagai aset mereka (Soemardjan, 1984; 

Rahman, 2012). Gagasan normatif tentang negara ini mempengaruhi definisi obyek reforma 

agraria yakni tanah guntai dari hak eigendom, alih-alih konsesi perkebunan dan kehutanan 

dari hak erfpacht.12  

Pada 1959, sebagai pemenang Pemilu 1955, PKI memperoleh simpati publik karena 

mendorong redistribusi tanah kepada petani penggarap13 yang merupakan konstituen 

partai. Di samping itu, PKI juga melakukan penelitian yang menghasilkan laporan tentang 

sistem ijon sebagai masalah petani (van der Kof, 1963). Selanjutnya, temuan ini direspon 

dengan UU No. 2/1960 tentang perjanjian bagi hasil. Kebijakan ini memiliki cita-cita 

tentang keadilan penguasaan lahan bagi petani penggarap di mana tanah guntai tidak 

dibenarkan. Ia juga mengatur perjanjian bagi hasil antara penggarap dengan pemilik tanah 

dalam mengusahakan lahan pertanian (Pasal 1).14 Hubungan produksi antar kelas sosial di 

dalam usaha pertanian sengaja diatur untuk menghindari sistem ijon15 yang dianggap 

merugikan petani penggarap (Pasal 8). Menurut Menteri Agraria, penggarap tidak boleh 

menerima kurang dari separuh hasil sawah yang digarap, dan ⅔ hasil panen di lahan kering 

(Soemardjan, 1984).  

Pada 24 September 1960, parlemen berhasil menyepakati UU No. 5/1960 tentang 

pokok agraria (selanjutnya disebut UUPA). Prinsip pokok dalam UUPA adalah hak 

menguasai negara. Di sini, peran negara dibatasi untuk menentukan dan mengatur 

hubungan hukum antara orang dengan sumber daya, mengatur peruntukan dan 

penggunaannya, tetapi tidak memiliki tanah (Pasal 2). Di dalam prinsip hak menguasai 

negara, pemerintah berkewajiban untuk mencegah monopoli swasta dalam penguasaan 

lahan (Pasal 13).16 Pencegahan terhadap monopoli dilakukan dengan menetapkan batas 

maksimum kepemilikan lahan, yang sebelumnya tidak pernah dilakukan.17  

                                                
12 Sejak Konferensi Meja Bundar (KMB), Soekarno gagal menegosiasikan hak erfpacht untuk didistribusikan 
kepada rakyat Indonesia. Hak erfpacht pada masa kolonial Belanda dikonversi menjadi Hak Guna Usaha 
(HGU). Kegagalan tersebut menurut Rahman (2012) terjadi karena dua hal: Di dalam KMB, sebagai syarat 
kemerdekaan Indonesia, pemerintah kolonial masih menginginkan harta benda milik Belanda harus 
dikembalikan. Salah satunya adalah perkebunan-perkebunan milik rakyat Belanda. Selain itu, status darurat 
perang pada 1957 yang dilanjutkan kebijakan nasionalisasi aset telah memunculkan pengusaha baru dari 
golongan tentara. Kedua alasan tersebut yang membuat perkebunan masih diakomodir oleh UUPA No.5 
Tahun 1960 dengan status hak guna usaha (HGU).  
13 Penggarap adalah petani yang secara sah mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif tanah yang 
bukan miliknya dengan memikul seluruh atau sebagian dari resiko produksinya (Pasal 8 Ayat 4 Peraturan 
Pemerintah No 224/1961) 
14 Sementara di pedoman undang-undang, bagi hasil panen 1:1 antara pemilik dan penggarap setelah 
dikurangi biaya produksi pertanian (penjelasan UU No. 2/1960) 
15 Baca penjelasan Pasal 8 UU No. 2/1960, sistem ijon yang dimaksud mengandung unsur pembayaran 
dilakukan lama sebelum panen dimulai, dan bunga dari sewa tanah tinggi.  
16 Jenis-jenis hak sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UUPA: hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, 
hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, dan hak memungut hasil hutan.  
17 Seorang keluarga tani dianggap mampu mengurus lahan minimal 2 hektar sawah berpengairan maupun 
tanah kering. Sementara batas maksimum kepemilikan tanah diatur sesuai kepadatan penduduk dan luas 
wilayah. Wilayah dengan penduduk sangat padat (lebih dari 400 jiwa/km persegi) hanya dibolehkan 
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Salah satu amanat UUPA adalah pelaksana reforma agraria sebagai usaha penataan 

penguasaan lahan kepada petani gurem dan penggarap. Pertama, hak milik akan terhapus 

jika ditelantarkan dan tidak diusahakan (Pasal 27). Selain itu, tanah-tanah orang asing yang 

sebelumnya diusahakan harus dilepaskan hak miliknya dan tidak dapat memiliki tanah lagi 

(Pasal 21). Kedua, hak guna usaha (HGU) diberikan di atas tanah sedikitnya 5 hektar, bisa 

25 hektar dengan investasi modal (Pasal 28). HGU ini diberikan paling lama 25 tahun, 35 

tahun untuk perusahaan, dan hanya bisa diperpanjang maksimal 25 tahun (Pasal 29). 

Pembatasan ketat diberikan kepada investasi asing, HGU hanya untuk subyek hukum 

Indonesia saja (Pasal 30). Perundangan ini memungkinkan penindakan pemerintah, yakni 

panitia landreform untuk mendistribusikan tanah guntai yang melebihi batas kepemilikan 

lahan. Di dalam prosesnya, para pemilik tanah akan diberikan ganti rugi setara dengan 

harga tanah yang telah ditetapkan pemerintah.18  

Di tengah laju inflasi Indonesia 1960-an19, UUPA mampu memberi landasan bagi 

keadilan penguasaan lahan bagi petani penggarap dan buruh tani. Jika diperhatikan, 

kebijakan pada periode ini didasari pada tiga asas. Pertama, negara berperan sebagai 

pengatur hubungan warga dengan sumber agrarian dengan kesadaran tentang diferensiasi 

kelas sosial. Kedua, kesadaran ini berujung pada politik pembatasan penguasaan lahan 

skala besar. Prioritas kebijakan didedikasikan kepada penggarap, buruh tani dan petani 

gurem.   

 

Menghidupkan Domein Tanah Negara 

Tragedi 196520 menjadi titik balik bagi kemunduran dekolonisasi penguasaan lahan 

ditandai dengan reorientasi negara terhadap investasi modal asing dalam rangka mengatasi 

                                                                                                                                                        
mempunyai lahan maksimal 5-6 hektar saja. Sementara jika di daerah tidak padat (1-50 jiwa/km persegi) 
hanya dibolehkan 15-20 hektar saja (Pasal 1 UU No. 56 PRP/1960 tentang penetapan luas tanah pertanian) 
18 90% uang ganti rugi akan dibayar dalam bentuk surat obligasi land reform dengan suku bunga 3% yang 
dapat diambil dalam bentuk bahan pokok selama kurun waktu 12 tahun, sementara 10% akan dijadikan 
simpanan di koperasi (Soemardjan, 1984) 
19Krisis pada periode 1959-1965 terjadi kenaikan inflasi paling tinggi sepanjang sejarah ekonomi Indonesia 
yakni 635,5% (Unit Khusus Museum Bank Indonesia, 2007). Turunnya harga karet di pasar dunia juga disertai 
dengan kenaikan impor beras sejak 1957, belum lagi karena musim kemarau yang berkepanjangan pada 
periode ini sehingga terjadi puso, menjadi penyebab utama inflasi. Waktu itu, Indonesia pada 1950-an 
terpaksa mengimpor beras karena produksi beras domestik tidak cukup memenuhi kebutuhan (Kian Wie, 
2016). Belum lagi perkebunan karet yang dianggap bias kolonial tidak mendapatkan perhatian dari 
pemerintah. Meski menjadi komoditas ekspor penting bagi Indonesia, pohon-pohon karet ditelantarkan 
menua dan tidak produktif lagi (Kian Wie, 2016). Sementara belanja negara pasca Demokrasi Terpimpin 1959 
diprioritaskan pada sektor non-produktif seperti konfrontasi dengan Malaysia dan pembebasan Irian Barat 
20 Tragedi 1965 merupakan peristiwa pembunuhan massal terhadap mereka yang dianggap sebagai 
simpatisan ataupun partisan dari Partai Komunis Indonesia (PKI). Peristiwa kemanusiaan ini menjadi 
penanda peralihan kekuasaan dari Demokrasi Terpimpin Soekarno ke Soeharto.  Sebagai partai pemenang 
pemilu 1955 dan pendukung utama landreform (Mortimer, 2006), PKI dituduh oleh sebagian kubu tentara 
Angkatan Darat telah melakukan kudeta terhadap Soekarno yang dikenal G30S (Roosa, 2008). Tuduhan ini 
menjadi alasan bagi tindak kekerasan, penangkapan tanpa pengadilan, sampai pembunuhan kepada mereka 
yang dianggap pendukung Soekarno dan PKI termasuk Barisan Tani Indonesia yang anggota petaninya 
menjadi penerima manfaat landreform. Berdasarkan data yang dicatat wartawan Washington Post dan New 
York Times, sesuai reportase pada Maret 1966 di Jawa dan Bali, telah terjadi pembunuhan massal kepada 
setidaknya 300 ribu sampai lebih dari 500 ribu penduduk di sekitar Jawa dan Bali (Roosa, 2008). Berdasarkan 
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masalah inflasi. Tragedi 1965 sendiri dimulai dari kontestasi kekuasaan di tubuh militer 

akhir September 1965 (Anderson dan McVey dalam Robinson dan Hadiz, 2004).  Lantas, 

memicu konflik di antara kelompok pendukung PKI dengan kelompok militer, Islam 

konservatif (Robison dan Hadiz, 2004) sampai jawatan kehutanan (Peluso, 2006). Meski 

menurut Roosa (2008), aksi militer September 1965 dengan tragedi sesudahnya adalah dua 

konteks yang berbeda. Namun, Tragedi 1965 telah melenyapkan pendukung reforma 

agraria seperti Barisan Tani Indonesia (BTI)21 yang menjadi korban pembunuhan massal 

dan pemenjaraan tanpa pengadilan. Kehilangan dalam Tragedi 1965 ini bermakna besar 

karena sebelumnya perlawanan petani penggarap, gurem, sampai buruh kepada pemilik 

tanah guntai dan jawatan kehutanan dilakukan secara terbuka lewat aksi sepihak (Peluso, 

2006).  

Pada 5 Juli 1966, Majelis Permusyawaratan Rakyat-Sementara (MPRS) yang 

dipimpin Jenderal Angkatan Darat melakukan fetakompli terhadap kebijakan semasa 

Demokrasi Terpimpin. TAP MPRS No. 19/1966 diterbitkan untuk meninjau kembali seluruh 

penetapan presiden, peraturan presiden, sampai undang-undang yang terbit pasca Dekrit 

Presiden 5 Juli 1959 (Pasal 1). Dasarnya adalah pemurnian bagi kebijakan yang dianggap 

bertentangan dengan UUD 1945, tanpa terkecuali UUPA. Masih di hari yang sama, TAP 

MPRS No. 23/1966 tentang pembaruan kebijaksanaan landasan ekonomi, keuangan, dan 

pembangunan terbit. Kebijakan ini memberi legitimasi bagi penyelenggaraan ekonomi 

berasas kekeluargaan tanpa mengakui pertentangan kelas sosial yang ada (Pasal 6). 

Stabilitas ekonomi dibangun dari “kekuatan ekonomi riil yakni penanaman modal, 

penggunaan teknologi (Pasal 9 dan Pasal 10)” dan “peningkatan komoditas ekspor (Pasal 

57)”. Konteks ini menyebabkan “agenda reforma agraria seperti masuk ke dalam peti es,” 

(Wertheim dalam Arizona, 2014; Wiradi, 2009). 

 Masih di tahun yang sama, lembaga moneter dunia (IMF-International Monetary 

Fund) diundang ke Indonesia untuk menilai dan merumuskan stabilisasi ekonomi berbasis 

bantuan luar negeri (Masoed dalam Bachriadi, 2004). Pada September 1966, Soeharto 

membentuk tim ahli bidang ekonomi dan keuangan dari Universitas Indonesia, sering 

disebut sebagai Mafia Berkeley, untuk merancang program stabilisasi dan rehabilitasi 

ekonomi seperti yang diadopsi dalam TAP MPRS/1966 (Kian Wie, 2002). Liberalisasi 

ekonomi Orde Baru ini mendapat sambutan baik. Pada 1967, organisasi pendanaan 

                                                                                                                                                        
fakta yang dihimpun International People Tribunal 1965, pembunuhan dilakukan terhadap lebih dari 500 ribu 
jiwa. Perkiraan ini terlihat dari data sensus, terjadi penurunan populasi pada 1965-1966 karena angka 
mortalitas yang lebih tinggi dari kondisi normal dan migrasi besar-besaran (Chandra, 2019).  
Lihat selengkapnya di https://www.tribunal1965.org/sekilas-tentang-pembantaian-massal-indonesia-tahun-
1965-lewat-kacamata-sensus-migrasi-dan-pengungsi-di-jawa-timur/ diakses pada 3 Oktober 2019 
21 Salah satunya adalah Barisan Tani Indonesia (BTI) sebagai organisasi tani terbesar yang beranggotakan 3,4 
juta jiwa terdiri dari petani, petani penggarap sampai buruh paruh waktu perkebunan (van der Kof, 1963).  
Beberapa tahun setelah UUPA, BTI melakukan aksi sepihak menduduki tanah-tanah guntai dan menjadi 
organisasi cukup berpengaruh untuk melangsungkan landreform (Wertheim, 1963). Tidak terkecuali di 
kawasan hutan jati di Jawa. Pada 1964, BTI juga mendukung aksi sepihak petani untuk menebangi pohon-
pohon di kawasan hutan seiring seruan tentang landreform yang radikal, “penyitaan semua tanah yang 
dikuasai tuan tanah untuk dibagikan secara gratis kepada buruh miskin dan tak bertanah,” (Peluso, 2006: 
169).  

https://www.tribunal1965.org/sekilas-tentang-pembantaian-massal-indonesia-tahun-1965-lewat-kacamata-sensus-migrasi-dan-pengungsi-di-jawa-timur/
https://www.tribunal1965.org/sekilas-tentang-pembantaian-massal-indonesia-tahun-1965-lewat-kacamata-sensus-migrasi-dan-pengungsi-di-jawa-timur/
https://www.tribunal1965.org/sekilas-tentang-pembantaian-massal-indonesia-tahun-1965-lewat-kacamata-sensus-migrasi-dan-pengungsi-di-jawa-timur/
https://www.tribunal1965.org/sekilas-tentang-pembantaian-massal-indonesia-tahun-1965-lewat-kacamata-sensus-migrasi-dan-pengungsi-di-jawa-timur/
https://www.tribunal1965.org/sekilas-tentang-pembantaian-massal-indonesia-tahun-1965-lewat-kacamata-sensus-migrasi-dan-pengungsi-di-jawa-timur/
https://www.tribunal1965.org/sekilas-tentang-pembantaian-massal-indonesia-tahun-1965-lewat-kacamata-sensus-migrasi-dan-pengungsi-di-jawa-timur/
https://www.tribunal1965.org/sekilas-tentang-pembantaian-massal-indonesia-tahun-1965-lewat-kacamata-sensus-migrasi-dan-pengungsi-di-jawa-timur/
https://www.tribunal1965.org/sekilas-tentang-pembantaian-massal-indonesia-tahun-1965-lewat-kacamata-sensus-migrasi-dan-pengungsi-di-jawa-timur/
https://www.tribunal1965.org/sekilas-tentang-pembantaian-massal-indonesia-tahun-1965-lewat-kacamata-sensus-migrasi-dan-pengungsi-di-jawa-timur/
https://www.tribunal1965.org/sekilas-tentang-pembantaian-massal-indonesia-tahun-1965-lewat-kacamata-sensus-migrasi-dan-pengungsi-di-jawa-timur/
https://www.tribunal1965.org/sekilas-tentang-pembantaian-massal-indonesia-tahun-1965-lewat-kacamata-sensus-migrasi-dan-pengungsi-di-jawa-timur/
https://www.tribunal1965.org/sekilas-tentang-pembantaian-massal-indonesia-tahun-1965-lewat-kacamata-sensus-migrasi-dan-pengungsi-di-jawa-timur/
https://www.tribunal1965.org/sekilas-tentang-pembantaian-massal-indonesia-tahun-1965-lewat-kacamata-sensus-migrasi-dan-pengungsi-di-jawa-timur/
https://www.tribunal1965.org/sekilas-tentang-pembantaian-massal-indonesia-tahun-1965-lewat-kacamata-sensus-migrasi-dan-pengungsi-di-jawa-timur/
https://www.tribunal1965.org/sekilas-tentang-pembantaian-massal-indonesia-tahun-1965-lewat-kacamata-sensus-migrasi-dan-pengungsi-di-jawa-timur/
https://www.tribunal1965.org/sekilas-tentang-pembantaian-massal-indonesia-tahun-1965-lewat-kacamata-sensus-migrasi-dan-pengungsi-di-jawa-timur/
https://www.tribunal1965.org/sekilas-tentang-pembantaian-massal-indonesia-tahun-1965-lewat-kacamata-sensus-migrasi-dan-pengungsi-di-jawa-timur/
https://www.tribunal1965.org/sekilas-tentang-pembantaian-massal-indonesia-tahun-1965-lewat-kacamata-sensus-migrasi-dan-pengungsi-di-jawa-timur/
https://www.tribunal1965.org/sekilas-tentang-pembantaian-massal-indonesia-tahun-1965-lewat-kacamata-sensus-migrasi-dan-pengungsi-di-jawa-timur/
https://www.tribunal1965.org/sekilas-tentang-pembantaian-massal-indonesia-tahun-1965-lewat-kacamata-sensus-migrasi-dan-pengungsi-di-jawa-timur/
https://www.tribunal1965.org/sekilas-tentang-pembantaian-massal-indonesia-tahun-1965-lewat-kacamata-sensus-migrasi-dan-pengungsi-di-jawa-timur/
https://www.tribunal1965.org/sekilas-tentang-pembantaian-massal-indonesia-tahun-1965-lewat-kacamata-sensus-migrasi-dan-pengungsi-di-jawa-timur/
https://www.tribunal1965.org/sekilas-tentang-pembantaian-massal-indonesia-tahun-1965-lewat-kacamata-sensus-migrasi-dan-pengungsi-di-jawa-timur/
https://www.tribunal1965.org/sekilas-tentang-pembantaian-massal-indonesia-tahun-1965-lewat-kacamata-sensus-migrasi-dan-pengungsi-di-jawa-timur/
https://www.tribunal1965.org/sekilas-tentang-pembantaian-massal-indonesia-tahun-1965-lewat-kacamata-sensus-migrasi-dan-pengungsi-di-jawa-timur/
https://www.tribunal1965.org/sekilas-tentang-pembantaian-massal-indonesia-tahun-1965-lewat-kacamata-sensus-migrasi-dan-pengungsi-di-jawa-timur/
https://www.tribunal1965.org/sekilas-tentang-pembantaian-massal-indonesia-tahun-1965-lewat-kacamata-sensus-migrasi-dan-pengungsi-di-jawa-timur/
https://www.tribunal1965.org/sekilas-tentang-pembantaian-massal-indonesia-tahun-1965-lewat-kacamata-sensus-migrasi-dan-pengungsi-di-jawa-timur/
https://www.tribunal1965.org/sekilas-tentang-pembantaian-massal-indonesia-tahun-1965-lewat-kacamata-sensus-migrasi-dan-pengungsi-di-jawa-timur/
https://www.tribunal1965.org/sekilas-tentang-pembantaian-massal-indonesia-tahun-1965-lewat-kacamata-sensus-migrasi-dan-pengungsi-di-jawa-timur/
https://www.tribunal1965.org/sekilas-tentang-pembantaian-massal-indonesia-tahun-1965-lewat-kacamata-sensus-migrasi-dan-pengungsi-di-jawa-timur/
https://www.tribunal1965.org/sekilas-tentang-pembantaian-massal-indonesia-tahun-1965-lewat-kacamata-sensus-migrasi-dan-pengungsi-di-jawa-timur/
https://www.tribunal1965.org/sekilas-tentang-pembantaian-massal-indonesia-tahun-1965-lewat-kacamata-sensus-migrasi-dan-pengungsi-di-jawa-timur/
https://www.tribunal1965.org/sekilas-tentang-pembantaian-massal-indonesia-tahun-1965-lewat-kacamata-sensus-migrasi-dan-pengungsi-di-jawa-timur/
https://www.tribunal1965.org/sekilas-tentang-pembantaian-massal-indonesia-tahun-1965-lewat-kacamata-sensus-migrasi-dan-pengungsi-di-jawa-timur/
https://www.tribunal1965.org/sekilas-tentang-pembantaian-massal-indonesia-tahun-1965-lewat-kacamata-sensus-migrasi-dan-pengungsi-di-jawa-timur/
https://www.tribunal1965.org/sekilas-tentang-pembantaian-massal-indonesia-tahun-1965-lewat-kacamata-sensus-migrasi-dan-pengungsi-di-jawa-timur/
https://www.tribunal1965.org/sekilas-tentang-pembantaian-massal-indonesia-tahun-1965-lewat-kacamata-sensus-migrasi-dan-pengungsi-di-jawa-timur/
https://www.tribunal1965.org/sekilas-tentang-pembantaian-massal-indonesia-tahun-1965-lewat-kacamata-sensus-migrasi-dan-pengungsi-di-jawa-timur/
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multilateral seperti Bank Dunia, IMF dan Asian Development Bank (ADB) membentuk 

Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI) sebagai konsorsium pendanaan 

internasional yang dipimpin Pemerintah Belanda untuk memfasilitasi investasi modal asing 

(Kian Wie, 2002). Prinsip mendasar dari liberalisasi ekonomi akhir 1960-an ini dimulai 

dengan investasi modal langsung disertai dengan kelonggaran bagi pengusaha dan 

kebijakan privatisasi yang disertai deregulasi pasar (Yanuardy dkk, 2015).   

 Kelahiran TAP MPRS dan IGGI menjadi landasan bagi penerbitan paket undang-

undang sepanjang 1967 yang menampung investasi modal dan kredit luar negeri.22  Paket 

UU 1967 yang ingin dibahas dalam makalah ini antara lain UU No. 1/1967 tentang 

penanaman modal asing; UU No. 8/1967 tentang penanaman modal dalam negeri; UU No. 

5/1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehutanan; dan UU No. 11/1967 tentang 

pertambangan. Masih di tahun yang sama, Indonesia mendapatkan kredit luar negeri 

sebesar US$ 174 juta dengan moratorium pengembalian hutang hingga 1971 dan 

diperpanjang 1999.23 IMF dan Bank Dunia bermurah hati pada Indonesia karena telah telah 

memulai iklim baru bertajuk liberalisasi ekonomi pro investasi.  

Pintu masuk Orde Baru sebagai “kapitalis-negara (Robinson dan Haviz, 2004)” 

dilalui dengan klaim kepemilikan tanah negara yang diusahakan usaha tani keluarga 

(Tjondronegoro, 1989). Klaim tersebut mengandalkan UU No. 5/1967 dan jawatan 

kehutanan sebagai pemegang kunci bagi konfigurasi hak24 dalam kawasan hutan yang sama 

maknanya seperti tanah negara.25 Meski legitimasi kawasan hutan sebagai tanah negara 

ditolak, kekuasaan negara tetap beroperasi melalui kekuatan militer guna mengusir petani 

atau peladang dari lahannya,” (Vandergeest dan Peluso, 1995). Selanjutnya, Orde Baru 

menjalankan kekuasaan melalui kebijakan penguasaan lahan yang didasari sektor-sektor 

ekonomi strategis berbasis komoditas ekspor.   

 

Sektoralisme Orde Baru  
Prinsip paket undang-undang 1967 ialah sektoralisme yang disesuaikan dengan 

sumber ekonomi strategis, baik kehutanan, perkebunan, dan pertanian. Sejak UU Pokok 

Kehutanan No. 5/1967, sektor-sektor ekonomi mengakses kawasan hutan dalam fungsinya 

untuk produksi. Padahal, UUPA menekankan fungsi sosial atas tanah (Pasal 6) agar 

“mencegah penguasaan atas penghidupan dan pekerjaan orang lain secara melampaui 

batas,” (Pasal 11). Sejak dinafikkannya fungsi sosial atas tanah, kebijakan semata-mata 

                                                
22 Menurut TAP MPRS No. 23/1966, anggaran negara salah satunya terdiri dari anggaran kredit (Pasal 52). 
Kredit luar negeri ini bisa dibenarkan untuk keperluan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi (Pasal 57). Baik 
kredit luar negeri dan modal asing dapat dimanfaat untuk menanggulangi kemerosotan ekonomi, 
pembangunan ekonomi (pasal 64). Dengan demikian, segera harus diusahakan agar Indonesia kembali 
menjadi anggota lembaga-lembaga ekonomi internasional seperti International Monetary Fund, International 
Bank for Reconstruction and Development/Bank Dunia, dll (Pasal 65).  
23 https://tirto.id/relasi-berdarah-imf-bank-dunia-di-indonesia-c5oc diakses pada 2 Oktober 2019 
24 Di dalam UU No. 5/1967 menyebutkan, “kebijakan ini juga mengakomodasi hak menguasai negara di mana 
negara berfungsi untuk menetapkan dan mengatur peruntukan kawasan hutan (Pasal 5).”  
25 Di dalam UU No. 5/1967 menyebutkan, “pengertian tanah negara sama seperti hutan negara yakni kawasan 
hutan dan hutan yang tumbuh di atas tanah yang tidak dibebani hak milik (Pasal 2).” 

https://tirto.id/relasi-berdarah-imf-bank-dunia-di-indonesia-c5oc
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hadir sebagai mekanisme komodifikasi entah untuk konsesi hak guna, hak pengusahaan 

maupun sertifikat hak milik.  

Komodifikasi ini massif terjadi di kawasan yang didemarkasi sebagai tanah negara. 

Mekanisme demarkasi sendiri memuat ketidakadilan bagi petani gurem, penggarap, dan 

buruh tani. Di satu sisi, lahan dengan fungsi budidaya semakin sempit seiring pengaturan 

kawasan hutan. Di sisi lain, administrasi pertanahan digenjot agar memudahkan transaksi 

jual beli lahan. Konteks ini lah yang ingin dipahami oleh bagian Sektoralisme Orde Baru.  

 

Sektor Kehutanan  

 Bagaimana mungkin struktur jawatan kehutanan semasa Orde Baru menyerupai 

pendahulunya di masa kolonial? (Peluso, 2006). Kemiripan ini bisa dicermati dari dua hal: 

Pertama, upaya Orde Baru mengkonsolidasi lahan skala besar melalui demarkasi kawasan 

hutan. Kedua, komodifikasi terhadap kawasan hutan untuk melayani pasar ekspor.  

 

 
 

 Dalam rangka konsolidasi lahan, Orde Baru meniru kebijakan kolonial melalui klaim 

tanah negara dan menyerahkan penguasaan dan pemanfaatannya pada jawatan kehutanan. 

Sesuai Pasal 2 UU No. 5/1967, hutan negara adalah kawasan hutan yang tumbuh di atas 

tanah yang tidak dibebani hak milik. Konsep ini membalikkan maksud Pasal 2 UUPA yang 

secara normatif memposisikan negara sebagai penguasa untuk mengatur hak atas lahan 

alih-alih memilikinya (Arizona, 2014).  

Konteks 

Kebijakan 

Keterangan 
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 Melalui UU No. 5/1967, Orde Baru berhasil “menciptakan kebijakan yang membuat 

delineasi tentang bagaimana dan kepada siapa suatu kawasan bisa digunakan dan 

dikuasai,” (Vandergeest dan Peluso, 1995). Proses ini ditempuh untuk melegalisasi transfer 

penguasaan hak melalui pengadministrasian dan pemetaan atas kawasan hutan. 

Berdasarkan PP No. 33/1970, administrasi ini dilakukan Menteri Pertanian dengan, 

“menunjuk wilayah-wilayah tertentu sebagai kawasan hutan, kemudian membentuk Panitia 

Tata Batas untuk mengukuhkan kawasan hutan,” (Pasal 5). Di awal kekuasaan Orde Baru, 

lebih dari 141 juta hektar lahan atau setara dengan 70% wilayah Indonesia ditunjuk 

sebagai kawasan hutan negara melalui kebijakan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) 

(Fay dan Sirait, 2005). Pemanfaatan terbesar, sekitar 92,971 juta hektar, ditujukan untuk 

kawasan hutan produksi (Fay dan Sirait, 2005). Luasan ini tidak banyak berubah selama 

lebih dari tiga dekade. Hingga Februari 2012 saja, “kawasan hutan mencakup 130,7 juta 

hektar atau 68,4% dari total wilayah Indonesia, dan hanya 14,2 juta hektar kawasan hutan 

saja yang telah dikukuhkan,” (Riggs dkk, 2016).  

Di atas jutaan hektar kawasan hutan, sesuai amanat Bank Dunia, Orde Baru 

menggenjot pasar ekspor kayu mentah, industri plywood, bubur kertas, dan rayon. Regulasi 

ini diimplementasikan melalui PP No. 21/1970 tentang pengembangan industri dengan 

memberi hak pengusahaan hutan (HPH) dan hak pemungutan hasil hutan (HPHH) kepada 

perusahaan milik negara, swasta dan joint venture (Pasal 9). Di sini, menurut PP No. 

22/1967, negara mendapatkan pungutan dari iuran hak pengusahaan hutan (license fee) 

dan iuran hasil hutan (royalties) (Pasal 2). Landasan ini menjadi penggerak Orde Baru 

untuk menjalankan politik penguasaan lahan berbasis komoditas ekspor di tengah 

penanggalan proyek reforma agraria.26 

 Konsolidasi lahan Orde Baru menunjukkan sistem administrasi yang tidak koheren. 

Keistimewaan diberikan pada pebisnis yang dekat dengan kelas birokrat di mana mereka 

tak segan mengambil untung dari pungutan konsesi (Robison dan Hadiz, 2004). Cerminan 

administrasi yang tidak koheren ini tergambar dari penunjukan kawasan hutan melalui 

kebijakan TGHK oleh Menteri Pertanian tahun 1982. Penunjukan ini dilakukan secara 

sentralistik tanpa mempertimbangkan kepentingan daerah dan perubahan fungsi lahan 

yang tidak sesuai dengan definisi hutan. Pada 12 Oktober 1982, TGHK diformulasi SK 

Menteri Pertanian No. 759/Kpts/Um/10/1982 yang menunjuk 15,3 juta hektar dari 16,7 

juta hektar total wilayah Provinsi Kalimantan Tengah adalah kawasan hutan (Rompas dkk, 

2013). Menyusul pada 10 November 1982, SK Menteri Pertanian No. 

820/Kpts/Um/11/1982 menunjuk 40,5 juta hektar Provinsi Irian Jaya sebagai kawasan 

hutan (BPN Provinsi Papua, 2018).27  

Asas penunjukkan kawasan hutan ini telah menandai percepatan penerbitan konsesi 

berbasis kawasan hutan seperti HPH. TGHK menjadi kendaraan bagi oligarki kekuasaan 

“dalam mengalokasikan sumber daya tanpa meregulasi pasar secara ketat sehingga tidak 
                                                
26 Menurut Arizona (2014), UU No. 7/1970 tentang penghapusan pengadilan landreform yang semula didesain 
untuk menyelesaikan perkara-perkara dari pelaksanaan landreform. Sejak titik inilah, reforma agraria tidak 
dianggap sebagai hal penting melainkan diganti dengan pembangunan, stabilitas politik, dan pertumbuhan.  
27 https://docplayer.info/122856425-Jakarta-pebruari-2018.html diakses pada 11 Oktober 2019 
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mampu mendorong kepentingan warga,” (Robison dan Hadiz, 2004). Politik konsesi HPH 

semakin menguat sejak 1980an. Hingga menjelang senjakala kekuasaan Orde Baru, sudah 

ada 651 izin konsesi HPH di atas 69,4 juta hektar kawasan hutan (Kartodihardjo dan 

Supriono, 2000).28 

Pelaksanaan TGHK tidak hanya memberi karpet merah pada oligarki sumber daya 

alam29, tetapi juga melemahkan posisi UUPA yang sah sebagai kebijakan payung agraria.30 

Ada ambivalensi dalam kebijakan tentang TGHK. Di satu sisi, TGHK mengingkari 

keberadaan jawatan agraria untuk melakukan pendaftaran tanah sesuai UUPA Pasal 19. 

Penunjukan kawasan hutan dilakukan sepihak oleh Menteri Pertanian.31 Sementara di 

dalam UUPA, wewenang pendaftaran tanah diberikan kepada Menteri Agraria, termasuk 

sektor kehutanan seperti “hak membuka tanah dan memungut hasil hutan (Pasal 46).” Sifat 

TGHK yang sentralistik telah mematangkan konsolidasi jutaan hektar lahan untuk konsesi 

dan proyek pembangunan. Hingga 1994, sepuluh kelompok perusahaan mampu menguasai 

konsesi HPH sebesar 28 juta hektar (Arizona, 2014).   

Menguatnya investasi HPH pada 1980an mendorong program-program 

pengosongan hutan dari komunitas peladang. Pemanfaatan ruang oleh peladang dianggap 

bermasalah, tidak ekonomis, dan mengancam kelestarian hutan milik negara (Tsing, 2005; 

Darmanto dan Setyowati, 2012).32 Keberadaan UU No. 6/1974 menjadi awal bagi 

kepengaturan peladang dalam rangka “meningkatkan taraf peradaban masyarakat terasing 

dan menghilangkan tata cara hidup yang sudah tidak serasi dengan zaman,” (Pasal 4). 

Kebijakan ini senada dengan UU No. 5/1979 yang menyeragamkan pranata lokal dengan 

sistem administrasi pemerintahan desa (Pasal 3). Maka, usaha pokok untuk mengosongkan 

kawasan hutan dilakukan dengan proyek pemukiman kembali dan penyeragaman desain 

rumah maupun pranata sosial komunitas peladang.  

                                                
28 Menurut Kartodihardjo (2000), dari 69,4 juta hal ini 34 juta ha (49%) diantaranya dikelola oleh 291 HPH 
yang sedang menjalankan jangka waktu konsesi (20 tahun yang pertama). Sedangkan 359 unit HPH lainnya, 
dengan luas 35,5 juta ha (51%), jangka waktu konsesi pertamanya telah berakhir. Selain itu, kerusakan hutan 
yang disebabkan konsesi HPH sampai Juni 1998 adalah 16,57 juta ha.  
29 Perusahaan milik negara memainkan peran penting dalam agenda ekonomi nasional seiring ledakan 
komoditas minyak di mana negara mampu mengontrol 60% dari investasi domestik (Robison dan Hadiz, 
2004) 
30 Menurut Wiradi (2009), kebijakan agraria pemerintah Orde Baru sangatlah ambivalen. Di satu sisi, UUPA 
1960 masih sah menjadi landasan hukum pertanahan, sering diucapkan dan dicantumkan dalam peraturan 
maupun pidato kenegaraan seperti pidato Presiden 1982 di depan Rapat Gubernur, Instruksi Mendagri No 11 
Tahun 1982, juga TAP MPR No 11 Tahun 1988. Namun, di sisi kebijakan pertanahan tidak sesuai dengan 
semangat UUPA. 
31 http://ksdae.menlhk.go.id/sejarah-ksdae.html diakses pada 11 Oktober 2019 
32 Di masa Orde Baru, komunitas peladang dianggap sebagai perambah hutan yang merugikan negara dan 

konsesi HPH. Padahal sistem perladangan rotasi tidak bersifat ekspansif lantaran pembukaan hutan semata-

mata bergantung pada tenaga kerja keluarga di musim tertentu dalam siklus perladangan (Dove, 1993). Setiap 

rumah hanya akan mengelola dua lusin plot lahan seumur hidupnya, di mana setiap satu tahun musim tanam 

hanya ada dua plot lahan saja yang diolah (Dove, 1993). Sementara sisa plot akan dipulihkan kesuburan 

lahannya secara alami oleh tutupan hutan dan baru ditanami kembali ketika sudah berotasi selama kurang 

lebih enam tahun. 
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Eksklusi kelompok peladang untuk mengamankan investasi HPH terjadi bersamaan 

dengan usaha Orde Baru untuk menstimulasi ekspor non-minyak pasca kejatuhan harga 

minyak dunia berturut-turut, 1981-1982 dan 1985-1986 (Robison dan Hadiz, 2004). Sejak 

1989, Bank Dunia mendorong Indonesia untuk menyepakati Konsensus Washington guna 

mengatasi kejatuhan harga minyak. Konsensus ini “secara implisit, mengajak negara 

“menahan diri” untuk tidak turut campur dalam kegiatan ekonomi dan menjamin hak 

kepemilikan (property rights),” (Carroll, 2012). Konteks ini melatarbelakangi Orde Baru 

untuk memperluas kanal privatisasi lahan di berbagai sektor industri ekstraktif termasuk 

konsesi perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri (HTI). Pada 1990, Orde Baru 

menerbitkan PP No. 7/1990 tentang HTI sebagai peningkatan produktivitas hutan. 

Peningkatan ini dilakukan melalui silvikultur intensif (Pasal 1 ayat 1), dengan penyertaan 

modal dari sektor privat dan pelibatan petani melalui skema HTI-Transmigrasi. Bahkan, 

secara khusus, skema HTI ini diberi subsidi reboisasi oleh pemerintah yang kenyataannya 

lebih menguntungkan sektor swasta (Kartodihardjo dan Supriono, 2000). Tidak 

mengherankan jika sebagian konsesi HPH mengalihfungsikan lahan menjadi perkebunan 

kelapa sawit dan HTI (Kartodihardjo, 2000). 

Periode 1990-an dikenal sebagai transisi konsesi berbasis ekstraksi kayu mentah ke 

konsesi pengolahan lahan secara intensif seperti HTI dan perkebunan kelapa sawit (De 

Koninck dkk, 2011: 33). Konteks ini mendorong konversi kawasan hutan menjadi kawasan 

budidaya yang lebih ekonomis sesuai pelepasan kawasan hutan dalam SKB Menteri 

Pertanian dan Menteri Kehutanan No. 550/246/Kpts/1984. Tren ini membutuhkan 

perencanaan kawasan yang mengurangi otoritas jawatan kehutanan. Pada 13 oktober 

1992, UU No. 24/1992 tentang penataan ruang terbit untuk membuka kesempatan 

pemerintah daerah merencanakan tata ruang (Pasal 19). Rencana tata ruang di wilayah 

(RTRW) ini mencakup penguasaan lahan untuk fungsi lindung dan budidaya yakni kawasan 

lindung, kawasan budidaya kehutanan dan kawasan budidaya non-kehutanan untuk 

dipaduserasi dengan TGHK 1982 (Kartodihardjo dan Supriono, 2000).  

Di awal 1990-an, kebijakan sentralistik Orde Baru mulai ditantang oleh RTRW yang 

menampung kepentingan daerah untuk mengalokasikan penguasaan lahan skala besar.  

Sejak proses padu serasi dilakukan, status kawasan hutan produksi terus turun. Pada 1984, 

kawasan hutan produksi sebesar 64 juta hektar menjadi 58,6 juta hektar pada 1997 

(Kartodihardjo dan Supriono, 2000). Sementara, kawasan hutan konversi juga turun dari 

30 juta hektar pada 1984 menjadi 8,4 juta hektar pada 1997 (Kartodihardjo dan Supriono, 

2000). Meski kewenangan TGHK terus ditantang, hingga Orde Baru turun, beberapa 

provinsi masih belum menemui titik sepakat tentang luasan kawasan hutan dan kawasan 

budidaya non-kehutanan. Negosiasi ini menjadi alot seiring investasi komoditas ekspor 

memuncak pada 1990-an, dan menentukan kepada siapa keuntungan dari industri ini 

tertuju.  

 

 

 



16 
 

Sektor Agraria  

Tujuan UUPA ialah mendekolonisasi prinsip domein tanah negara, meski status 

kawasan hutan masih dikecualikan dari obyek reforma agraria (Rahman, 2012). 

Kecenderungan ini direproduksi dari anggapan kehutanan politis bahwa sudah semestinya 

kawasan hutan dikontrol untuk kepentingan silvikultur dan konservasi (Vandergeest dan 

Peluso, 2006 dan Peluso, 2011). Asumsi ini menjadi bibit sektoralisme, antara sektor 

agraria untuk fungsi budidaya dan sektor kehutanan untuk fungsi lindung. Di bagian ini, 

kami ingin menjelaskan bagaimana sektoralisme Orde Baru melemahkan peran UUPA. 

Sektor agraria dipahami sebagai politik administrasi pertanahan untuk mendukung posisi 

petani dalam rantai komoditas, baik komoditas pangan lewat Revolusi Hijau dan komoditas 

ekspor lewat Perkebunan Inti Rakyat (PIR).  

Pada 1968-1973, Orde Baru memulai Revolusi Hijau lewat pembangunan 

infrastruktur irigasi dan waduk (Arizona, 2004) serta akses terhadap benih padi unggul IR 

yang responsif terhadap pupuk kimia dan pestisida.33 Umur Padi IR yang pendek telah 

mengubah siklus tanam dan meningkatkan kerentanan terhadap hama wereng (Wiradi, 

1987), sehingga perlu didukung input pertanian kimia. Ketergantungan petani terhadap 

input pertanian kimia dihadirkan bersama industrialisasi pupuk kimia yang merupakan 

agenda IMF dan Bank Dunia untuk (Karseno, 1997).  

Skema Revolusi Hijau disusun melalui kredit pertanian untuk input pertanian kimia 

yang mau tidak mau mendesakkan produksi pangan ke dalam mekanisme pasar. 

Selanjutnya, tidak hanya input pertanian saja yang dibeli, tenaga kerja pertanian juga 

diperoleh dari pasar tenaga kerja upahan. Hampir semua petani dengan rata-rata 

penguasaan lahan 0,62-0,83 hektar mengalokasikan 64-85% dari total biaya produksi 

pertanian untuk membayar upah tenaga kerja pertanian (Sajogyo, 1982). Saat panen, petani 

cenderung menjual padi lewat mekanisme tebasan, “tanaman yang hampir masak dipanen 

oleh penebas sebagai perantara ke pasar komoditas beras (Collier dkk, 1974). “Bagi petani 

subsisten, tebasan bisa menjebak mereka dalam hutang … saat pertanian semakin 

menguntungkan, hanya petani dengan rata-rata kepemilikan 1,2 hektar yang mampu 

mengambil untung,” (Sajogyo, 1982). 

Saat pertanian padi semakin terintegrasi dalam pasar komoditas pangan, 

pemerintah mencoba mereplikasi hal yang sama di berbagai lewat skema transmigrasi. 

Prinsip dasarnya adalah distribusi lahan sebagai pintu masuk petani ke dalam rantai 

komoditas seperti perkebunan. Prinsip ini yang mendasari proyek Reforma Agraria Orde 

Baru (Rahman, 2012 dan Arizona, 2014). Pada lima tahun pertama sebagai anggota Asosiasi 

Pembangunan Internasional (IDA), Orde Baru mendorong upaya pemulihan sektor 

perkebunan karet dengan pinjaman 59 juta US$ (Stoler, 1995). Skema ini didukung UU No. 

                                                
33 Aspek pembeda dengan bimbingan masal 1963 terletak pada penggunaan input produksinya. Program 

Bimbingan Massal (Bimas) sudah dimulai sejak 1963 bersama mahasiswa IPB dan UGM sebagai pendamping 

petani dalam berbagi cara-cara budidaya padi (Sajogyo, 1982 dan Wiradi, 1987). Program ini didukung 

Pertani yang merupakan BUMN produsen pupuk kimia. Bimas 1963 ini terhenti oleh Tragedi 1965, lantas 

berubah sesudahnya.  
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3/1972 tentang transmigrasi, di mana peserta berhak mendapatkan lahan pekarangan dan 

pertanian (Pasal 7). Pada Februari 1973, pemerintah mulai mengujicobakan konsep 

inkorporasi petani kepada delapan belas ribu keluarga petani di Sumatera Utara untuk 

menanami 5700 hektar perkebunan karet dan 3300 hektar perkebunan kelapa sawit 

(Badrun, 2010).  

Skema transmigrasi dalam PP No. 42/1973 mengawali kerjasama swasta dengan 

petani yang difasilitasi pemerintah (Pasal 10), di mana pihak swasta bisa mengajukan 

permohonan pelaksanaan transmigrasi (Pasal 16). Peserta transmigrasi mendapatkan 

tanah minimum 2 hektar, 0,25 hektar untuk rumah dan pekarangan serta 1,75 hektar untuk 

persawahan (Pasal 28). Peserta juga bisa mendapatkan lebih dari 2 hektar untuk 

diusahakan komoditas tertentu sesuai ketetapan pemerintah (pasal 29). 

 

 

Konteks 

Kebijakan 

Keterangan 
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Penyediaan tanah oleh negara ini mensyaratkan penerbitan sertifikat hak milik 

sesuai Peraturan Mendagri No. 3/1985 Pasal 2.34 Sementara proses distribusi lahannya 

diatur dalam Keputusan Presiden No. 55/1980 tentang penyelenggaraan landreform. 

Melalui peraturan ini, secara resmi, Orde Baru memasukkan program distribusi lahan di 

dalam kendali birokrasi secara berjenjang dari Menteri Dalam Negeri hingga kepala desa 

(Rahman, 2012). Sementara di tahun yang sama, Juli 1979, Indonesia juga mengirimkan 

delegasi dengan dipimpin Menteri Pertanian untuk terlibat dalam World Conference on 

Agrarian Reform and Rural Development yang diselenggarakan FAO,  

Sayangnya momentum FAO ini tidak diikuti komitmen pemerintah terhadap reforma 

agraria. Tiga tahun kemudian, bersamaan dengan TGHK, Menteri Dalam Negeri 

menerbitkan Instruksi Mendagri No. 11/1982 yang meminta gubernur dan bupati untuk 

melakukan redistribusi tanah dan sertifikasi obyek land reform dalam rangka pelaksanaan 

Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA). Reforma agraria dikerangkai sebagai 

administrasi pertanahan, sebagaimana diperlukan untuk demarkasi tanah negara dan 

perseorangan. Kehadiran PRONA semakin memperlebar diferensiasi kelas sosial petani 

akibat Revolusi Hijau. Saat intensifikasi pertanian tidak didahului penataan struktur 

agraria, pembangunan berjalan tanpa transisi sosial, rentan konflik dan swasembada 

pangan sendiri tidak bertahan lama (Wiradi, 2009).  

Di dalam birokrasi pertanahan, distribusi lahan kepada petani dilakukan bersama 

perluasan konsesi perkebunan. Kejatuhan harga minyak pada periode 1980-an telah 

memaksa Orde Baru mencari sumber ekonomi strategis non-migas yakni sektor kehutanan 

dan perkebunan. PIR pun diperkenalkan Bank Dunia dan diadopsi oleh pemerintah untuk 

membangun sektor perkebunan, 8,1 juta hektar lahan menghasilkan 43% pendapatan non-

migas (Staff Appraisal Report World Bank, 1983). Sejak dikembangkan oleh Bank Dunia 

sejak November 1977, dengan total bantuan 964 juta US$, skema PIR dianggap berhasil 

mendorong kerjasama petani dengan perusahaan perkebunan inti (Staff Appraisal Report 

World Bank, 1983).35    

Lantas, PIR juga diadopsi dalam skema transmigrasi sesuai Instruksi Presiden 

No.1/1986. Di dalam skema PIR-Transmigrasi, menurut Permendagri No. 1/1986, kawasan 

hutan tidak saja dilepaskan untuk petani peserta transmigrasi tetapi juga kepada konsesi 

HGU sebagai perkebunan inti (Pasal 5). Sebagian besar konsesi HGU pada periode ini 

merupakan perusahaan milik negara yang dikuasai konglomerat dan politisi-birokrat 

(McCarthy, 2010). Sementara, peserta transmigran berasal dari daerah dengan penduduk 

padat yang mau mengusahakan komoditas perkebunan inti di lahan yang menjadi hak 

                                                
34 Di dalam Permendagri No.3/1985 disebutkan bahwa segala proyek Departemen Pertanian termasuk PIR 
wajib ditetapkan dengan penerbitan sertifikat hak atas tanah, sebagaimana mengacu pada konsep redistribusi 
tanah dalam rangka pelaksanaan landreform pada PP No. 224/1961 (Pasal 2 huruf b). Pemerintah daerah, 
seperti Gubernur dan Bupati, ditunjuk untuk menandatangani surat keputusan penegasan obyek landreform.  
35 Disebutkan dalam Staff Appraisal Report World Bank (1983), jika skema PIR ini berhasil, maka bisa 

membantu 57.500 keluarga untuk membangun perkebunan karet rakyat 80.700 hektar dengan perkebunan 

inti 51.500 hektar, serta membangun perkebunan kelapa sawit rakyat sebesar 27.000 hektar dengan 

perkebunan inti 17.600 hektar.  
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miliknya (Pasal 9). Pemerintah bertugas memfasilitasi adaptasi awal petani PIR, mulai dari 

biaya rumah, biaya hidup, sampai modal awal perkebunan (McCarthy, 2010).  

PIR-Transmigrasi 1986-1994 merupakan simbiosis mutualisme antara perusahaan 

negara dengan pemerintah (McCarthy, 2010). Pelibatan peserta transmigrasi bisa dimaknai 

sebagai pendisiplinan angkatan kerja petani terhadap komoditas baru kelapa sawit. Sejak 

pemberlakuan skema ini, perkebunan kelapa sawit berkembang pesat dengan laju 

pertumbuhan melampaui komoditas karet. Terhitung sejak implementasi PIR-

Transmigrasi, pertumbuhan perkebunan kelapa sawit rakyat meningkat dari 129.904 

hektar pada 1986 menjadi 203.047 hektar pada 1987 (Kementerian Pertanian, 2017).  

Di tengah pelaksanaan PIR-Transmigrasi, Orde Baru mengukuhkan birokrasi 

pertanahan lewat Keputusan Presiden No. 26/1988 sebagai dasar bagi Badan Pertanahan 

Nasional. BPN dibentuk karena kebutuhan administrasi pertanahan semakin tinggi: 

“Sejalan dengan meningkatnya pembangunan nasional yang menjadi sentral proyek 

ekonomi politik Orde Baru, maka kebutuhan akan tanah juga semakin meningkat.”36 Empat 

tahun setelah kelahiran BPN, UU No. 24/1992 terbit dan membuka kesempatan bagi 

pemerintah daerah membuat perencanaan penerbitan izin lokasi pembangunan (Pasal 22). 

Konteks ini tidak bisa dilepaskan dari Konsensus Washington37  yang memaksa Orde Baru 

membuka kanal investasi swasta besar-besaran, terutama sektor perkebunan. Hal ini 

ditandai dengan Keputusan Presiden No. 97/1993 tentang tata cara penanaman modal, 

yang memungkinkan pemerintah daerah memberikan izin lokasi kepada perusahaan sesuai 

pemanfaatan ruang yang direncanakan dalam RTRW (Pasal 1 (5)). Regulasi ini juga 

dibarengi dengan Keputusan Presiden No. 55/1993 tentang pengadaan tanah bagi 

pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Kebijakan ini mendesakkan adanya, 

pelepasan hak atas tanah secara hukum untuk kepentingan pembangunan sebagaimana 

direncanakan dalam RTRW (Pasal 1 dan Pasal 4).  

Empat tahun setelah UU No. 24/1992, terbitlah PP No.40/1996 tentang hak guna 

usaha (HGU) yang memungkinkan pemberian hak budidaya perkebunan di atas tanah 

negara setelah dilepaskan dari status kawasan hutan (Pasal 4). Di dalam skema HGU ini, 

tidak ada pembatasan luas maksimum tanah untuk badan hukum (Pasal 5). Pemberian hak 

pun diatur secara sentralistik (Pasal 6) dengan jangka waktu 60 tahun dan masih bisa 

diperbaharui lagi di atas konsesi yang sama (Pasal 8). Konsekuensi dari kebijakan ini bisa 

dilihat dari laju penguasaan lahan perkebunan kelapa sawit oleh perusahaan swasta yang 

meningkat lebih dari 500 ribu hektar di tahun 1996-1997.38 Jika kita melihat perbandingan 

penguasaan HGU pada 1989, komposisinya relatif seimbang, 366 ribu hektar untuk 

                                                
36 https://www.atrbpn.go.id/Tentang-Kami/Sejarah diakses pada 21 Oktober 2019 
37 Prinsip penting yang ditawarkan Konsensus Washington adalah (1) deregulasi pasar yang ditujukan untuk 
memberi ruang bagi kegiatan ekonomi swasta secara lebih leluasa dengan menghilangkan kebijakan yang 
tidak memberi insentif pada investasi, (2) sementara kebijakan penanaman modal dianggap sebagai cara 
untuk mengikis sektor perekonomian yang selama ini terkonsentrasi (Yustika, 2004).  
38 Menurut Kementerian Pertanian (2017), penguasaan lahan perusahaan swasta untuk perkebunan sawit 
meningkat signifikan sejak 1992 sebesar 638 ribu hektar, lantas 1996 1,083 juta hektar, melonjak drastis 
1997 sebesar 1,592 juta hektar, dan terus mengalami tren serupa hingga Soeharto jatuh pada 1998 sebesar 
2,113 juta hektar.   
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perusahaan negara dan 383 ribu hektar untuk perusahaan swasta (Kementerian Pertanian, 

2017). Sementara di 1998, kesenjangannya sangat terlihat, 556 ribu hektar untuk 

perusahaan negara dan 1,592 juta hektar untuk perusahaan swasta (Kementerian 

Pertanian, 2017).  

Kelahiran PP No. 40/1996 bersamaan dengan SK Direktur Bank Indonesia No. 

28/50/KEP/DIR/1995 tentang Koperasi Kredit Primer untuk Anggota (KKPA). Peraturan 

ini mendorong skema baru pelibatan petani ke dalam komoditas ekspor melalui usulan 

kredit yang memungkinkan kemitraan langsung antara masyarakat dengan swasta Di sini, 

peran negara semakin berkurang, bahkan perusahaan swasta mengambil-alih tanggung 

jawab untuk membangun infrastruktur transmigrasi. Pada 1996 sampai 1999, rata-rata 

pertumbuhan HGU swasta per tahun adalah 550 ribu hektar. Jumlah ini masih jauh 

dibanding luasan perkebunan rakyat yang dibangun dengan rata-rata pertumbuhan pada 

1996-1999 sebesar 95 ribu hektar saja.  

Satu tahun setelah PP No. 40/1996, bersamaan dengan proyek administrasi 

pertanahan Bank Dunia 1994, Orde Baru menerbitkan PP No. 24/1997 tentang pendaftaran 

tanah. Kebijakan ini menegaskan administrasi pertanahan di awal 1980 untuk menyertakan 

“pemberian surat tanda bukti hak (sertifikat) bagi bidang-bidang tanah yang ada hak 

miliknya,” (Pasal 1 dan Pasal 4). Melalui kebijakan ini, penguasaan terhadap sebidang tanah 

sebagai kekayaan sosial komunitas semakin termediasi mekanisme pasar sekaligus 

menghapus akses lain yang bersifat non-pasar (De Angelis, 2006; Hall, 2011).  

Kehadiran sertifikasi lahan semakin relevan dengan inkorporasi komoditas ekspor 

melalui KKPA. Skema KKPA memungkinkan komunitas, bukan peserta transmigrasi, untuk 

mengajukan diri menjadi peserta kredit dan ikut menginisiasi penanaman komoditas 

ekspor seperti kelapa sawit. Kesuksesan petani PIR-Transmigrasi dalam mengusahakan 

sawit menjadi penggerak bagi ekspansi perkebunan kelapa sawit dalam skema KKPA 

(McCarthy, 2010). Di beberapa kasus, peserta KKPA merupakan petani komoditas karet 

atau perangkat desa yang mampu mengkonsolidasikan lahan desa untuk perkebunan 

kelapa sawit (McCarthy, 2010).  

Kebijakan sektor agraria Orde Baru merupakan cerminan inkorporasi petani dalam 

mekanisme pasar. Bersamaan dengan itu, terjadi perluasan investasi sumber daya yang 

sedikit menyertakan peran negara. Kekuasaan negara tidak bekerja sendiri, melainkan 

berkelindan dengan kekuasaan kapital yang mampu membentuk ketimpangan penguasaan 

lahan di antara masyarakat sendiri (Hall dkk, 2011).   

 

Logika Penguasaan Lahan 
Tiga dekade kebijakan sektoral kehutanan dan agraria Orde Baru telah melandasi 

proses komodifikasi lahan yang memaksa usaha tani keluarga, baik secara langsung atau 

tidak langsung, terlepas dari lahannya. Dua dekade pertamanya, Orde Baru dikenal royal 

memberikan hak istimewa kepada kelas pebisnis yang dekat dengan birokrasi. Berakhirnya 

kejayaan minyak membuat pemerintah melahirkan kebijakan deregulasi pasar. Hal ini 

terlihat dari skema inkorporasi perkebunan rakyat untuk komoditas kelapa sawit, yang 
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pelan-pelan, mengurangi peran negara dalam memfasilitasi petani dengan sektor swasta. 

Kebijakan deregulasi pasar dianggap sebagai obat mujarab dalam mengatasi 

ketergantungan negara terhadap pendapatan migas (Karseno, 1997). Namun, krisis 1998 

telah menjadi bumerang bagi kebijakan tiga dekade Orde Baru yang dianggap terlalu 

memberi karpet pada industri besar (Karseno, 1997).  

Penyesuaian struktural 1997 yang datang bersamaan dengan pinjaman 23 miliar 

US$ oleh IMF telah mendorong deregulasi pasar pasca krisis moneter 1998.39 Deregulasi ini 

berbarengan dengan desakan Reformasi 1998 tentang otonomi daerah. “Kekuasaan 

terpusat membuat pengambilan keputusan tidak sesuai kondisi geogragis dan demografis 

di daerah,” (TAP MPR No. X/1998). Reformasi 1998 juga mendorong masyarakat sipil40 

mendesakkan agenda untuk mengganti administrasi pertanahan Orde Baru menjadi land 

reform, sesuai TAP MPR No. IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber 

Daya Alam. Land reform dihidupkan kembali sebagai, “penataan kembali penguasaan, 

pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria,” (Pasal 2). Pasal ini juga 

bertujuan untuk menghidupkan kembali fungsi sosial tanah dalam UUPA yang direduksi 

menjadi fungsi lindung dan produksi.  

Hanya saja, kehadiran TAP MPR IX/2001 bukan berarti menghapus oligarki bisnis 

dan politik. Jika semasa Orde Baru, pemain utama adalah birokrat pusat. Maka, otonomi 

daerah, pemain utamanya adalah partai politik. “Pemilihan umum terbuka yang melibatkan 

partai-partai politik justru membuka ruang baru untuk melanjutkan oligarki bisnis dan 

politik,” (Hall, 2012). Konteks ekonomi politik ini perlu dibaca untuk melihat pendorong 

bagi enclosure yang memungkinkan komodifikasi lahan (Nevins dan Peluso, 2009). 

Setidaknya ada dua hal yang perlu diuraikan. Pertama, politik pasca Reformasi 1998 

tampaknya melanjutkan sektoralisme Orde Baru ditandai dengan kasus tumpang tindih 

kebijakan antara pemerintah daerah dengan jawatan kehutanan. Kedua, kebijakan 

penguasaan lahan pasca reformasi justru mempercepat akuisisi dan privatisasi lahan skala 

besar ditandai dengan keistimewaan-keistimewaan pemegang HGU dan penyederhanaan 

reforma agraria sebagai administrasi pertanahan.   

 

Melanjutkan Sektoralisme 

 Kasus tumpang tindih merupakan keniscayaan bagi potret kebijakan penguasaan 

lahan pasca Orde Baru. Di satu sisi, konsolidasi lahan melalui kawasan hutan masih 

hegemonik. Di sisi lain, penentuan pemanfaatan ruang telah melibatkan pemerintah daerah 

dan sedikit demi sedikit mengurangi persentase kawasan hutan TGHK di berbagai provinsi. 

                                                
39 https://tirto.id/kilas-balik-indonesia-imf-selama-krisis-ekonomi-asia-cs6F diakses pada 21 Oktober 2019 
40 Pada 1999, Kelompok Studi Pembaruan Agraria yang terdiri dari akademisi dan aktivis agraria 

mengusulkan panitia adhoc MPR-RI untuk mempersiapkan agenda ketetapan khusus terkait pelaksanaan 

pembaruan agraria. Kelompok studi ini juga berbarengan dengan panitia ad hoc MPR-RI yang mengagendakan 

pengelolaan sumber daya alam. Kombinasi keduanya melahirkan Kelompok kerja Pengelolaan Sumber Daya 

Alam yang menolak sektoralisme antara pengelolaan sumber daya alam dan agraria (Rahman, 2012) dan 

melahirkan trajektori baru dalam gerakan agraria dan lingkungan yang selama ini dibedakan (Peluso dkk 

dalam Rahman, 2012).   
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Kewenangan daerah ini menguat seiring desakan Reformasi 1998, salah satu pokok TAP 

MPR X/1998 mengamanatkan, “penyelenggaraan otonomi daerah untuk pengaturan, 

pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan.” 

Di tahun yang sama, TAP MPR XV/1998 juga terbit untuk mengatur “pemanfaatan 

sumber daya nasional dan pengelolaan sumber daya secara transparan kepada usaha kecil 

menengah dan koperasi (pasal 3).” Salah satu capaian reformasi juga terlihat dari 

perubahan UU No.5/1967 menjadi UU No. 41/1999 yang mulai mendorong partisipasi 

masyarakat (Pasal 3) dan memperhatikan hak masyarakat hukum adat (Pasal 4). Di sisi 

lain, pengertian kawasan hutan menjadi lebih prosedural, “wilayah yang ditunjuk dan atau 

ditetapkan oleh pemerintah, (Pasal 1).” Istilah “ditunjuk dan atau ditetapkan” ini 

mendorong birokrasi kehutanan mengeliminasi Pasal 2 UU No. 5/1967, meski secara 

inheren menyimpan ambivalensi dengan kewenangan pemerintah daerah. Selanjutnya, 

wewenang jawatan kehutanan dibatasi untuk “menetapkan status wilayah sebagai kawasan 

hutan dan non-hutan, serta mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang 

dengan hutan.”    

Sejak masa awal reformasi, ada kekhawatiran bahwa TAP MPR IX/2001 tidak 

ditanggapi serius oleh pemerintah maupun parlemen. Benar saja, prioritas pembangunan 

sekedar mencantumkan, “peningkatan konservasi dan rehabilitasi potensi sumber daya 

alam, … tanpa ada percobaan struktural dalam memperbaiki nasib petani kecil dan buruh 

tani,” (Tjondronegoro, 2003). Kekhawatiran ini terbukti, mula-mula lewat kelahiran PP No. 

44/2004 tentang perencanaan kehutanan dan PP No. 45/2004 tentang perlindungan hutan. 

Hal mendasar peraturan ini adalah pengaturan perencanaan kawasan hutan yang 

mendorong pembenahan klaim penunjukan kawasan hutan dalam TGHK. Di dalam PP No. 

44/2004, penunjukan kawasan hutan hanya tahapan awal, selanjutnya ada penataan batas, 

pemetaan, dan penetapan kawasan hutan untuk memberi kepastian hukum,” (Pasal 1 dan 

Pasal 16).   
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Dalam rangka paduserasi RTRW dengan TGHK (Pasal 18), perencanaan kawasan 

hutan diharapkan transparan dan partisipatif (Pasal 4). Pengukuhan kawasan hutan 

mensyaratkan keterpaduan pemanfaatan ruang, baik fungsi lindung maupun budidaya, 

antara Menteri Kehutanan dengan pemerintah daerah. Sesuai UU 32/200441, pemerintah 

kabupaten juga mengemban tanggungjawab proses penataan batas kawasan hutan dengan 

non-hutan (Pasal 19 (5)).  Perencanaan kawasan hutan yang terkesan inklusif ini didukung 

PP No. 45/2004 tentang perlindungan hutan. Kebijakan ini, secara spesifik, berusaha untuk 

“mencegah kerusakan hutan, … serta mempertahankan dan menjaga hak negara, 

masyarakat dan perorangan atas kawasan hutan.”   

Kebijakan tentang perencanaan kawasan hutan tidak bisa lepas dari studi kelayakan 

investasi Asian Development Bank 2004. Studi ini menghasilkan rekomendasi untuk,  

                                                
41 Menurut UU No. 32/2004 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa, “dana bagi hasil sebagai 

sumber pendapatan daerah dari pajak, salah satunya, diperoleh dari sektor perkebunan, pertambangan, dan 

kehutanan. (Pasal 160) 
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“menciptakan iklim kebijakan yang kondusif bagi pengembangan sarana dan prasarana 

pendukung investasi, serta penguatan kinerja ekonomi yang mendukung kerjasama di 

tingkat ASEAN,” (Bulletin Kawasan, 2008). Acuan untuk membuka kran investasi swasta di 

tingkat regional bukan sekedar isapan jempol. Berbeda dengan implementasi TAP MPR 

IX/2001 yang macet, pemerintah cenderung lugas dalam mengupayakan deregulasi pasar. 

Upaya deregulasi ini dilakukan di aspek pemanfaatan dan penguasaan lahan. Di 

dalam aspek pemanfaatan lahan, pemerintah Indonesia menerbitkan UU No. 39/2009 

tentang kawasan ekonomi khusus (KEK), “mempercepat … penanaman modal melalui 

penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan ekonomi … sehingga bisa memaksimalkan 

kegiatan bernilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional” (Pasal 2). Fasilitasi utama 

deregulasi KEK ialah kemudahan memperoleh hak atas tanah (Pasal 36) dan keringanan 

perizinan usaha, keimigrasian, sampai diberikan fasilitas keamanan (Pasal 38). 

 Sebagai agenda percepatan investasi, KEK juga membutuhkan konektivitas antar 

wilayah bersumberdaya unggul (Pasal 4) yang diwujudkan lewat pembangunan 

infrastruktur jalan tol, rel kereta api, pelabuhan, sampai bandara internasional. Pada 2011, 

konsep KEK dan konektivitasnya dirancang secara komprehensif melalui Master Plan 

Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Fasilitas memangkas 

hambatan birokratis yang bersifat sektoral, dari pusat hingga daerah, melalui mekanisme 

debottlenecking, untuk mempercepat perputaran investasi modal (Safitri, 2014 dan 

Yanuardy dkk, 2014).  

Pemberian karpet merah pada penanaman modal berjalan beriringan dengan 

dengan revisi kebijakan tata ruang, UU No. 26/2007 tentang penataan ruang, yang 

mendorong, “penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi,” (Pasal 20 (2)). Di dalam 

kebijakan ini, setiap pemanfaatan ruang perlu memiliki nilai ekonomi strategis nasional. 

Klausul ini sepadan dengan UU No. 25/2007 tentang penanaman modal yang ditujukan 

untuk menciptakan iklim usaha dan mempercepat peningkatan penanaman modal (Pasal 

4). Bahkan, secara khusus, pemerintah juga mendorong pembebasan pajak penghasilan 

dalam waktu tertentu kepada investor baru yang mengikuti nilai ekonomi strategis 

nasional (Pasal 19 (5)) seperti KEK. 

Kemudahan investasi ini disambut deregulasi kebijakan di sektor kehutanan yang 

asasnya tidak jauh berbeda dari masa kejayaan industri kayu mentah 1980-an. Pada 2010, 

ada dua kebijakan penting yang memudahkan perubahan peruntukan fungsi kawasan 

hutan dalam PP No. 10/2010 dan pelepasan kawasan hutan dalam Permenhut P. 

33/Menhut-II/2010. Melalui dua kebijakan ini, jawatan kehutanan tetap bertindak sebagai 

penentu kawasan hutan meski perannya telah dikurangi di UU No. 41/1999. Pengertian 

“ditunjuk dan atau ditetapkan” mendorong penafsiran ganda. Di satu sisi, status kawasan 

hutan bisa dilegitimasi dengan selembar surat keputusan penunjukan kawasan hutan. Di 

sisi lain, ada penafsiran bahwa kawasan hutan hanya bisa dikukuhkan jika sudah ada 

paduserasi dan penetapan batas yang melibatkan pemerintah daerah.  
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PP No. 10/201042 yang secara teknis ada dalam Permenhut P. 33/Menhut-II/2010 

memperkenalkan pendekatan pragmatis untuk mengubah status kawasan hutan secara 

parsial dengan melepaskan kawasan hutan dan atau melakukan tukar menukar kawasan 

hutan (Pasal 7). Selain itu, pelepasan kawasan hutan juga bisa diberikan tanpa kewajiban 

tata batas setelah terjadinya pelepasan (Pasal 15).  

Deregulasi kebijakan ini mensyaratkan kejelasan status kawasan hutan di mana 

pengukuhan kawasan hutan, Permenhut No. P.44/Menhut-II/2012, mensyaratkan bukti-

bukti tertulis (Pasal 24). Lantaran prosesnya sendiri sulit ditempuh (Kartodihardjo, 2015). 

Hingga 2013, dari 4,2 juta hektar lahan yang ditunjuk sebagai kawasan hutan baru 16,6% 

saja yang sudah menyelesaikan penataan batas (Kartodihardjo, 2015). Silang sengkarut ini 

memicu konflik sektoral dalam menegosiasikan status kawasan hutan.  

Keberadaan TGHK membawa implikasi pelik bagi kewenangan pemerintah daerah 

menjalankan perannya untuk menerbitkan izin lokasi. Kepelikan ini berkelindan dengan 

bibit oligarki bisnis dan politik di daerah yang dilegitimasi skema percepatan investasi 

seperti KEK dan MP3EI. Di Kalimantan Tengah misalnya, TGHK menunjuk hamper seluruh 

wilayah provinsi ini menjadi kawasan hutan (Rompas dkk, 2013 dan Setiawan dkk, 2017).  

Penunjukan hamper 100% status kawasan hutan ini menjadi tanda bahwa kran investasi 

konsesi HPH terbuka lebar di Kalimantan Tengah pada 1982.  

Pada 1993, satu tahun setelah UU Nomor 24/1992, klaim TGHK ditantang dengan 

penerbitan RTRW Provinsi Kalimantan Tengah. Perencanaan ruang provinsi ini 

menegosiasikan 27,40% dari luas total Kalimantan Tengah sebagai kawasan non-hutan. 

Menapaki akhir 1990-an, UU No. 41/1999 mengamanatkan Menteri Kehutanan untuk 

melakukan pengukuhan alih-alih sekedar penunjukan kawasan hutan. Di tahun yang sama, 

Kalimantan Tengah kembali menerbitkan RTRW 1999 hasil dari paduserasi TGHK 1982 

dan RTRW 1993. Di sini, persentase kawasan hutan 66% dan kawasan non-hutan 34%.  

Turunnya persentase kawasan hutan di Kalimantan Tengah merupakan respon dari 

banyak konsesi HPH habis yang diganti bisnis kayu ilegal. Seperti didokumentasikan Smith 

(2003), “pemilik bisnis kayu ilegal berasal dari Jakarta. Sementara, warga bisa ikut 

memasuki hutan dan menebang kayu dari modal yang dipinjam dari pengusaha.” 

 

                                                
42 Kebijakan yang sama kembali diterbitkan melalui PP No. 104/2015 tentang tata cara perubahan 

peruntukan dan fungsi kawasan hutan. Hanya saja, melalui peraturan ini, tukar menukar kawasan hutan 

dibatasi paling banyak 2 hektar untuk kepentingan umum. Di dalam prosesnya, tukar menukar kawasan 

hutan juga harus disetujui terlebih dulu oleh DPR ( https://setkab.go.id/pp-no-1042015-pemerintah-buka-

peluang-perubahan-peruntukan-dan-fungsi-kawasan-hutan/ diakses pada 22 Oktober 2019) 
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Ketika UU No. 22/1999 tentang otonomi daerah terbit, otoritas politik penguasaan 

lahan bergeser ke daerah. Dalam waktu singkat, pemerintah kabupaten mendapat tanggung 

jawab besar yang memicu alih fungsi kawasan hutan dan pemberian izin lokasi perkebunan 

oleh bupati. Salah satu konsekuensinya terlihat dari tumpang tindih penguasaan lahan 

antara jawatan kehutanan dan pemerintah daerah melalui penerbitan tata ruang. Sebagai 

contoh, pada 2003, Pemerintah Kalimantan Tengah kembali menerbitkan RTRW dengan 

persentase 67,04% kawasan hutan dan 32,96% non-hutan. Walau belum mengalami padu 

serasi, perda ini menjadi acuan bupati untuk mengeluarkan izin lokasi perkebunan kelapa 

sawit. Hingga pada, 11 September 2006, Menteri Kehutanan mengirimkan surat ke 

Gubernur Kalimantan Tengah agar pembangunan daerah disesuaikan dengan TGHK 1982. 

Di tengah simpang-siur status kawasan hutan di Kalimantan Tengah, Menteri Kehutanan 

bekerja untuk menetapkan kawasan hutan melalui penerbitan SK 292/Menhut-II/2011. 

Peta tersebut menunjukkan status quo dan mengembalikan legitimasi TGHK 1982 di 

Kalimantan Tengah. Dari sanalah tumpang tindih kewenangan pusat dan daerah dimulai. 

Secara de jure, Menteri Kehutanan melihat Kalimantan Tengah dengan sumber daya 

hutannya. Padahal, selama 2003 sampai 2011, banyak konsesi perkebunan kelapa sawit 

dikeluarkan bupati dan gubernur dengan mengacu RTRW 2003 dan UU 34/2004. 

Permasalahan tumpang tindih ini pernah diadukan ke Mahkamah Konstitusi pada 14 Juli 

2011 oleh lima bupati di Provinsi Kalimantan Tengah yang menghasilkan MK No. 45/2011. 

Bupati Kapuas mempermasalahkan status quo TGHK 1982 yang menganggap seluruh 

Kabupaten Kapuas sebagai kawasan hutan: 499 ribu hektar hutan produksi dan 823 ribu 

hektar hutan produksi terbatas untuk konsesi kehutanan dan perkebunan. Gugatan ini 

berawal dari frasa “ditunjuk dan atau ditetapkan” Pasal 1 UU No. 41/1999 yang oleh 
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pemerintah pusat diberi kedudukan sama antara “ditunjuk” dan “ditetapkan” sehingga 

mengembalikan status quo TGHK 1982.  

Kondisi ini mengakibatkan ketidakpastian hukum dan merugikan bupati untuk 

menerbitkan izin lokasi perkebunan dan pertambangan. Di Kabupaten Kapuas saja, pada 

2010, ada 25 perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan masing-masing mengusulkan 

lahan 6.500-24.000 hektar.43 Disamping ketidakleluasaan pemberian izin, TGHK 1982 juga 

merugikan hak konstitusional warga untuk mempunyai hak milik. Sebelumnya, BPN 

Kabupaten Kapuas sudah menerbitkan sertifikat hak milik seluas 13 juta hektar lahan 

untuk lebih dari 71 ribu bidang dan satu bidang HGU seluas sembilan ribu hektar.44  

Kasus tumpang tindih juga terjadi di Provinsi Riau dengan konteks seperti Provinsi 

Kalimantan Tengah (Kartodihardjo, 2015). Kemudian, masalah ini meruncing saat Menteri 

Kehutanan mendorong debottlenecking melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan yang 

terlanjur digunakan untuk kegiatan non-kehutanan seperti perkebunan sesuai PP No. 

61/2012 jo PP No. 24/2010 (Novrian dan Yanuardy, 2014). Kebijakan ini pun dimanfaatkan 

pemerintah daerah untuk memutihkan kawasan hutan yang sudah terlanjur diberikan izin 

lokasi untuk perkebunan untuk komoditas ekspor. Usaha penataan administrasi kawasan 

hutan juga muncul PP No. 104/2015 tentang perubahan peruntukan dan fungsi kawasan 

hutan. Kebijakan ini membuka kesempatan bagi gubernur (Pasal 30) untuk mengubah 

peruntukan kawasan hutan baik fungsi lindung atau produksi (Pasal 29) sejauh telah tejadi 

perubahan fungsi (Pasal 42).  

  

Privatisasi 

Sektor kehutanan merupakan penguasa sebagian besar wilayah kita. Berdasarkan 

data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2018), 120,6 juta hektar atau 63% 

dari total wilayah Indonesia berada di kawasan hutan. Sementara sisanya, 69,9 juta hektar 

atau 37% adalah areal penggunaan lain yang bisa diberikan hak milik tanpa proses 

pelepasan kawasan hutan. Politik penguasaan lahan ini melatarbelakangi indeks 

ketimpangan lahan 0,68, artinya 1% dari total populasi Indonesia menguasai 68% sumber 

daya lahan.45 Dari 69,9 juta hektar ini pula, kita bisa melihat privatisasi lahan yang bekerja 

melalui administrasi pertanahan berbasis hak milik dan akuisisi lahan skala besar yang 

memberi keistimewaan pada pemegang HGU.  

                                                
43 Putusan MK No.45/2011 hal. 64-65  
44 Putusan MK No.45/2011 hal. 73 
45https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01/25/ketimpangan-kepemilikan-lahan-di-indonesia 

diakses pada 22 Oktober 2019 

file:///C:/Users/ThinkPad/Desktop/https
file:///C:/Users/ThinkPad/Desktop/https
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01/25/ketimpangan-kepemilikan-lahan-di-indonesia
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01/25/ketimpangan-kepemilikan-lahan-di-indonesia
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01/25/ketimpangan-kepemilikan-lahan-di-indonesia
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01/25/ketimpangan-kepemilikan-lahan-di-indonesia
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01/25/ketimpangan-kepemilikan-lahan-di-indonesia
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01/25/ketimpangan-kepemilikan-lahan-di-indonesia
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01/25/ketimpangan-kepemilikan-lahan-di-indonesia
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01/25/ketimpangan-kepemilikan-lahan-di-indonesia
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01/25/ketimpangan-kepemilikan-lahan-di-indonesia
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01/25/ketimpangan-kepemilikan-lahan-di-indonesia
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01/25/ketimpangan-kepemilikan-lahan-di-indonesia
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01/25/ketimpangan-kepemilikan-lahan-di-indonesia
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01/25/ketimpangan-kepemilikan-lahan-di-indonesia
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01/25/ketimpangan-kepemilikan-lahan-di-indonesia
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01/25/ketimpangan-kepemilikan-lahan-di-indonesia
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01/25/ketimpangan-kepemilikan-lahan-di-indonesia
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01/25/ketimpangan-kepemilikan-lahan-di-indonesia
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01/25/ketimpangan-kepemilikan-lahan-di-indonesia
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01/25/ketimpangan-kepemilikan-lahan-di-indonesia


28 
 

 

Proyek administrasi pertanahan terikat pada prinsip legalisasi tanah untuk 

“mempercepat pasar tanah secara wajar dan efisien,” (Bank Dunia, 1994). Sejak Orde Baru, 

prinsip ini mempermudah komodifikasi lahan. Menurut Wood (2002), administrasi 

pertanahan mendorong enclosure sepanjang mampu mentransformasi nilai guna tanah 

menjadi nilai tukar. Sifat yang menguntungkan ini berangsur-angur mendorong konsentrasi 

penguasaan lahan, pun di antara komunitas, dari petani gurem ke petani kaya. 

Pada 2004, BPN menjelasan Program Pembaruan Agrarian Nasional (PPAN) untuk 

meredistribusi 1,1 juta hektar tanah negara di bawah juridiksinya dan 8,15 juta hektar 
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kawasan hutan produksi konversi untuk dikeluarkan dari kawasan hutan, dan 7 hektar 

tanah-tanah terlantar, (Winoto dalam Rahman, 2012). PPAN empat tahun kemudian 

menghasilkan penerbitan 13 juta sertifikat tanah oleh BPN (Savitri dkk, 2010). Pada 2009, 

Bank Dunia terus menawarkan obat mujarab kemiskinan dengan pengurusan administrasi 

pertanahan untuk mengamankan investasi pertanahan (Savitri dkk, 2010). Sesuai 

marwahnya, sertifikat tanah telah membuka pasar tanah termasuk “kredit dalam 

melakukan transaksi kepemilikan tanah secara terbuka,” (Cahyono dan Novriadi, 2010).  

Administrasi pertanahan ini berakar dari Peraturan Presiden No. 10/2006 tentang 

BPN. Sepanjang 2005-2009, BPN diberi mandat untuk mengupayakan kerjasama lintas 

sektor di pemerintah dalam rangka agenda PPAN. Sayangnya, agenda redistribusi ini 

mandeg seiring pembiaran presiden terhadap ego sektoral antara jawatan kehutanan dan 

pertanian (Rahman, 2014). Lagi-lagi usaha redistribusi tanah berakhir menjadi legalisasi 

aset, sekalipun disadari mampu melemahkan kontrol kelompok miskin atas lahannya 

(Tohari dan Ridha, 2010).  

Ketimpangan penguasaan lahan terjadi karena konsentrasi lahan pada sekelompok 

elit yang mampu mengakumulasi kekayaan. Kecenderungan ini semakin kuat seiring 

orientasi pembangunan pemerintah pusat yang digerakkan dalam koridor-koridor ekonomi 

untuk mempercepat investasi dan transaksi atas lahan.46 Bahan bakar agar KEK beroperasi 

berada di dalam proyek infrastruktur yang menghubungkan wilayah tertinggal dengan 

pusat pertumbuhan. Selanjutnya, legalisasi aset memudahkan pembangunan infrastrutur 

seiring penerbitan Peraturan Presiden Np. 65/2006 yang diperkuat UU No. 2/2012. Kedua 

kebijakan ini mengatur pengadaan tanah bagi kepentingan umum seperti infrastruktur 

yang mensyaratkan sertifikat untuk memudahkan ganti rugi. Meski, hak milik yang melekat 

dalam sertifikat tidak menjamin pemiliknya untuk bebas dari pengambilan tanah secara 

paksa oleh negara.  

Sumardjono (2018) menjelaskan dengan baik perbedaan regulasi pengadaan tanah. 

Di dalam Perpres No. 65/2006, pengadaan tanah dan pencabutan hak milik masih 

berpegang teduh pada proses musyawarah pengadaan tanah. Jika mengalami kebuntuan, 

pemerintah masih mendorong proses mediasi bersama lembaga pencabutan hak milik. 

Selanjutnya, apabila ganti rugi dianggap tidak layak maka pihak yang bersangkutan bisa 

mengajukan banding ke pengadilan tinggi (Pasal 18 A). Mekanisme ini berbeda dengan UU 

No. 2/2012 yang memaksakan pelepasan lahan dengan menitipkan ganti rugi di pengadilan 

negeri setempat. Penyelesaian keberatan terhadap ganti rugi hanya bisa dilakukan lewat 

Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung. 

UU No. 12/2012 menjadi contoh ketidakadilan bagaimana pengadaan tanah untuk 

pembangunan bekerja secara formal di atas status hak milik tanah. Pengeroposan reforma 

agrarian sebagai agenda legalisasi tanah telah mentransformasi relasi manusia dan alam 

dalam relasi komoditas (Levien, 2011) yang menjadi prasyarat mutlak bagi privatisasi. Di 

                                                
46 Di dalam dokumen Comprehensive Asia Development Plan (CADP), konsep wilayah tertinggal diukur dari 

integrasi dalam industrialisasi dan konektivitas antar wilayah yang mendukung jejaring perekonomi nasional 

sampai regional.   
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dalam skema KEK, yang melayani konsolidasi lahan bagi investasi, pemerintah bekerja 

seperti makelar tanah yang mengambil untung dari proses mediasi lahan dari individu ke 

investor (Levien, 2011). KEK mendesak kerja pemerintah untuk menggenjot investasi 

secara langsung ke wilayah-wilayah pinggiran tapi berpotensi. Fasilitas yang ditawarkan 

antara lain penyiapan infrastruktur, proses perizinan, konsolidasi tanah, hingga 

ketersediaan tenaga kerja (Brosur KEK, 2018). Proyek ini seperti obat mujarab bagi 

pengentasan kemiskinan karena dianggap berkontribusi menyerap tenaga kerja bebas di 

wilayah pinggiran. Meski sebenarnya, proyek ini rentan konflik lahan karena target setiap 

KEK mampu mengkonsolidasi 10.000 hektar lahan (Purba, 2006). 

 

 

Industri kelapa sawit menjadi salah satu komoditas strategis yang diberi 

keistimewaan-keistimewaan melalui KEK dan kebijakan pemerintah lainnya. Di Indonesia, 

ada tiga lokasi KEK yang mempunyai kegiatan utama industri pengolahan kelapa sawit 

yakni KEK Sei Mangkei di Sumatera Utara, KEK Tanjung Api-api di Sumatera Selatan, dan 

KEK MBTK di Kalimantan Timur (Brosur KEK, 2018). Dengan atau tanpa KEK, industri 

kelapa sawit berkembang pesat sejak administrasi pertanahan HGU melalui PP No. 

40/1996. Satu dekade sejak kebijakan tentang HGU, konsesi perkebunan sawit berkembang 

dari 1,083 juta hektar pada 1996 menjadi 3,357 juta hektar pada 2006 (Kementerian 

Pertanian, 2018). Luasan ini juga sebanding dengan data perkebunan kelapa sawit rakyat, 

dari 783,887 hektar menjadi 2,549 juta hektar.  
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Pertumbuhan kelapa sawit berlangsung cepat, hingga tidak ada keterpaduan data 

tentang berapa total luasan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Pada 2019, Komisi 

Pemberantasan Korupsi (2019) menerbitkan laporan tentang analisis citra satelit tutupan 

lahan kelapa sawit 2014-2016. Hasilnya cukup mengejutkan, tutupan kelapa sawit kita 

seluas 16,8 juta hektar dengan 82% diantaranya berada di Provinsi Riau, Sumatera Utara, 

Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Aceh dan 

Jambi. Tiga provinsi yang mendominasi tutupan lahan kelapa sawit juga didorong dalam 

skema KEK.  Jumlah ini berbeda jauh dari angka resmi dari Kementerian Pertanian (2018) 

sebesar 11,2 juta hektar yang dikeluarkan di tahun sesuai analisis citra satelit.  

Ekspansi perkebunan kelapa sawit memperoleh legitimasi kuat pada 2004, saat UU 

No.18/2004 tentang perkebunan terbit setelah menginduk pada UU Agraria sejak masa 

kolonial. UU No.18/2004 ini mengatur tentang perencanaan perkebunan, HGU bisa 

diberikan selama 35 tahun dengan perpanjangan waktu 25 tahun (Pasal 11).47 Selain itu, 

Menteri juga bisa mengusulkan penghapusan HGU jika didapati lahan konsesi tidak 

dimanfaatkan (Pasal 12). Hanya saja, aturan ini seolah isapan jempol belaka sebab seorang 

Menteri lebih sering melakukan pembiaran terhadap penelantaran HGU dibanding 

membuat penindakan. Hal ini bisa terlihat dari 2 juta hektar konsesi perkebunan belum 

diurus di tahun 2013 (TuK Indonesia, 2015). Artinya 51% dari total konsesi grup 

perusahaan besar ini belum diurus, dibiarkan terlantar dan menjadi bank tanah. Contohnya, 

Grup Sinarmas mempunyai bank tanah untuk perkebunan kelapa sawit seluas 788,907 

hektar dan Grup Wilmar seluas 342,850 hektar lahan (TuK Indonesia, 2015).  

Persoalan ini kian pelik ketika KPK mengusut 18,13 triliun rupiah potensi pajak dari 

perkebunan kelapa sawit yang tidak terpungut pemerintah (KPK, 2016 dan 2018). Potensi 

pajak ini urung didapat karena “kepatuhan wajib pajak di sektor perkebunan sangat 

rendah, sekitar 46,3% saja badan hukum yang membayar pajak,” (KPK, 2018). Di samping 

itu, KPK juga mengindikasikan penyalahgunaan kewenangan dalam proses perizinan HGU 

yang panjang,” (KPK, 2018).  

Pertama, izin lokasi diberikan bupati kepada perusahaan untuk memperoleh tanah 

indikatif sebagaimana diatur dalam Permen Agraria dan Tata Ruang No. 2/1999. Kedua, UU 

No. 32/2009 menjamin setiap investor perkebunan kelapa sawit wajib mendapatkan izin 

lingkungan dari Menteri LHK. Ketiga, UU No. 39/2014 mewajibkan pemegang konsesi 

perkebunan untuk menandatangani surat komimen kemitraan dengan petani sebagai 

syarat mendapatkan izin usaha perkebunan dari Menteri Pertanian. Keempat adalah SK 

Pelepasan Kawasan Hutan yang diterbitkan Menteri LHK sesuai amanat Permenhut No. 

51/Menlhk/Setjen/KUM1/6/2016 tentang tata cara pelepasan kawasan hutan. Tahapan 

terakhir adalah proses pengukuran bidang tanah sesuai izin lokasi untuk bisa mendapatkan 

SK HGU, sebagaimana diatur dalam Permen Agraria dan Tata Ruang Nomor 5/2015 revisi 

dari Permen No. 2/1999. 

                                                
47 Periode waktu ini berbeda dengan PP No.40/1996 tentang HGU yang dimungkinkan memiliki konsesi 

selama 35 tahun plus 25 tahun ditambah pembaharuan izin selama 35 tahun (Pasal 8).   
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Jika SK Pelepasan kawasan hutan sudah di tangan, maka persyaratan HGU bisa 

diurus. Ketentuan HGU paling lama 35 tahun, dan hanya bisa diperpanjang maksimal 25 

tahun. Bermodalkan Izin Lokasi, perusahaan datang ke pemegang hak untuk memproses 

ganti rugi pelepasan lahan. Jika berupa kawasan hutan produksi, maka harus mendapatkan 

SK Pelepasan Kawasan Hutan. Jika berupa hak pengelolaan transmigrasi, perusahaan bisa 

langsung mengkonsolidasi penerbitan sertifikat transmigran. Jika transmigran belum 

mendapatkan sertifikat, maka, perusahaan bisa meminta rekomendasi kepada Kementerian 

Transmigrasi. Lewat alur ini, pemegang HGU diberi kewajiban untuk membangun 

perkebunan plasma untuk petani paling rendah 20% dari total yang diusahakan 

perusahaan.  

Alur pengurusan izin perkebunan kelapa sawit yang panjang ternyata tidak 

menjamin kontrol bagi kementerian dan lembaga untuk saling menjaga fungsi ekologis 

lahan. Sebaliknya, izin yang berlapis-lapis sesuai kewenangan kementerian maupun 

pemerintah daerah malah membuka celah penyalahgunaan. Kementerian pertanian, 

sebagai penanggung jawab sektor perkebunan yang mempunyai fungsi koordinatif lintas 

kementerian, justru tidak mampu menjaga keseimbangan ini. Bahkan, sesuai Permentan 

No. 98/2013, Kementerian Pertanian mencoba mengatur batas paling luas untuk 

pemberian IUP kepada perusahaan atau kelompok perusahaan perkebunan sebesar 

100.000 hektar per komoditas (Lampiran IV). Akan tetapi, pengawasan terhadap kebijakan 

ini urung terjadi. Berdasarkan data yang diolah TuK Indonesia (2015) di tahun 2013 saja, 

Grup Sinarmas mempunyai lahan perkebunan sawit paling luas sekitar 471,100 hektar, 

Grup Wilmar mampu menguasai 212,181 hektar, Grup Sampoerna 120,225 hektar dan 

Grup Darmex menguasai 155,000 hektar (TuK Indonesia, 2015). 

Proses perizinan yang panjang ini mempunyai konsekuensi, setidaknya, dua hal. 

Pertama, setiap alur perizinan memuat kewenangan lembaga yang berbeda-beda, hal ini 

menyulitkan penindakan pada pelanggaran konsesi. Kewenangan setiap lembaga seolah 

mempunyai hirarki yang sama, konsekuensi dari kebijakan sektoral. Sehingga jika terjadi 

pelanggaran perkebunan kelapa sawit di kawasan kubah gambut, lantas izin lingkungan 

dicabut, tidak berdampak pada operasi produksi usaha (KPK, 2016 dan 2018). Kedua, 

perizinan HGU mengasumsikan tidak adanya tumpang tindih. Akibatnya, KPK (2016) 

menunjukkan lebih dari 3 juta hektar lahan HGU Perkebunan Kelapa Sawit tumpang tindih 

dengan izin pertambangan,  346.664 hektar dengan hutan alam, 534.512 hektar dengan 

konsesi hutan tanaman industri, dan 801.707 hektar dengan kubah gambut.48 Salah satu 

kondisi tumpang tindih juga ditemukan di Ketapang, antara HGU, dengan Hutan Alam, dan 

                                                
48 Lihat data detail per provinsi yang diolah Litbang KPK pada, KPK. 2016. Kajian Tata Kelola Sawit. Hal. 32-33.   
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izin pertambangan dengan luas 3.898 hektar milik PT Kayong Agro Lestari dan PT Limpah 

Sejahtera (KPK, 2016: 33).  

 Investigasi KPK dan TuK Indonesia terhadap sektor perkebunan kelapa sawit 

menunjukkan bahkan kebijakan penguasaan lahan cenderung memfasilitasi pembesaran 

grup-grup perusahaan multinasional. Kecenderungan negara untuk memfasilitasi proses 

privatisasi bukanlah hal baru dalam orkestrasi ekonomi politik hari ini. Mansfield (2008) 

meyakini bahwa analisis terhadap privatisasi mempunyai peran besar dalam menakar 

relasi kontemporer manusia dengan sumber daya, tanpa terkecuali hubungan manusia 

dengan tanah. Istilah privatisasi kerap dipakai dalam menjelaskan transfer sumber daya 

publik ke private melalui mekanisme pasar yang transaksional.  

Keseluruhan proses privatisasi yang tergambarkan di dalam kebijakan penguasaan 

lahan ini mensyaratkan setidaknya tiga hal. Pertama, kejelasan terhadap hubungan hukum 

dari penguasaan kawasan hutan maupun area penggunaan lahan lain sebagai dasar untuk 

terlibat dalam praktik perizinan. Kedua, privatisasi juga membutuhkan penataan 

administrasi yang mensyaratkan norma hak properti individual dalam mengatur hubungan 

manusia dan sumber daya. Ia menghasilkan konsep pemilik dan bukan pemilik yang 

didisiplinkan untuk menjadi subyek pasar. Atas dasar itulah, maka proyek 

pengadministrasian tanah selalu berulang dari satu kekuasaan ke kekuasan lain 

sebagaimana selalu disarankan oleh lembaga keuangan dunia.  

Ketiga, bentuk terkini privatisasi bisa kita pelajari dari keleluasaan perusahaan 

dalam mengusahakan bank tanah. Konsep bank tanah ini hadir, sengaja atau tidak sengaja, 

saat sebagian bahkan separuh dari konsesi yang diberikan pemerintah belum mampu 

diusahakan untuk proses produksi. Bank Dunia mencatat bahwa pembangunan hanya 

terimplementasi 30% dari rencana yang disusun (McCarthy dkk, 2012). Hanya saja, 

penundaan atau kegagalan bukan berarti tidak menggiring keuntungan. Utamanya, di 

sektor ekonomi berbasis komoditas kelapa sawit yang sedang naik daun. Pada 2000-2009, 

pemerintah mengalokasikan 10 juta ha untuk perkebunan sawit. Sementara 2010, 

pemerintah kabupaten telah mengeluarkan izin perkebunan 26 juta ha dan hanya 35% saja 

yang dibuka. Menurut McCarthy dkk (2012), aksi spekulatif ini menyimpan putaran 

keuntungan kepada birokrasi terutama pejabat lokal yang mengendalikan kewenangan 

untuk menghubungkan broker, investor, warga sampai korporasi besar.  

 

Kesimpulan 
Kebijakan Orde Baru merupakan penggerak bagi proses komodifikasi alam untuk 

mendukung akumulasi keuntungan. Di dalam prosesnya seringkali menyertakan unit 

koersif negara untuk mengeksklusi petani dari lahan produksinya. Bagi mereka yang 

mengusahakan perladangan rotasi mengalami kekerasan, pengusiran, intimidasi, dan 

stigma terus menerus. Sementara, bagi petani penggarap dan petani gurem, mereka 

mengalami eksklusi akibat kebijakan intensifikasi pertanian, inkorporasi petani ke dalam 

produksi komoditas ekspor, dan terbaru pengadaan tanah untuk kepentingan umum. 
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Kebijakan tersebut mempertajam diferensiasi sosial di komunitas dan mengeksklusi 

kelompok paling lemah seiring munculnya relasi produksi baru berbasis komoditas ekspor. 

Makalah ini mendukung pandangan De Angelis (2001 dan 2006) bahwa pre-kondisi 

atas corak produksi yang kapitalistik tidaklah berlangsung dalam satu momen di masa lalu, 

melainkan berlangsung terus menerus. Pre-kondisi ini terjadi dengan difasilitasi kebijakan-

kebijakan penguasaan lahan yang memfasilitasi pemisahan antara produsen-langsung 

dengan lahan sebagai basis produksi subsistennya. Kondisi ini secara sadar berlangsung 

melalui kebijakan yang secara inheren mengandung; (1) sektoralisme antara kehutanan 

politis dengan agrarian, (2) mendorong mekanisme privatisasi.  

Sektoralisme bukanlah gejala baru di dalam kebijakan penguasaan lahan di 

Indonesia. Ia melentang panjang dalam jejak kepengaturan tentang domein tanah negara. 

Pada fase liberalisasi ekonomi masa kolonial, sektor kehutanan dianggap sebagai ekonomi 

strategis yang perlu diperhatikan pengelolaannya dan dijaga keberlangsungan produksinya. 

Kebijakan penguasaan hutan menjadi cerminan dari apa yang disebut Garret Hardin pada 

1968 sebagai tragedy of the commons (De Angelis, 2006): “pengaturan terhadap sumber 

daya bersama (commons) sebagai hak milik yang disediakan insentif di dalamnya, … hal ini 

didasari dari anggapan bahwa commons merupakan sumber daya bebas dengan akses yang 

perlu dimanfaatkan secara terbatas.”  

Dilatari anggapan hutan sebagai sumber daya ekonomi dan konservasi, maka negara 

mempunyai penguasaan penuh dalam gradasi yang berbeda-beda sejak masa kolonial 

hingga hari ini. Kebijakan inilah yang mendasari negara, terutama di masa Orde Baru, 

memanfaatkan secara optimal kawasan hutan di dalam genggaman birokrat untuk masuk 

ke dalam pasar komoditas ekspor. Ekonomi pasar ini, oleh Polanyi (2001), dilihat sistem 

ekonomi yang dikontrol dan diatur secara langsung oleh harga pasar yang muncul dalam 

mekanisme self-regulating. Istilah self-regulating merupakan metafor bagi penjamin bagi 

beroperasinya ekonomi pasar yang kompetitif. Atas dasar itulah, pasca Orde Baru jatuh 

sekalipun, kebijakan kehutanan tetap bekerja memberi kepastian penguasaan lahan 

terhadap ekonomi strategis (De Soto dalam Kartodihardjo, 2015). 

Mekanisme privatisasi hadir di dalam asas kebebasan individu untuk melakukan 

pembatasan terhadap apa yang dianggap sebagai hak milik melalui seperangkat hukum 

legal dan dianggap alamiah (Mansfield, 2008). Asas ini pada dasarnya tidak netral, ia hadir 

bersamaan dengan penyesuaian struktural negara berkedok pinjaman, pendisiplinan 

finansial, dan pengurangan kemiskinan (De Angelis, 2006; Mansfield, 2008). Hal ini terlihat 

di setiap kebijakan tentang pengadministrasian tanah yang selalu dekat dengan konteks 

penyesuaian structural Indonesia. Pengadministrasian ini bekerja untuk menyediakan 

seperangkat legitimasi tentang hak milik, izin lokasi sampai hak guna usaha selama puluhan 

tahun yang membuat tanah lebih menguntungkan. Sejak legalitas aset diberikan, saat itulah, 

nilai guna tanah beralih menjadi nilai tukar.   

 Di tengah proses pengadministrasian ini, negara memasrahkan pasar tanah untuk 

menjalankan mekanismenya sendiri. Tidak hanya tanah yang menjadi komoditas, tetapi 

juga manusia yang harus menjual kerjanya, atau transaksi uang untuk sewa dan gaji. Di 



35 

 

dalam sistem ini, negara pun tak memiliki hak untuk campur tangan, kebijakan yang 

diterbitkan hanya berfungsi untuk membantu memastikan sistem ekonomi berjalan.   

 

Rekomendasi  

Selama ini, penguasaan kawasan hutan dan akuisi skala besar menjadi sumber 

masalah ketimpangan lahan. Sejak rezim kehutanan politis, kawasan hutan dimaksudkan 

bagi sumber pendapatan non-migas dan berlanjut ke komoditas perkebunan. Di dalam 

kasus tumpang tindih di atas, perjuangan untuk melepaskan status kawasan hutan semata-

mata diperuntukkan bagi penerbitan izin lokasi atas nama kesejahteraan rakyat.  

Makalah ini menyimpulkan bahwa kebijakan penguasaan lahan menyimpan logika 

sektoralisme dan privatisasi yang memudahkan enclosure. Baik petani penggarap, petani 

gurem, dan buruh tani seolah tidak mempunyai posisi tawar dalam kebijakan penguasaan 

lahan yang bertujuan pada akumulasi keuntungan untuk komoditas ekspor. Refleksinya 

kemudian, bagaimana wajah kebijakan penguasaan lahan saat pemerintah mengakomodasi 

Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPs) lewat Peraturan Presiden No. 86/2018? 

Di awal pemerintahannya, Jokowi menjanjikan 9 juta hektar lahan untuk 

didistribusikan dalam skema RAPs. Pertama, 3,9 juta hektar untuk sertifikasi tanah dalam 

skema PTSL49 dan sertifikasi tanah transmigrasi 0,6 juta ha. Kedua skema redistribusi aset 

dari tanah eks-HGU seluas 0,4 juta hektar, 2,6 juta hektar untuk pelepasan kawasan hutan 

serta 2,3 juta ha tanah dari perhutanan sosial atau PPTKH.50  

Sampai Oktober 201951, pemerintah mengklaim mampu mendistribusikan eks-HGU 

seluas 535.291 hektar (664.809 bidang sertifikasi tanah) dari target 400.000 hektar. 

Demikian pula di atas kawasan hutan, sudah 63% dari target 4,1 juta hektar surat 

keputusan pelepasan kawasan hutan ditandatangani Menteri LHK meski de facto belum 

didistribusikan ke warga. Sementara, legalisasi aset, pemerintah telah merealisasi 84,49% 

dari target 3,9 juta hektar penerbitan sertifikat tanah. Capaian RAPs terhadap redistribusi 

bidang sertifikat tanah individu, menandakan, keberulangan gagasan De Soto (2000) 

                                                
49 Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). PTSL diharapkan mampu untuk memberikan gambaran 

utuh tentang hak ternurial (penguasaan, kepemilikan, okupasi, konsesi, ijin dll), pemanfaatan lahan, peta 

indikatif batas kawasan hutan dan areal kawasan hutan yang telah diakui (Bank Dunia, 2018) 
50 Perpres No.88 tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) 

merupakan perpres yang ditujukan untuk “Pemerintah melakukan penyelesaian penguasaan tanah dalam 

kawasan hutan yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh Pihak”(pasal 2). Setidaknya terdapat “Pola penyelesaian 

untuk bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum 

bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari 

dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan” (pasal 7). Dari Perpres tersebut setidaknya 

terdapat 4 (pola) penyelesaian penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan. Pola pertama adalah resettlement 

atau bahasa umumnya adalah pemindahan. Kedua, TMKH atau harus melalui proses perubahan fungsi hutan 

terlebih dahulu. Ketiga, Perhutanan Sosial (Permen LHK No. 83 tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial). 

Keempat, ialah perubahan batas: pengeluaran bidang tanah dalam Kawasan Hutan. Dan Kelima, perubahan 

batas: harus berada dalam sumber tanah obyek reforma agraria dari kawasan hutan. 
51  Presentasi Dirjen Planologi, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada acara Refroma Agraria di 

Kawasan Hutan, pada tanggal 18 Oktober 2019. 
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tentang legalisasi tanah. Tidak ada yang baru dalam RAPs kecuali target capaiannya saja. 

Sama seperti pemerintahan sebelumnya, proyek reforma agrarian bertumpu pada 

redistribusi lahan terbatas dan sertifikat tanah.  

Pada Juli 2018, Dewan Direktur Bank Dunia menyetujui pemberian hutang untuk 

sebesar 200 juta US$ untuk program pemetaan partisipatif serta infrastruktur data 

geospasial. Proyek ini menjadi jalan lanjutan bagi kemudahan-kemudahan untuk 

melakukan transaksi pasar tanah di komunitas. Seolah mengulang narasi yang sama,  

kebijakan penguasaan lahan hari ini tidak lepas dari kecenderungannya untuk 

mempermudah enclosure.  

Jebakan terhadap proses-proses pengadministrasian lahan membuat marwah 

reforma agraria jauh dari agenda dekolonisasi di awal kemerdekaan untuk mengubah 

struktur penguasaan lahan. Oleh karena itu, makalah ini ingin mendorong kerja-kerja 

advokasi bersama terkait:  

1. Pengarusutamaan petani penggarap, gurem dan buruh tani sebagai subyek 

reforma agraria sejati. Redistribusi lahan diimplementasi bersamaan dengan  

pengorganisasian produksi petani secara kolektif untuk menghindari jebakan-

jebakan komodifikasi lahan. Salah satu manifestasinya adalah pengorganisasian 

ekonomi petani dalam wadah koperasi yang beranggotakan buruh tani atau 

petani dengan penguasaan lahan kurang dari 2 hektar. 52 Sementara di tingkat 

daerah sampai desa, perlu ada kepanitiaan khusus dengan gugus tugas sebagai 

pihak yang memverifikasi subyek dan obyek reforma agraria agar tepat sasaran.  

2. Menagih janji RAPs untuk mendistribusikan tanah tidak produktif, salah satunya 

yang ada dalam konsesi HGU, dengan komposisi adil. Seperti disebutkan di dalam 

makalah ini, 51% lahan dari total konsesi HGU yang dikuasai perusahaan 

perkebunan ditelantarkan dan tidak diproduksi. Data ini perlu diverifikasi ulang, 

tentu dengan diawali keterbukaan pemerintah bahwa data HGU adalah data 

publik. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung 121/K/TUN/2017 agar 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang membuka nama pemegang HGU, lokasi luas 

lahan, peta area hingga komoditas produksi masih urung dilakukan.53 

Keterbukaan data ini bisa menjadi jalan bagi pendaftaran tanah terlantar dan 

tidak produktif di dalam konsesi HGU agar bisa diperuntukkan menjadi obyek 

reforma agraria atau dikelola oleh koperasi perkebunan.  

 

 

 

 

 

                                                
52 Lihat PP No.224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian 
53 https://tirto.id/pemerintah-abaikan-putusan-ma-buka-data-hgu-lahan-apa-akibatnya-dhrg diakses 2 

November 2019 

https://tirto.id/pemerintah-abaikan-putusan-ma-buka-data-hgu-lahan-apa-akibatnya-dhrg
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