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PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 
Sejarah mencatat, selama ada sumber agraria yang mempunyai dampak besar dan penting bagi 

peradaban manusia, maka saat itu lah sumber agraria diperebutkan. Persaingan dalam perebutan sumber-
sumber agrarian tersebut tak jarang menimbulkan konflik, maka tak salah jika ada relasi kueri1 antara Reforma 
Agraria (RA) dan Konflik Agraria. Reforma Agraria muncul sebagai wujud respon atas konflik yang terjadi 
yang disebabkan oleh ketimpangan penguasaan sumber-sumber agraria. Merujuk data yang dirilis oleh 
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)2, dalam Kurun waktu 2017, KPA mencatat sedikitnya telah terjadi 
659 kejadian konflik agraria di berbagai wilayah dan provinsi di tanah air dengan luasan 520.491,87 hektar. 
Konflik-konflik tersebut melibatkan sedikitnya 652.738 Kepala Keluarga (KK). Jika dirata-rata, hampir dua 
konflik agraria terjadi dalam satu hari di Indonesia sepanjang tahun ini.  

 Berbagai upaya terus dilakukan oleh berbagai pihak untuk merespon konflik yang terjadi di berbagai 
lokasi, khususnya lokasi yang tergolong Hak Guna Usaha (HGU) berskala besar. Umumnya lokasi HGU 
besar ini adalah perpanjangan perusahaan asing pada masa kolonial Belanda yang berhasil dinasionalisasi. 
HGU yang besar ini (perusahaan perkebunan pada umumnya) mempunyai luasan yang cukup mencolok dan 
jauh dari luasan yang dipunya oleh rumah tangga petani (RTP). Ketimpangan penguasaan lahan pertanian di 
Indonesia membuat ruang gerak RTP untuk menjalankan usaha taninya semakin terbatas. Sedangkan, 
diketahui bahwa lahan pertanian adalah moda produksi utama seorang petani untuk menjalankan usaha tani, 
terlebih lahan pertanian mempunyai nilai sosio-kultural tersendiri yang jarang dilihat oleh para pemegang 
hak konsesi perkebunan. Akumulasi ketidakadilan ini semakin mencuat ketika terjadi krisis ekonomi yang 
terjadi dalam belenggu Orde Baru (Orba)3. Paska Orba, yang dikenal dengan masa reformasi, akumulasi 
ketidakdilan yang dirasakan direspon dalam bentuk gerakan reklaim (reclaiming)/pendudukan/okupasi atau 
pengambilalihan tanah-tanah perkebunan HGU oleh rakyat tani. Ditambah, pada masa awal reformasi 
banyak HGU sudah atau akan habis masa berlakunya, sehingga membuat gerakan tani semakin punya 
kesempatan melakukan pendudukan.    

 Gerakan pendudukan ini juga tak terelakan pada wilayah Cianjur, Jawa Barat. Berdasarkan naskah 
terakhir (2018) yang disusun oleh Paguyuban Petani Cianjur (PPC), Serikat Pengorganisasian Rakyat 
Indonesia (SPRI) dan Lembaga Bantuan Hukum – Cianjur (LBH Cianjur), dijelaskan bahwa 
pengambilalihan tanah perkebunan paling sporadis dijalankan pada awal tahun 1990. Diawali dengan tanda-

                                                           
1 Relasi queri (related queries) adalah istilah yang sering muncul dalam statistik untuk melihat hubungan dari dua konsep/istilah yang 
sering muncul. 
2 Konsorsium Pembaruan Agraria. 2017. Catatan Akhir Tahun 2017 Konsorsium Pembaruan Agraria: Reforma Agraria di Bawah Bayangan 
Investasi. Jakarta (ID): Konsorsium Pembaruan Agraria.  
3 Berbagai kelompok gerakan rakyat pedesaan di jawa memanfaatkan kesempatan politik dari periode transisi politik selama delapan 
belas bulan (Mei 1998 sampai November 1999) yang berlanjut dengan upaya melancarkan aksi-aksi pendudukan atas tanah-tanah 
yang sebelumnya berada di bawah kendali perkebunan-perkebunan milik pemerintah dan swasta, juga perhutani.  



tanda kebangkrutan PT Cibogo Geulis yang menguasai HGU Cibuni Cipongpok dan PT. Banyu Sagara yang 
menguasai HGU Ciastana, beberapa buruh perkebunan mengambil alih dua wilayah HGU tersebut 
(perkebunan karet). Sampai hari ini, tercatat sebanyak 1.501 KK telah menggarap lahan di wilayah eks HGU 
Cibuni Cipongpok seluas 884,5079 ha dan eks HGU Ciastana seluas 827,0475 ha. Sebagian besar lahan 
bekas HGU yang tadinya ditanami karet telah diolah menjadi lahan persawahan baik sawah irigasi maupun 
tadah hujan.  

 Gerakan rakyat untuk merebut kembali tanah mereka merupakan peristiwa penting yang menandai 
tonggak awal keberhasilan perjuangan agraria di Cianjur. Tentu saja, keberhasilan pendudukan ini harus 
disertai dengan upaya tindak lanjut pada tahapan pendudukan yang lain, yaitu tahap pasca pendudukan. Pada 
tahap pasca pendudukan, menurut (Wijardjo dan Perdana, 2001)4 tindakan yang biasa dilakukan adalah: a) 
menata penguasaan objek pendudukan (reclaiming)5; b) mengembangkan penataan produksi; dan c) 
mengupayakan pengakuan hukum (legalisasi).  Menyoal hal tersebut, diperlukan usaha yang cukup berat, 
mengingat tanah hasil reklaim mempunyai keragaman yang cukup tinggi dalam hal kondisi fisik maupun 
relasi structural dan kultural yang dikenakan pada tanah tersebut. Usaha-usaha tersebut harus menjawab 
persoalan-persoalan agraria seperti yang dirumuskan oleh Shohibuddin (2018)6, yakni: 

a. Ketidakpastian (insecurity) di dalam penguasaan dan pemilikan sumber-sumber agraria 
b. Ketimpangan (inequality) di dalam penguasaan dan pemilikan sumber-sumber agraria 
c. Ketidakadilan (unfairness) di dalam hubungan produksi dan distribusi surplus 
d. Ketidakpastian, ketimpangan dan ketidaksesuaian di dalam alokasi ruang dan pendayagunaan 

sumber-sumber agraria. 

Usaha dalam bentuk gerakan reklaim sebagai salah satu wujud dari sesuatu yang disebut agrarian 
reform by leverage juga harus didorong lewat kemauan dan kepastian politik dari tingkat lokal hingga 
nasional7. Gayung bersambut, secara bersamaan pada periode saat ini, Presiden Joko Widodo mengeluarkan 
Kebijakan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) untuk menunjukan komitmen politiknya dalam 
menata sistem keagrarian di Indonesia. Tepatnya pada Desember 2017, lokasi eks HGU Banyu Sagara dan 
eks HGU Cibogo Geulis ditetapkan oleh ATR/BPN sebagai satu dari 15 lokasi prioritas reforma agraria. 
Menanggapi hal ini, berbagai organisasi petani dan Lembaga Swadaya Masyarakat seperti PPC, SPRI, 
Agrarian Resource Center (ARC), LBH Cianjur, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cianjur 
membentuk aliansi dan mengadakan rapat persiapan untuk menyusun rencana kerja di LBH Cianjur.  

Menilik tulisan di atas, tahapan paska pendudukan adalah tahapan penting karena tujuan dari gerakan 
pendudukan dapat terwakilkan bila “jaring pengaman” RTP yang mendapatkan tanah telah aman. 
Kelembagaan tata produksi misalnya, setelah dilaksanakannya proses tata kuasa dan tata guna lahan, hasil 
penelitian Saraswati (2014) menunjukan bahwa kelembagan tata produksi OTL Sukamukti, Garut tergolong 
buruk. Banyak cerita minor mengenai ketidakberhasilan OTL Sukamukti menata kelembagaan produksi 
mengakibatkan hasil pertanian dikuasi para tengkulak dan pengijon. Hal lain juga diceritakan pada peringatan 

                                                           
4 Wijardjo, Boedi & Perdana, Herlambang. 2001. Reklaiming dan Kedaulatan Rakyat. Jakarta [ID]: YLBHI & Raca Institute. Hal 172:190 
5 Penulis lebih sering menggunakan istilah pendudukan (okupasi) dibanding reclaiming. Reklaming berarti merebut kembali. 
Sedangkan pada lokasi penelitian ini ditengarai tanah yang direbut sebagian besar bukan milik mereka, melainkan tanah terlantar 
bekas perkebunan Belanda yang direbut oleh buruh-buruh kebun. 
6 Konstruksi persoalan agraria yang dirumuskan dirumuskan berdasarkan lima pertanyaan kunci di dalam studi agraria. Empat 
pertanyaan diajukan oleh Bernstein (2010), yaitu who owns what? who does what? who gets what? who do they do with it? dan ditambahkan  
oleh White (2011) dengan pertanyaan what do they do to each other?.  
Shohibuddin, Mohamad. 2018. Perspektif Agraria Kritis: Teori, Kebijakan dan Kajian Empiris. Yogyakarta [ID]: STPN Press. Hal 14:41 
7 Mengutip Wiradi (2009), pembaruan agraria “by-leverage” bukan merupakan program hitam-putih yang dapat direalisir dalam satu 
malam. Ia merupakan proses yang memerlukan waktu. Sebab, bagaimanapun, pembaruan agraria, seperti juga pembaruan-
pembaruan lainnya, tetap memerlukan kekuasaan. Namun, agar rakyat tidak ‘terkhianati’, maka pemberdayaan politik dari bawah 
perlu dikembangkan. Posisi tawar yang kuat dari rakyat akan dapat mendesakkan aspirasinya untuk dituangkan dalam kebijakan-
kebijakan pembaruan. 



20 tahun berdirinya Serikat Petani Pasundan (SPP) di Desa Tanjung Karang, Tasikmalaya pada akhir Januari 
20188. Banyak dari anggota SPP mengeluhkan tentang kesejahteraan yang masih jauh dari harapan kendati 
banyak dari mereka yang mendapatkan tanah dari hasil reklaim. Hanya sebagian orang saja yang dapat 
memanfaatkan tanah hasil reklaim dan membuahkan hasil. Mereka adalah para elit desa dan elit SPP yang 
mempunyai modal finansial yang cukup untuk melakukan intensifikasi pertanian selama bertahun-tahun dan 
membangun jaringan pasar yang kuat.  

Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu suatu telaah untuk melihat kesiapan petani di dua lokasi eks 
HGU melakukan pembaruan agraria paska pendudukan. Oleh sebab itu, masalah yang muncul kemudian 
adalah bagaimana perubahan corak produksi yang ada di pedesaan eks perkebunan setelah pendudukan 
dilakukan? 

   

Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, dirumuskan beberapa pertanyaan yang dikaji: 

1. Bagaimana sejarah penguasaan yang terjadi pada dua lokasi eks HGU Cibuni Cipongpok dan 
Ciastana dari masa ke masa?  

2. Bagaimana relasi para pihak yang saling terkait dalam proses legalisasi aset tanah eks HGU Cibuni 
Cipongpok dan Ciastana pada program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial pada masa 
kepresidenan Joko Widodo? 

3. Sejauh mana tata produksi yang dilakukan pada tanah hasil pendudukan di lokasi eks HGU Cibuni 
Cipongpok dan Ciastana? 
 

Tujuan 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penulisan laporan turun lapang ini adalah sebagai berikut: 

1. Menyibak sejarah penguasaan yang terjadi pada dua lokasi eks HGU Cibuni Cipongpok dan 
Ciastana dari masa ke masa.  

2. Mengidentifikasi relasi para pihak yang saling terkait dalam proses legalisasi aset tanah eks HGU 
Cibuni Cipongpok dan Ciastana pada program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial pada masa 
kepresidenan Joko Widodo. 

3. Mendeskripsikan tata produksi yang dilakukan pada tanah hasil pendudukan di lokasi eks HGU 
Cibuni Cipongpok dan Ciastana. 
 

 

                                                           
8 Sajogyo Institute diundang bersama dengan organisasi tani lokal (OTL), LSM, Lembaga Bantuan Hukum dari berbagai daerah pada 
peringatan 20 tahun berdirinya SPP. 



PENDEKATAN LAPANG 

 

Tipe dan Metode Pengumpulan Data 
Penelitian ini bersifat deskriptif utuk menjelaskan kondisi kekinian paska pendudukan yang 

dilakukan. Metode pengumpulan data bersifat kualitatif dengan teknik pengambilan data wawancara 
mendalam dan pengamatan langsung di lapangan serta dibantu dengan proses diskusi kelompok terfokus. 
Penelitian ini juga menggunakan metode pengumpulan data secara kuantitatif dengan metode survey melalui 
penyebaran kuesioner dengan teknik pengambilan data sample secara acak (random sampling). 

Lokasi dan Waktu Penelitian 
Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi ini 

dilakukan secara sengaja (purposive) dengan argumentasi adanya proses pendudukan yang telah dilakukan 
oleh masyarakat di objek eks HGU di Kabupaten Cianjur sehingga lokasi tersebut sangat menarik untuk 
dikaji sesuai dengan permasalahan penelitian. Penelitian ini dimulai dari Bulan April hingga bulan Juli 2018 
(4 bulan). Adapun pembabakan kegiatan penelitian disajikan pada tabel 1 di bawah ini. 

Tabel 1 Jadwal kegiatan penelitian 

Aktivitas 
April Mei Juni Juli 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Penyusunan proposal                
Perbaikan Proposal                
Pengambilan Data lapang                
Penulisan draft laporan hasil turun lapang                
Expert Review hasil turun lapang                 
Perbaikan laporan hasil turun lapang                
Ekpose hasil                 

       

Teknik Pengambilan Responden dan Informan  
Responden dalam penelitian ini diambil berdasarkan cara teknik probability samples dengan cara 

purposive random sample. Dalam penelitian ini dilakukan pada tiga (3) administrasi desa berbeda dengan 
tiap desa diambil sejumlah 20 responden yang diambil secara acak pemilihannya. Total responden yang 
diambil keseluruhan dalam penelitian ini sejumlah 62 responden hal ini dikarenakan pada penyesuaian 
kondisi lapang dan keterwakilan wilayah yang berbeda. Dari 62 responden keterwakilan, selanjutnya diambil  
beberapa orang informan yang mewakili tiap desa dan diferensiasi penguasan lahan objek reklaim. 

Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan teknik wawancara dan survey. Selain itu, 

pengumpulan data juga dilakukan melalui pengamatan lansung dan pengambilan gambar. Adapun kebutuhan 
data dan jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian disajikan pada tabel 2 di bawah ini.  

  



Tabel 2. Kebutuhan data dan Jenis Data 

No Kebutuhan Data 
Jenis data Metode Pengumpulan 

Data Primer Sekunder 

1 Profil Lokasi Penelitian Informan 

Monografi Desa 
Data BPS 
Potensi Desa 
Peta Tematik 
Data BMKG 
Riset terdahulu 

Indepth Interview 
Observasi Lapang 
Studi Literatur 
FGD 

 

2 
Karakteristik 
responden/informan 

Responden dan 
Informan 

 Survey 

3 Sejarah Pengusaan 
Informan dan 
Responden 

Riset terdahulu 
Kuisioner 

Indepth Interview 
Observasi Lapang 
Studi Literatur 
FGD 
Survey 

4 Tata Produksi Informan 
Riset terdahulu 

 

Indepth Interview 
Observasi Lapang 
Studi Literatur 
FGD 
Survey 

5 Relasi Antar Pihak Informan - 
Indepth Interview 
FGD 
Studi Literatur 

 

Teknik Analisis Data  
Data yang telah diperoleh dari metode kuantitatif dan kualitatif selanjutnya diolah dan dianalisis. 

Data kuantitafif dai kuesioner dioalah dengan menggunakan Ms. Excel 2016 dan Stata v.12 untuk 
menyajikan informasi mengenai data tabel frekuensi dan tabulasi silang. Data kualitatif dianalisis melalui 
proses reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan melakukan wawancara 
mendalam dan menuliskan hasil wawancara mendalam tersebut dalam bentuk tulisan dan mengolahnya 
dengan mempertajam, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang data yang tidak perlu. Setelah data 
direduksi, kemudian data disajikan dengan menyusun segala informasi dan data yang diperoleh menjadi 
serangkaian kata-kata yang mudah dibaca ke dalam sebuah laporan berupa kutipan atau tipologi. Data yang 
telah disajikan lalu diverifikasi dengan melakukan penarikan kesimpulan dari hasil yang telah diolah. 

Unit Analisis 
Penelitian ini mengambil unit analisis berupa Rumah Tanggga Petani  (RTP) yang pernah atau 

melakukan aksi pendudukan. Responden yang bisa dijadikan sumber data bisa dari kepala keluarga maupun 
yang mewakili dalam rumah tangga tersebut. Sedangkan data dari informan didapat dari teknik snowballing, 
menelusuri kebenaran sampai jenuh. 

 

  



GAMBARAN UMUM 

 

Tata Ruang Desa-Kota Cianjur 
Kabupaten Cianjur dengan luasnya 350.148 ha dengan jumlah penduduk (2014) sebanyak 2,3 juta 

jiwa membutuhkan perencanaan ruang yang adil dan merata. Secara administratif, Kabupaten Cianjur 
memiliki 32 Kecamatan dengan 342 desa dan 6 kelurahan di dalamnya. Adanya dikotomi pertumbuhan 
antara Cianjur wilayah utara dengan Cianjur wilayah selatan, antara wilayah maju dan wilayah kurang maju 
(berkembang). Wilayah-wilayah Cianjur sebelah utara relatif lebih berkembang pesat dan maju dibandingkan 
dengan wilayah sebelah selatan. Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur yang baik terdapat di 
wilayah sebelah utara. Berbeda dengan wilayah utara, Cianjur Selatan masih banyak ketertinggalan yang mana 
dari infrastruktur belum baik dan kurangnya pusat-pusat pertumbuhan. Dalam buku RTRW Kabupaten 
Cianjur (2017) dinyatakan bahwa setidaknya ada beberapa isu pengembangan wilayah di Kabupaten Cianjur, 
diantara adalah ketidakseimbangan pertumbuhan wilayah. Pembangunan infrastruktur yang telah 
dikembangankan selama ini masih memiliki keterbatasan mengingat luasnya wilayah dengan karakteristik 
yang berbeda-beda sehingga berpengaruh pada prioritas dan tingkat pelayanannya. 

Wilayah yang luas juga memberian potensi yang luar biasa untuk pembangunan ekonomi. Potensi 
wilayah Kabupaten Cianjur yakni dengan sektor pertanian merupakan basis andalan bagi pertumbuhan 
ekonomi, dengan potensi sumberdaya air melimpah untuk pertanian irigasi. Selain itu, Kabupaten Cianjur 
yang secara geografis memanjang dari utara hingga selatan Jawa Barat, membawa keberkahan tersendiri yakni 
menjadi simpul transit transportasi jalur perhubungan regional Jawa Barat dan Ibukota Jakarta (jalur arteri 
primer). Potensi lain yang dimiliki oleh Kabupaten Cianjur adalah memiliki 59,90% penduduk usia 
produktif  yang siap bekerja (Buku RTRW Kabupaten Cianjur, 2017). 

Rencana pengembangan wilayah pembangunan di Kabupaten Cianjur terbagi atas tiga wilayah 
pembangunan yakni wilayah pembangunan utara, tengah, dan selatan. Wilayah pembangunan utara 
difokuskan pada pengendalian perkembangan kawasan puncak sera penataan dan pengembangan kawasan 
perkotaan Cianjur sebagai pusat utama kegiatan perekonomian (pertanian, pariwisata, perkebunan, 
perdagangan dan jasa dan industri). Wilayah pembangunan Tengah didorong sebagai wilayah yang menjadi 
pusat kegiatan agribisnis. Namun, wilayah tengah ini memiliki hambatan keterbatasan infrastruktur 
pendukung dan kondisi alam yang berada di kawasan rawan bencana. Terakhir, wilayah pembangunan selatan 
yang mana difokuskan pada pengembangan pengintegrasian sistem prasarana dan pengembangan kegiatan-
kegiatan potensial berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Pada wilayah bagian selatan ini, merupakan 
wilayah yang harus segera dipacu agar perkembangannya paling tidak bisa menyamai perkembangan wilayah 
yang lainnya. 

Berdasarkan rencana tata ruang Kabupaten Cianjur 2010-2030, prioritas pembangunan di 
Kabupaten Cianjur terdiri dari dua komponen yakni struktur ruang dan pola ruang wilayah. Pada struktur 
ruang, terdapat sistem perdesaan yang diarahkan untuk mempercepat pengembangan kawasan Agropolitan 
dan mendorong pertumbuhan  kawasan perdesaan di Wilayah Cianjur bagian selatan melalui peningkatan 
produksi,  pengolahan dan pemasaran produk pertanian unggulan, serta pengembangan infrastruktur 
penunjang; dan Memprioritaskan pengembangan wilayah tertinggal melalui peningkatan infrastruktur dan 
sarana pendukung lainnya. Sistem perkotaan diprioritaskan pada mempercepat pengembangan Perkotaan 
Cianjur dengan Pusat di Kecamatan Cianjur melalui kerjasama dengan daerah lain khususnya Kota Bandung; 
mendorong dan mempercepat pengembangan perkotaan Cianjur Bagian Tengah dengan Pusat di Kecamatan 
Sukanagara sebagai pusat perdagangan dan jasa, permukiman, serta koleksi dan distibusi. Mendorong dan 
mempercepat pengembangan perkotaan Cianjur Bagian Selatan dengan Pusat di Kecamatan Sindangbarang 



sebagai kota pusat produksi dan industri perkebunan dan pertanian. Terakhir, dari sistem jaringan prasarana 
wilayah yang mempunyai prioritas pada pengembangan sistem jaringan jalan arteri primer, jalan kolektor 
primer yang menghubungkan Wilayah Cianjur Bagian Utara, Tengah dan Selatan. Jalur tersebut adalah 
Cianjur – Sukanagara – Sindangbarang – Cidaun – Naringgul – Bandung, serta Warungkondang – Takokak 
– Cijati - Kadupandak – Leles - Agrabinta. Jalan kolektor primer lingkar utara wilayah Cianjur yang 
menghubungkan Warungkondang, Cibeber – Bojongpicung – Ciranjang – Cikalongkulon – Sukaresmi – 
Pacet – Cugenang. Jalan kolektor primer yang menghubungkan wilayah Kabupaten Cianjur dari arah Barat - 
Timur dengan wilayah kabupaten sekitarnya, yaitu yang menghubungkan ke Sukabumi dan Bandung. 
Sedangkan pada pola ruang wilayah Kabupaten Cianjur, terbagi menjadi pola ruang lindung dan budidaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1 Peta rencana pola ruang Kabupaten Cianjur 

Kecamatan Kadupandak sendiri berada di wilayah pembangunan tengah yang mana fokus 
pembangunannya meliputi pengambangan jaringan infrastruktur strategis, penyediaan sarana sosial dan 
ekonomi, serta mengurangi alih fungsi lahan. Sektor yang menjadi unggulan adalah pertanian, perkebunan, 
dan pertambangan. Kecamatan kadupandak juga termasuk dalam kawasan rawan bencana (5,8% wilayahnya 
masuk dalam kawasan rawan) berupa tanah longsor dan gerakan tanah. Hal ini juga pernah terjadi di Desa 
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Wargasari yang mengalami musibah gerakan tanah sehingga beberapa pemukiman dialihfungsikan kembali 
ke lahan pertanian untuk menjaga keselamatan nyawa warga. Kawasan pemukiman di dalam kawasan bencana 
alam di Kecamatan Kadupandak ada seluas 409,90 ha yang mana kecamatan ini termasuk dalam 7 daftar 
kecamatan rawan bencana gerakan tanah. Wilayah kecamatan Kadupandak juga masuk kawasan untuk hutan 
produksi, untuk peruntukan hutan kawasan prduksi tetap Kecamatan Kadupandak memiliki 1,2% wilayah 
dari rencana sebaran peruntukan hutan produksi tetap di Kabupaten Cianjur. Sedangkan untuk kawasan 
peruntukan hutan produksi terbatas ada 6,3% dari rencana sebaran kawasan peruntukan hutan produksi 
terbatas di Kabupaten Cianjur. Selain untuk peruntukan di atas, kecamatan Kadupandak juga diprioritaskan 
untuk pertanian lahan kering dan perkebunan dengan memperhatikan kemiringan, ketinggian wilayah dan 
ketersediaan air. 

Karakteristik responden 
Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif yang mana kuesioner diberikan kepada 62 

orang responden. Tiga desa yang diuji terdiri dari beberapa nama blok yang ada di bekas perkebunan. 
Beberapa blok yang menjadi salah satu sampel antara lain: Ciastana (26%), Cigaru (10%), Cimanuk (2%), 
Cipicung (10%), Cirawa (8%), Citamaja (2%), Karyamukti (2%), Mekarwangi (10%), Pasirangin (26%), 
Puncak Lonceng (2%), Purud (3%), dan Sinarbaru (2%). 

Responden yang diambil dari ketiga desa mewakili dari jenis kelamin yang berbeda. Responden laki-
laki ada 24 orang atau 39% sedangkan perempuan 38 orang atau 61%. Dari responden tersebut, hanya 2 
responden perempuan yang menjadi kepala keluarga dalam rumah tangga. Jumlah umur KK yang dijadikan 
sampel paling banyak dari golongan usia di atas 51 tahun yakni sebesar 40% dan umur KK paling sedikit 
dari golongan usia 20-30 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kerangka sampel yang diambil menandakan 
petani yang menguasai lahan eks HGU merupakan dari generasi tua (generasi pertama yang menguasai lahan-
lahan eks HGU). Status pendidikan responden didominasi dari kalangan tamatan Sekolah Dasar yakni 
sejumlah 47 jiwa (76%), tamat SLTA sebanyak 3 jiwa (5%), dan sisanya tidak sekolah sejumlah 12 jiwa 
(19%). Seluruh responden merupakan warga asli dilihat dari status kependudukannya (masih dalam satu 
kecamatan, beberapa berasal dari luar desa). Jenis pekerjaan yang digeluti oleh responden didominasi oleh 
matapencaharian sebagai petani yakni hampir seluruhnya (92%) dan lainnya hanya sebagai pedagang dan 
buruh lepas. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Jenis atap terluas 

Banyaknya jumlah rumah tangga dalam satu bangunan tempat tinggal bermacam-macam. Ada 43 
responden yang dalam satu bangunan rumah ditempati hanya satu KK, sedangkan ada 19 responden yang 
tinggal lebih dari rumah tangga dalam satu bangunan tempat tinggal. Status dari penguasaan bangunan tempat 
tinggal didominasi oleh kepemilikan pribadi yakni 84% dan sisanya menumpang dengan orang tua. Tanah 



tempat tinggal sebagian besar berada di dalam kawasan HGU yakni ada 45 responden atau dalam persentase 
yakni 73%. Kondisi bangunan tempat tinggal sebagian besar sudah menggunakan genteng (94%) dan hanya 
5% yang menggunakan atap asbes. Jenis dinding bangunan tempat tinggal sebanyak 53% masih berupa 
bambu, 23% berupa kayu dan 21% berupa tembok. Bentuk bangunan relatif tidak permanen dengan gaya 
rumah panggung khas jawa barat. Jenis lantainya pun sebagian besar rumah tangga masih menggunakan kayu 
yakni 53% dan sudah menggunakan keramik sebanyak 21%. 

Soal air minum, warga desa menggunakan sumber air dari sungai, mata air dan dari sumur-sumur. 
Cara perolehan air minum didapatkan secara gratis dengan jarak pengambilan air tidak lebih dari 100 meter. 
Untuk kegiatan sanitasi rumah tangga, sebanyak 49 rumah tangga mengunakan kloset sendiri dan hanya dua 
rumah tangga yang tidak memiliki kaskus. Jenis kloset yang dimiliki berjenis cemplung yang mana tinja 
dibuang ke dalam kolam kolam ikan. Untuk kebutuhan energi, hampir seluruh responden sudah terpasang 
aliran listrik yang berasal dari PLN dengan daya terpasang paling besar di 450 watt yakni 52 responden atau 
83%. Sedangkan untuk kebutuhan energi memasak, sebagian besar (69%)  rumah tangga menggunakan kayu 
bakar untuk memasak dan sisanya 31% sudah memakai elpiji 3 Kg untuk keperluan memasak. 

Kondisi lahan eks HGU yang dikuasai, cenderung dalam kondisi digarap oleh responden yakni ada 
71%, sisanya 29% lahan eks HGU yang dikuasai berstatus terlantar. Status lahan terlantar dimaksudkan 
dalam artian bahwa lahan tersebut belum digarap secara efektif. Tutupan lahan terlantar berupa tanaman-
tanaman jangka panjang seperti tanaman kayu. 

Desa-Desa Eks Perkebunan 
a. Desa Wargasari 

Desa Wargasari secara administratasi berada di Kecamatan Kadupandak, Kabupaten Cianjur, 
Propinsi Jawa Barat. Berdasarkan data profil desa 2017, jumlah penduduk desa berdasarkan komposisinya 
terdiri dari 2.057 jiwa laki-laki dan 2.011 jiwa perempuan dengan laju perkembangannya 0.24%. Jumlah 
penduduk tersebut tersebar di 1.114 kepala keluarga yang ada di 20 Rukun Tetangga, 7 rukun warga dan 3 
dusun. Secara orbitasi, Desa Wargasari berjarak 16 km dari ibukota kecamatan dan 76 km dari ibukota 
kabupaten. Ketinggian desa wargasari berada pada ketinggian 450 meter di atas permukaan air laut. 

Berdasarkan data ekonomi masyarakat, terdapat 441 kepala keluarga (KK) yang tergolong keluarga 
prasejahtera, sedangkan yang masuk ke dalam kategori keluarga sejahtera 3 plus hanya ada 14 KK. Hal 
tersebut mengindikasikan bahwa terdapat jurang pemisah yang jauh antara keluarga sejahtera dengan keluarga 
prasejahtera. Kondisi ini juga diperparah dengan sejumlah 819 orang usia produktif yang bekerja tidak tentu. 
Berdasarkan data dari Kecamatan kadupandak dalam angka 2017, Desa wargasari merupakan desa 
penyumbang tenaga kerja luar negeri paling tinggi yakni ada 133 orang (117 perempuan dan 16 orang laki-
laki) yang pergi bekerja dengan menjadi tenaga kerja indonesia. 

Komoditi unggulan yang menjadi andalan dari Desa Wargasari berupa beras padi, yang mana hampir 
setengah wilayahnya berupa lahan sawah dengan luas produksi 350 hektar. Sungai Cibalapulang merupakan 
sungai yang melintasi desa yang dimanfaatkan petani untuk mengairi sawah lahan pertanian. Jumlah petani 
yang memiliki alat sarana produksi padi berupa penggilingan padi yaitu 14 orang dan yang memiliki traktor 
sejumlah 35 orang. Komoditi perkebunan ada kelapa dan dari sektor perikanan ada budidaya ikan nila yang 
menjadi komoditi unggulan lainnya di Desa Wargasari. Sebagian besar warga Desa Wargasari 
bermatapencaharian sebagai petani sawah yakni sejumlah 520 KK dan 310 KK diantaranya adalah sebagai 
rumah tangga buruh tani. Selain itu, tercatat bahwa sebanyak 450 KK sebagai rumah tangga peternak.  

Tanah merupakan benda yang menjadi modal utama bagi warga yang bermatapencaharian sebagai 
petani dan buruh tani. Kepemilikan moda produksi tersebut menjadi penting untuk dikaji bagaimana struktur 
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kepemilikannya. Struktur kepemilikan tanah didominasi oleh petani yang memiliki tanah 0.1-0.2 hektar yaitu 
sejumlah 248 jiwa.  Kemudian diikuti oleh petani yang memiliki tanah 0.2-0.3 sejumlah 162 jiwa. Jumlah 
petani yang tidak memiliki tanah (landless) masih cukup banyak yakni sejumlah 157 jiwa. Struktur petani 
yang memiliki tanah lebih dari 1 hektar sejumlah 20 orang petani. Secara grafik, berikut adalah struktur 
pemilikan aset tanah yang ada di Desa Wargasari berdasarkan data profil desa tahun 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3. Struktur penguasaan aset tanah di Desa Wargasari, 2017 

Tingkat pendidikan di Desa Wargasari pada tahun 2017 tercatat bahwa terdapat 1645 orang 
tamatan Sekolah Dasar (SD)/sederajat, 178 orang tamat Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP), 59 orang 
tamatan Sekolah Lanjut Tingkat Akhir (SLTA), dan 16 orang lulusan pendidikan Strata 1 (S1). Jumlah 
ketersediaan guru SD hanya ada 28 orang dengan jumlah bangunan SD yang ada di desa sebanyak 2 unit, 
jumlah guru SLTP 9 orang dengan 1 unit gedung dan jumlah guru SLTA sejumlah 14 orang. 

Desa Wargasari memiliki topografi yang beragam. Ada dataran dan juga memiliki pegunungan. 
Wilayah dataran didominasi untuk penggunaan lahan berupa lahan sawah dan pemukiman. Pola pemukiman 
sebagian besar penduduk adalah mengikuti jalur infrastruktur jalan desa yang menjadi akses utama 
masyarakat. Sebagian besar rumah penduduk berupa dinding bambu (701 unit) dan menggunakan lantai 
kayu (701 unit). Atap yang digunakan sebagian besar rumah adalah sudah menggunakan genteng (133 unit) 
dan asbes (80 unit). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Kondisi salah satu titik jalan di Desa Wargasari, 2018 



Sarana infrastruktur jalan di Desa Wargasari sebagian besar berupa jalan diperkeras. Kondisi jalan 
yang tidak begitu baik membuat sulitnya masyarakat untuk melakukan kegiatan perekonomian. Jika kondisi 
hujan, maka akses masyarakat akan semakin sulit dikarena jalan yang licin dan tidak jarang banyak warga 
yang jatuh maupun kendaraannya bermasalah. Pembangunan betonisasi jalan sedang dilakukan di beberapa 
titik jalan desa. Menurut beberapa warga, pembangunan jalan beton baru dilakukan di tahun 2018. Tahun-
tahun sebelumnya hanya dilakukan kerja bakti membersihkan dan memperbaiki jalan yang rusak akibat erosi 
dan hancur oleh kendaraan bermuatan berat (truk pengangkut material, kayu dan hasil panen). 

b. Desa Neglasari 
Sejarah Desa Neglasari dulunya merupakan pemekaran dari Desa Talagasari pada tahun 1982. Desa 

Neglasari secara administrasi berada di Kecamatan Kadupandak dengan luas wilayah 1100 hektar dan 
bersebelahan dengan Desa Wargasari di sebelah utara, berbatasan dengan Desa Sukamahi di sebelah selatan, 
berbatasan dengan Desa Bojong Kasih di sebelah timur, dan berbatasan dengan Desa Sukaraharja di wilayah 
bagian barat. Secara orbitasi, jarak dari pusat kecamatan sejauh 9 Km, jarak dari pusat kota/kabupaten sejauh 
85 Km dan jarak dari ibukota provinsi sejauh 150 Km. Kondisi geografisnya berada di ketinggian 200 meter 
di atas permukaan air laut (mdpl) dengan suhu udara berkisar 27-30 derajat Celcius. Jumlah penduduk yang 
tercatat pada tahun 2017 sejumlah 5.697 jiwa yang tersebar ke dalam 4 dusun, 7 rukun warga dan 28 rukun 
tetangga. 

Kondisi pertanahan di Desa Neglasari sendiri, tanah hak milik ada sejumlah 602 seritifikat sedangkan 
peruntukan lahan di desa meliputi untuk persawahan 924 Ha, pemukiman 160 Ha, jalan 16 Ha, fasilitas 
umum 3 Ha, empang/kolam 25 Ha, dan untuk pemakaman 3 Ha serta untuk lain-lain 7.5 Ha. Penggunaan 
lahan sendiri untuk sawah irigasi sederhana seluas 260 Ha, irigasi tadah hujan 305 Ha, tegalan 359 Ha, dan 
perkebunan swasta 359 Ha. 

Data mengenai kependudukan, jumlah jenis kelamin laki-laki sebanyak 2.932 jiwa dan jumlah 
perempuan sebanyak 2.765 jiwa. Total keseluruhan penduduk Desa Neglasari pada Tahun 2018 sejumlah 
5.697 jiwa. Jumlah penduduk tersebut tersebar di 1.731 KK dengan jumlah KK miskin sebanyak 548 KK. 
Menurut kategori usia, penduduk Desa Neglasari didominasi oleh umur usia produktif yakni umur 19-60 
tahun ada 3.057 jiwa atau 54 persen. Usia di atas 60 tahun juga masih relatif banyak yakni sejumlah 548 
jiwa atau 10 persen dari total penduduk. 

Tabel 3. Data pendidikan Desa Neglasari, 2018 

No. Nama Sekolah Jumlah Guru (orang) Jumlah Murid (orang) 

1 Paud Kenanga 3 24 

2 Paud Al Husna 3 23 

3 Paud Al Husna II 2 21 

4 SDN Cidadap 10 157 

5 SDN karyatunggal 11 176 

6 SDN Linggajaya 11 212 

7 SDN Neglasari 11 111 

8 MI Hudayatul Falah 8 104 

9 MI Pamoyanan 7 86 

10 SMP PGRI Kadupandak 22 194 

11 SMK IT Bina Warga 16 45 

Sumber: Data Desa Neglasari, 2017 



Terdapat beberapa bangunan sarana pendidikan dan ketersediaan guru maupun murid yang ada di 
Desa Neglasari. Bangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terdapat 3 unit, bangunan SD ada 4 unit, 1 
unit SLTP dan 1 unit bangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Secara tabulasi disajikan dalam bentuk 
Tabel 3. Berdasarkan pada jumlah penduduk menurut tingkat pendidikannya, di Desa Neglasari masih 
didominasi oleh lulusan SD dan SLTP yakni masing-masing 902 jiwa dan 481 jiwa. Tabel 4 menyajikan 
informasinya lebih detail seperti di bawah ini. 

Tabel 4. Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan Desa Neglasari, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Profil Desa Neglasari, 2018 

 
Tabel 5. Matapencaharian penduduk Desa Neglasari, 2017 
No Pekerjaan Jumlah (Orang) Presentase (%) 
1 PNS 10 0,30 
2 Guru Honor 95 2,87 
3 Pensiunan 5 0,15 
4 Karyawan Swasta 317 9,59 
5 Buruh 254 7,68 
6 Tukang 54 1,63 
7 Pengrajin 30 0,91 
8 Pedagang Keliling 269 8,13 
9 Pedagang 105 3,18 
10 Petani 1.156 34,96 
11 Buruh Tani 596 18,02 
12 Ojeg 25 0,76 
13 Ustadz 46 1,39 
14 Bidan 2 0,06 
15 Dukun Beranak 6 0,18 
16 Seniman 4 0,12 
17 Mahasiswa 27 0,82 
18 TKW/TKI 31 0,94 
19 Tidak Bekerja 275 8,32 
  Total 3.307 100,00 

Sumber: Data Desa Neglasari, 2017 

Matapencaharian penduduk desa merupakan petani dan buruh tani yang mana besarannya 34 persen 
dan 18 persen. Karyawan swasta menempati urutan ketiga dengan jumlah persentasenya mencapai 9 persen. 

Lulusan Pendidikan Umum/Formal : Jumlah 
1. TK/TPA/PAUD : 155 Orang 
2. SD/MI (Paket A) : 902 Orang 
3. SMP/SLTP (MTs dan Paket B) : 481 Orang 
4. SMA/SLTA (MA dan Paket C) : 151 Orang 
5. Akademis/D1 – D3 : 10 Orang 
6. Sarjana / S-1 : 11 Orang 
7. Sarjana / S-2 : 1 Orang 
8. Sarjana / S-3 : - Orang 

Jumlah : 1.711 Orang 
Lulusan Pendidikan /Non Formal  

1. Ponpes : 156 Orang 
2. Kursus : - Orang 
3. Sekolah Luar Biasa : - Orang 

Jumlah : 156 Orang 



Di Desa Neglasari terdapat juga 31 orang (0.9 persen) yang menjadi Tenaga Kerja Wanita/Indonesia. 
Sebagian besar TKI memiliki negara tujuan ke Arab Saudi, Qatar, Taiwan dan Malaysia. Sejumlah 254 orang 
bekerja sebagai buruh yang mana mereka bekerja keluar desa (migrasi) dan tidak tetap. Istilah lokalnya adalah 
buruh harian lepas yang tidak menetap. Matapencaharian yang lain adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil 
(PNS), Guru Honorer, pedagang, tukang, bidan, pengrajin, ojeg, seniman, ustad, mahasiswa dan dukun 
beranak. Namun, masih ada juga 275 orang (8 persen) yang tidak bekerja. 

Agama mayoritas penduduk adalah agama muslim. Sarana peribadatan yang ada di desa meliputi 
masjid 23 unit, mushola 83 unit, langgar 11 unit, dan madrasah 23 unit yang mana statusnya masih aktif 
semua. Kegiatan keagamaan masih sangat kental dan diperingati oleh seluruh warga. 

Jenis usaha yang ada di desa didominasi oleh usaha pertanian seperti usaha tempat penggilingan padi, 
pabrik pembuatan aci, dan pengrajin batu bata. Ada 20 unit usaha penggilingan padi yang beroperasi di 
seluruh wilayah desa, di mana hanya ada 7 unit usaha yang memiliki ijin resmi dan 13 unit lainnya tidak 
memiliki ijin. Usaha pabrik aci dan pengrajin batu bata keduanya tidak memiliki ijin resmi dari pemerintah 
setempat. 

c. Gambaran Umum Desa Sukaraharja 
Desa Sukaraharja berbatasan langsung dengan Kabupaten Sukabumi (Segaraanten) yang dibatasi oleh 

Sungai Cibala. Secara adminitratif desa Sukaraharja merupakan salah satu dari 14 Desa yang terletak  di pusat 
pemerintahan kecamatan Kadupandak dengan luas wilayah ± 900,75 Ha. Kondisi desa yang berada di 
ketinggian sekitar 200 mdpl dan berkontur perbukitan menjadikan suhu udara yang cukup sejuk dengan suhu 
27 – 30 derajat Celcius. 

Desa Sukaraharja berbatasan dengan beberapa desa yaitu: sebelah Utara berbatasan dengan Desa 
Wargaasih; sebelah Timur berbatasan dengan Desa Neglasari; sebelah Selatan berbatasan dengan Desa 
Sukakerta; dan sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mekartanjung Kabupaten Sukabumi. Desa Sukaraharja 
memiliki luas wilayah  866 Ha yang terbagi menjadi 4 dusun, 6 RW dan 22 RT. Kondisi demografi 
penduduk Desa Sukaraharja didominasi oleh penduduk laki-laki sejumlah 2056 jiwa dan penduduk 
perempuan sejumlah 2002 jiwa. Total keseluruhan penduduk adalah 4057 jiwa yang tersebar dalam 1.333 
KK.  

Tutupan lahan yang ada di Desa Sukaraharja tidak berbeda dengan desa-desa yang lain yakni berupa 
tegakan, sawah dan pemukiman. Pada daerah yang cukup datar dan landai, digunakan untuk daerah 
persawahan. Persawahan yang dilakukan di Desa Sukaraharja di dominasi oleh jenis sawah irigasi seluas 365 
Ha yang berasal dari Sungai Cibala dan Curug Cidadali. Namun, ada juga jenis sawah yang tadah hujan seluas 
199 Ha, yang mana sawah tersebut berada di daerah-daerah yang sulit air dan hanya mengandalkan air pada 
musim hujan. 

Akses menuju Desa Sukaraharja sangat sulit dikarenakan kondisi jalan yang sangat buruk. Ada titik 
jalan yang berupa tanah dan saat hujan turun sangat sulit untuk dilalui kendaraan baik roda 2 maupun 
kendaraan roda 4. Warga biasanya menunggu kondisi jalan agak kering untuk bisa dilalui dan harus ekstra 
hati-hati. Selain jalannya berupa tanah, kondisi jalan lainnya juga berupa tanjakan dan turunan. 

Dari segi pelayanan kesehatan, Desa Sukaraharja tidak memiliki dokter jaga. Tenaga kesehatan hanya 
ada 2 bidan dan1 mantri desa yang mana ada sejumlah 6 posyandu dan 24 kader posyandu. Pada pertengahan 
tahun 2018, ada 29 kelahiran yang mana hanya ada 1 kasus bayi lahir mati. Dari sisi pendidikan, jumlah 
lulusan SD sangat mendominasi yakni sejumlah 2.667 orang lulusan SD, 654 orang lulusan SLTP, 469 
orang lulusan SLTA, 54 orang sarjana dan 256 orang tidak tamat SD. Fasilitas pendidikan sendiri yang ada 
di Desa Sukaraharja yakni ada 3 unit SD, 1 unit SLTP, dan 1 unit SMK. 



Kondisi kesejahteraan sosial yakni masalah sosial penyandang maslaah kesjahteraan sosial (PMKS) 
di Desa Sukaraharja, ada setidaknya 15 orang penyandang cacat, 3 orang cacat kronis, 486 keluarga miskin 
sosial, 25 unit rumah tidak layak huni, 30 wanita rawan sosial ekonomi dan 18 orang masyarakat yang tinggal 
di rawan bencana. Hak ini tentu menjadi tantangan bagi pemerintahan desa untuk merawat warga tersebut 
apalagi dalam kondisi masyarakat global dan industrialis. Seluruh warga Desa Sukaraharja merupakan muslim 
yang mana sarana peribadatan yang ada di desa meliputi 22 unit Masjid, 2 unit mushola, 50 unit langgar dan 
untuk pendidikan agama islam ada sejumlah 22 unit madrasah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Kondisi salah satu jalan utama di Desa Sukaraharja, 2018 

 



SEKILAS TENTANG PERKEBUNAN CIASTANA DAN CIBUNI CIPONGPOK 

 

Periode Penguasaan 

 Dua hingga empat dekade terakhir di Cianjur Selatan khususnya di Kecamatan Kadupandak 
menyisakan cerita heroik tentang perlawanan petani dalam memperjuangkan hak atas tanahnya. Prinsip land 
to the tillers menjadi pedoman yang dipegang utuh dalam berbagai bentuk perjuangan yang dilakukan. 
Perjuangan yang dilakukan bukan tanpa dasar, ketimpangan agraria yang berangsur-angsur terpelihara selama 
hampir satu abad membuat mereka terdorong keluar dari situasi dan kondisi yang merugikan. Ketimpangan 
agraria yang dirasakan merupakan akumulasi dari berbagai kejadian penting dalam babakan sejarah yang 
dialami oleh masyarakat Kadupandak. Babakan sejarah tersebut mengikuti alur perkembangan pada setiap 
rejim penguasaan di Indonesia, khususnya yang berdampak langsung di Kadupandak.  

a. Babak Awal Perkebunan: Kolonialisme Belanda 
Kebijakan “tanam paksa” atau yang popular dikenal dengan Cultuurstelsel yang dimulai pada 1830 

ternyata mendapatkan respon yang beragam pada kalangan elit Belanda. Tidak selamanya semua pihak 
Belanda menyetujui kebijakan ini, dan yang paling keras menolak adalah kaum Liberal. Hasil politik “tanam 
paksa” ini ternyata demikian melimpahnya bagi pemerintah Belanda, sehingga menimbulkan iri hati bagi 
kaum pemilik modal swasta. Berbagai penolakan ini lah yang melahirkan Agrarische Wet yang menerapkan 
Agrarisch Besluit (Staatsblad No 118/1870) (Mustain, 2007; Wiradi, 2009). Pasal 1 dari Agrarisch Besluit 
inilah yang memuat suatu pernyataan penting yang telah cukup dikenal yaitu Domein Verklaring, yang 
menyatakan bahwa,  

“...semua tanah yang tidak terbukti bahwa atas tanah itu ada hak milik mutlak (eigendom)9, adalah 
domein negara.” (domein negara artinya, milik-mutlaknya negara) 

Atas dasar kebijakan ini, bermunculan perkebunan-perkebunan milik pemodal asing dengan hak 
erfpacht10 sebagai landasannya. Melalui hak erfpacht perkebunan-perkebunan tersebut mendapatkan hak sewa 
dalam jangka panjang dan murah, disepakati bahwa sewa tersebut berjangka hingga 75 tahun lamanya.  Pada 
jangka waktu tersebut, perkebunan-perkebunan umumnya menanam komoditas ekspor seperti nila, kopi, 
karet, kapas tebu, teh dan lain-lain. Kebijakan ini justru mendapatkan kecaman dari berbagai pihak, termasuk 
segelintir orang dari Belanda. Perkebunan milik pemodal asing justru menyengsarakan rakyat Indonesia, 
karena terlalu ekspoloitatif. Selain itu, rakyat Indonesia dipaksa bertransformasi dari yang tadinya petani 
menjadi buruh kebun. Berbagai kecaman yang datang, justru tidak menciutkan konglomerat asing 
menanamkan modalnya di sektor perkebunan. Meski Politik Etis (1900-sebelum Perang Dunia II) 
bermaksud mengeoreksi bisnis swasta yang ekspolitatif terhadap petani, kenyataannya perilaku bisnis swasta 
kolonial tetap mengedepankan kepentingan perkebunannya dan, lebih dari itu, selalu berusaha memperoleh 
kepastian menjangkau penyediaan tanah dalam waktu yang panjang (Mustain, 2007:14–15).  

                                                           
9 Hak milik (eigendom) adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara 
bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang 
berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi 
kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuanketentuan perundang-undangan. 
Hak eigendom sebagai hak individu tertinggi, sekaligus juga merupakan hak penguasaan atas tanah yang tertinggi dalam Hukum 
Tanah Barat. Boedi Harsono. 1997. Hukum Agararia Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. 
Hlm. 59. 
10 Hak erfacht dapat diartikan sebagai hak kebendaan untuk menikmati sepenuhnya akan kegunaan suatu barang milik orang lain, 
dengan kewajiban akan membayar upeti tahunan kepada si pemilik sebagai pengakuan akan kepemilikannya, baik berupa uang, 
hasil atau pendapatan. Saat ini hak erfacht dikenal dengan hak guna usaha (HGU). Boedi Harsono. 1997. Hukum Agararia Indonesia: 
Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Hlm. 37. 



Ini dibuktikan dengan didirikannya Perkebunan Ciastana dan Cibuni Cipongpok di wilayah 
Kadupandak, Cianjur pada tahun 191811.  Kegiatan perkebunan diawali dengan penanaman karet dalam dua 
lokasi perkebunan, yaitu di dua lokasi onderneming Ciastana (Cigaru) dan Cibuni Cipongpok (Pasir Angin). 
Saat itu, industri karet memang sedang naik daun sebagai komoditas ekspor dunia semenjak ditemukannya 
vulkanisasi ban oleh Charles Goodyear pada tahun 1839 yang membuat industri automotif berkembang pada 
akhir abad ke–19. Bahkan harga karet sempat “boom” pada tahun 1910 – 199112. Oleh karenanya, terdapat 
banyak penanaman karet di berbagai daerah, khususnya daerah swapraja di Luar Jawa dan Madura. Sumatera 
Timur sebagai contohnya, selang dua puluh tahun dari 1902 – 1932 industri karet berkembang pesat dari 
176 ha luasan daerah yang ditanami berkembang menjadi 284.213 ha (Mubyarto, dkk. 1992; Pelzer, 1985). 
Kendati berkembang pesat di Luar Jawa, perkembangan perkebunan karet di Pulau Jawa juga tidak kalah 
berkembangnya, data yang ditunjukan Dewanta & Mubyarto (1991:14 – 15) menunjukan bahwa perkebunan 
besar karet dari luasan 64.000 ha bertambah menjadi 241.000 ha dalam rentang waktu 30 tahun (1910-
1940). Bahkan bekas-bekas perkebunan peninggalan Belanda masih dapat ditemui di Jawa sampai saat ini 
khususnya di Jawa Barat. Kendati harga karet fluktuatif dari perkebunan awal di era colonial hingga saat ini, 
tetapi karena urgensi karet sebagai bahan baku utama ban di industri mobil, membuat perkebunan karet di 
Indonesia beberapa masih bertahan sampai saat ini.  

Sejalan dengan pertumbuhan industri ban mobil pada akhir abad ke 19 tersebut, pemodal Eropa 
mencari tanah garapan untuk dijadikan perkebunan karet. Hal ini lah yang membawa pemodal-pemodal 
Eropa datang ke tanah-tanah jajahan di Asia Tenggara sebagai lokasi perkebunan secara besar-besaran. Selain 
penguasaan bangsa Eropa saat itu, kondisi Asia Tenggara lah yang dirasa paling memungkinkan dijadikan 
lokasi pengembangan karet. Ditengarai produktivitas perkebunan karet Asia Tenggara menyumbang 116.500 
ton atau 68.5% dari produksi karet dunia. Hal itu telah membawa perkebunan-perkebunan swasta mulai 
menancapkan ekspansinya. Pionir utama perkebunan asing adalah Harrison and Crossfield Company (1906) 
dari Inggris (Dewanta & Mubyarto, 1991:11). Ekspansi swasta asing untuk menanamkan modalnya di 
perkebunan karet justru kalah berkembang dengan perkebunan karet rakyat yang dibudidaya dan dikelola 
sendiri oleh rakyat Indonesia. Karena dianggap dilucuti oleh bangsa jajahannya dan di dorong oleh boom 
harga karet dunia, maka Belanda justru mulai memberikan perhatian khusus pada komoditas ini dengan 
menambah ekpansi perkebunan milik Belanda dan membatasi perkebunan karet rakyat. Kebijakan ini juga 
terjadi pada perkebunan Ciastana dan Cibuni Cipongpok yang disewakan kepada pemodal Belanda. Hanya 
saja belum jelas alasan dua lokasi dikuasai oleh dua pemilik yang berbeda, padahal dua lokasi ini berada dalam 
satu bentang alam yang sama. Pada kepengurusan yang berbeda itu, perkebunan Ciastana pada saat itu 
dimiliki oleh C.G. & W.G Jongkindt Koninck dan Cibuni Cipongpok dikuasai oleh perusahaan N.V 
Caoutchouc Mij. Tjibuni-Tjipongpok Amsterdam13 dan administaturnya dikenal sebagai Tuan Hideung14.  

b. Jaman Pendudukan Jepang 
Setelah Jepang datang pada 1942 ke Indonesia, istilah siringan acap kali muncul ketika para sepuh 

menggambarkan situasi selama masa pendudukan Jepang di Cianjur Selatan. Pada masa tersebut, praktik 
romusha memakan korban jiwa orang-orang Cianjur. Praktik itu memaksa orang Cianjur termasuk buruh-
buruh kebun untuk terlibat dalam pembangunan bendungan di pantai-pantai Cianjur Selatan. Pekerja 

                                                           
11 Saat itu wilayah Cianjur termasuk ke dalam Karesidenan Priangan Barat (West Preanger) sebelum masuk ke dalam Karesidenan 
Bogor pada tahun 1931 bersama Wilayah Bogor, Depok dan Sukabumi. Bukti peninggalan yang paling mudah diingat adalah nomor 
polisi kendaraan pada Wilayah Bogor, Sukabumi dan Cianjur menggunakan kode F. 
12 Perkembangan karet di Indonesia sendiri tidak terlepas dari ditemukannya cara vulkanisasi oleh Goodyear (1939) dan Alexander 
Parkes (1956), memungkinkan orang untuk membuat ban dari karet, dan kemudian Dunlop (1988) mengemukakan ban mobil karena 
industrialisasi di eropa baru berkembang dengan pesat, termasuk pula perkembangan industri mobil (Dewanta & Mubyarto, 1991).   
13 Ismet. 1970. Daftar Tanah Perkebunan – Perkebunan di Indonesia (The List of Estates Throughout Indonesia).  
14 Dalam Bahasa Sunda hideung artinya hitam, namun tidak jelas yang dimaksud Tuan Hideung merujuk pada ras (kulit) atau 
mempunyai preferensi lain seperti kesukaannya akan warna hitam. 



romusha disiring atau dalam istilah lokal membawa secara estafet mayat-mayat ke kampung halamannya 
untuk dikuburkan akibat dari kekejaman romusha.  

Selama masa ini, ekonomi perkebunan menurun drastis, atau dapat dikatakan berhenti. Jepang lebih 
mengutamakan komoditas pangan semacam beras daripada mengutamakan tanaman-tanaman perkebunan 
(Mubyarto, dkk. 1992; Pelzer, 1985; Wiradi, 2009). Mengutip Wiradi (2009), dalam konteks tujuan 
tersebut, dan dalam situasi perang maka kebijakan pemerintah militer Jepang memusatkan perhatian pada 
tiga aspek sebagai prioritas, yaitu: 

a) rehabilitasi infrastruktur yang rusak akibat perang, khususnya perbaikan dan pembangunan baru 
jaringan transportasi ke pusat-pusat sumber tambang; 

b) pengerahan tenaga kerja dan 
c) pengendalian suplai pangan khususnya beras (cf. Shigeru Sato, 1994).  

Tentu saja, selama pendudukan Jepang yang tidak menempatkan usaha perkebunan sebagai 
prioritasnya membuat pemilik dan pengelola lari ke Eropa atau dipenjarakan oleh Jepang. Perginya orang 
kulit putih meninggalkan perkebunan-perkebunan yang tidak terurus, data statistik Jepang waktu itu 
menunjukan kerusakan perkebunan cukup parah. Pelzer (1985:154) memberikan gambaran perubahan luas 
tanah orderneming tanaman keras untuk dialihkan ke tanaman produksi pangan di Sumatera Timur. Hasilnya 
luasan tanah berkurang, untuk perkebunan karet kehilangan luasan sebanyak 12%, perkebunan kelapa sawit 
16% dan yang lebih parah perkebunan teh kehilangan sebanyak 33%.  

Hal ini juga terjadi pada Perkebunan Ciastana dan Cibuni Cipongpok, tanaman-tanaman karet 
khususnya yang muda dibabat habis untuk kebutuhan perang. Masyarakat perkebunan sama sekali tidak 
mendapatkan kepastian upah berupa uang ataupun beras pada masa ini. Kesengsaraan ini sangat direkam oleh 
masyarakat yang mengalaminya, ataupun membayangkan hasil tutur ayah atau kakeknya. Bahkan mereka yang 
mempunyai kedudukan cukup strategis di perkebunan ini, seperti Encék (keturunan China) yang menguasai 
logistic perdagangan harian dan orang dari Indonesia Timur (Sulawesi Utara dan Kepulauan Maluku) yang 
ditugasi pengamanan kebun oleh Belanda harus pergi dari sekitar perkebunan. Hal ini jelas karena matinya 
perkebunan pada masa itu membuat roda ekonomi lain juga mandek. Bagi Encék dan Orang Timur yang 
sudah kawin-mawin dengan orang masyarakat setempat, beberapa dari mereka masih bertahan, termasuk 
keruturunan Fam Sumampuow yang masih dapat ditemui sampai saat ini.  

c. Masa Awal Kemerdekaan:  Pembukaan Kembali Perkebunan Belanda 
Selepas Indonesia memprolamasikan kemerdekaannya, pemerintahan yang baru terbentuk dengan 

diwarisi berbagai permasalah pelik warisan kolonial dan kehancuran paska Perang Dunia II. Urusan negara 
perlu di tata ulang, termasuk urusan hancurnya perkebunan. Berbagai upaya dilakukan oleh Belanda untuk 
merebut kembali perkebunan-perkebunan yang ditinggalkan paska masa pendudukan Jepang, baik secara 
represif semacam agresi militer maupun secara diplomatik. Secara diplomatik salahsatu perundingan yang 
merugikan Indonesia terjadi dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949. Menurut Wiradi (2009) 
hasil perundingan tersebut yang menyangkut isi perjanjian KMB itu mencakup lima isu penting (di antara 
isu penting lainnya), yang kemudian mewarnai dinamika politik di Indonesia jauh setelahnya, yaitu; 

a. Status dan bentuk negara Indonesia,  
b. Siapa yang dijadikan inti Tentara Indonesia 
c. Ditundanya penyerahan kedaulatan atas Irian Barat 
d. Masalah perkebunan besar bekas (onderneming) milik Belanda, dan 
e. Masalah hutang Belanda yang harus dibayar oleh Indonesia. 

Dari lima isu tersebut hanya satu yang dalam perundingan itu dimenangkan oleh Indonesia, yaitu 
butir (b) Belanda menerima tuntutan Indonesia bahwa inti tentara Indonesia adalah TNI, dan bukan KNIL 
(Koningklijke Nederlansch Indische Leger) seperti yang diusulkan Belanda. Sedangkan untuk masalah 



perkebunan, Belanda menuntut hak sejarah atas tanah-tanah perkebunan yang dikuasai para pemilik modal 
Belanda salahsatunya adalah perkebunan Ciastana. Jongkindt Koninck sebagai pemilik modal awal di tanah 
onderneming perkebunan (asal Belanda) ditengarai sudah menikah dengan orang Indonesia dan melahirkan 
dua anak yaitu Junaedi dan Nuni. Melalui anaknya ini lah Jongkindt Koninck menuntut haknya untuk 
kembali untuk menguasai perkebunan Ciastana. Hanya saja kepercayaan yang diberikan atas pengusahaan 
perkebunan Ciastana tidak dapat dipenuhi karena tata kepengurusan yang kurang baik dari Juaedi dan Nuni. 
Oleh karenanya, perusahaan dipindahalihkan kepada kerabatnya, yaitu Neneng atau Biasa dipanggil Gan 
(juragan) Neneng. Melalui Gan Neneng ini perkebunan kembali dapat beroperasi. Paska Gan Neneng, 
menurut penuturan warga, kepemilikan perusahaan berangsur-asur berpindah tangan kepada kepada Adi, 
Aleks Alibasya, Sadeli, Dang Ali, hingga pada Nanang Sudrajat. Pada masa pengusahaan Nanang ini lah 
perkebunan Ciastana keluar sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PT Banyu Sagara Trad Coy 
dengan No. HGU 32/HGU/DA/1982 seluas 827,0475 ha yang berakhir pada 31 Desember 2007.  

 Berbeda dengan Perkebunan Ciastana, sejarah penguasaan Perkebunan Cibuni Cipongpok erat 
kaitannya dengan sejarah pendudukan buruh perkebunan dan militer. Bumbu-bumbu nasionalisasi oleh rejim 
militer terasa pada perkebunan Cibuni Cipongpok. Paska perjanjian KMB, Belanda menuntut agar 
perkebunan miliknya dikembalikan, hanya saja secara faktual perkebunan eks Belanda tersebut sudah dikelola 
oleh rakyat Indonesia. Hal ini tentu saja dapat terlihat dari Surat Pernyataan E Banan, orang yang mempunyai 
hak pengusahaan/sewa atas Perkebunan Cibuni Cipongpok dalam kurun waktu 1952-1960. Berdasarkan 
penyataannya, dia mengambil alih setengah hak sewa, inventarisasi dan modal lainnya dari S Md Sidik dan 
setengah hak lagi adalah hak buruh perkebunan waktu itu. Dapat dikatakan di lapangan eks perkebunan 
Belanda ini sudah oleh rakyat dan militer. Perihal penguasaan oleh militer di Cibuni Cipongpok, ditengarai 
bahwa dua orang selain masyarakat sipil yang terindentifikasi menguasai perkebunan adalah para mantan 
pejuang kemerdekaan dari Kodam Siliwangi15.  

 Pengusaan militer semakin menguat paska gagalnya pemerintah Indonesia dalam memperoleh 
dukungan pada pemungutan suara di PBB mengenai tuntutan kedaulatan Indonesia atas Irian barat yang 
selama itu masih dikuasai oleh Belanda. Hingga akhirnya gelombang protes itu diakhiri dengan 
pengambilalihan perusahaan dan perkebunan Belanda oleh buruh dan Militer. Hal ini tentu saja didukung 
oleh Perdana Menteri waktu itu, Djuanda Kartawidjaya yang merangkap sebagai pimpinan tertinggi militer, 
dia mengeluarkan peraturan yang menempatkan semua perkebunan Belanda di bawah yuridiksi Republik 
Indonesia pada 09 Desember 1957. Sampai terbitlah Keputusan Menteri Pertanian No. 229/Um/1957 
pada 10 Desember 1957 terkait organisasi baru yaitu Perusahaan Perkebunan Negara – Baru (PPN–Baru) 
yang pengawas teknis perkebunan Belanda (Mubyarto, dkk. 1992; Pelzer, 1991). Karena tidak adanya itikad 
baik dari Belanda untuk menyerah pada tekanan ekonomi Indonesia, maka keputusan tentang 
pengambilalihan ini akhirnya diundangkan melalui UU No. 86 /1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-
Perusahaan Milik Belanda. Pada pasal 1 UU tersebut secara tegas berbunyi “Perusahaan-perusahaan milik 
Belanda yang berada di wilayah Republik Indonesia yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah 
dikenakan nasionalisasi dan dinyatakan menjadi milik yang penuh dan bebas Negara Republik Indonesia”. 
Mengutip Prasetyo dkk. (2013:56), lebih jauh lagi, pada 1960 lahir Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA 
1960) yang mencabut segala peraturan belanda tentang perkebunan (Agrarische Wet, Domein Verklaring/ 
Algeme Domein Verklaring, Koninklijk Besluit, dan buku ke II kitab perdata UU Hukum Perdata Indonesia 
kecuali hypotheek yang masih berlaku pada maulai berlakunya UU ini). Analisis lain dikemukakan oleh 
Wiradi (2009) mengenai massifnya gerakan militer dalam proses nasionalisasi, dia berbendapatkan bahwa 
dengan alasan agar tidak dituduh bahwa nasionalisasi itu gerakan komunis, maka dalam proses 

                                                           
15 Surat Pernyataan E Banan, mantan pemilik modal perkebunan yang ditandatangani pada 08 Juni 1978, yang menyatakan hak 
kepemilikan buruh kebun di Perkebunan Cibuni Cipongpok. 



pengambilalihan perkebunan-perkebunan tersebut militer segera campur tangan dengan mengambil oper 
pimpinan di hampir semua perusahaan asing. Inilah awal penetrasi tentara ke bidang ekonomi besar-besaran.  

 Keputusan nasionalisasi ini lah yang membawa perkebunan Cibuni Cipongpok pada pengawasan 
perwira perang PPN Baru cabang Jawa Barat. Atas dasar penampungan 800 orang veteran dengan tugas 
khusus dari Territorium III–Kodam Siliwangi dengan rincian 400 orang penyerahan anggota dari sektor D2–
Cianjur dan 400 orang anggota Banan, maka pada pada tahun 1959 hak pengusahaannya kembali pada Banan. 
Walaupun pada akhirnya Banan melepas juga hak pengusahaannya kepada Dulkifli pada 1960. Akan tetapi 
Banan bersitegas bahwa terdapat hak buruh perkebunan sebanyak 50%16. Sama halnya dengan perkebunan 
Ciastana, pemilikan perkebunan ini juga secara berangsur berpindah-pindah tangan dari Dulkifli kepada Alex 
Alibasya, Dasat dan terakhir adalah Usman17. Pada masa kepemilikan Alex Alibasya ini lah sertifikat HGU 
berhasil dikeluarkan pada 24 Maret 1973 atas nama PT Cibogo Geulis dengan HGU No. 36/HGU/1973 
seluas 884,5079 ha, HGU perusahaan ini berakhir pada 31 Desember 1997 (25 Tahun)18.  

 

Gerakan Pendudukan19 Massif Oleh Rakyat: Nasi Bulgur Dan Ragam Bumbunya 

 Pas jaman Soeharto mah, sangu bulgur gé ngalaman, meni kacida 
éta kadaharan kuda dibikeun ka déka.  

 Sebuah anekdot telah ramai digubris oleh banyak orang baik di dunia riil maupun virtual, mengenai 
perbandingan Orde Baru dan sekarang, piyé kabaré? Pénak jamanku toh? dengan pimpinan Orba tertinggi 
sebagai gambarnya. Anekdot tersebut sepertinya bukan hal yang pantas ditanyakan pada masyarakat yang 
tinggal di eks perkebunan Ciastana dan Cibuni Cipongpok. Hidup di tengah pergumulan kapitalisme 
perkebunan dan kontruksi feodalisme yang mengakar, membuat masyarakat (yang kini penggarap) hidup 
dalam situasi serba kekuarngan dan ketidakpastian. Pengalaman memakan bulgur, seolah menjadi simbol atas 
situasi pelik yang dialami pada masa Orba. Bulgur adalah sejenis gandum sebagai subsider dari beras yang 
diperuntukan untuk mengatasi kelaparan pada masa Orba. Bulgur adalah produk impor Amerika Serikat yang 
sering diperuntukan sebagai makanan kuda.  

 Ilustrasi yang pelik tersebut merupakan dampak dari kontruksi ekonomi-politik yang menyejarah. 
Agar keluar dari kepelikan tersebut, berbagai perlawanan dilakukan oleh rakyat dengan berbagai cara, baik 
perlawanan harian dan sembunyi-sembunyi maupun perlawanan terbuka dan lebih sporadic serta terorganisir. 
Oleh karenanya penting untuk mengetahui duduk perkara atas insiden-insiden yang terekam dalam beberapa 
catatan pada penelitian ini. 

a. Asal-muasal buruh di perkebunan 
Sebagai usaha dengan corak produksi kapitalis, tentu saja di perusahaan perkebunan tenaga kerja buruh 

(labour force) menjadi faktor paling penting untuk membuat sirkuit kapital berlangsung secara terus-
menerus. Penguasaan tenaga kerja di sektor pertanian seperti perkebunan memang sudah lama berlangsung 
sejak penguasaan kerajaan pra kolonial di Indonesia. Hanya saja penempatan buruh pada masa pra kolonial 

                                                           
16 Idem 
17 Hasil FGD dengan pengurus Paguyuban Petani Cianjur (PPC) 
18 Poin-poin Sejarah Perjuangan dan penguasaan lahan Ciastana dan Cibuni Cipongpok yang ditulis bersama-sama oleh Paguyuban 
Petani Cianjur (PPC) Sarekat Perorganisasian Rakyat Indonesia (SPRI) dan Lembaga Bantuan Hukum Cianjur (LBHC) pada 31 Januari 
2018. 
19 Istilah okupasi (pencaplokan) atau pendudukan dirasa lebih tepat dibandingkan dengan reklaiming, hal tersebut dilihat dari sejarah 
perkebunan yang akan dipaparkan. Seseorang dapat dikatakan mengambilalih (kembali) apabila sudah pernah memiliki apa yang 
direbut orang lain, sedangkan di dua perkebunan ini, orang yang mengambilalih sebagian besar adalah buruh kebun (pendatang) 
dan secara formal dan kultural tidak pernah memiliki tanah yang diperebutkan (hanya menduduki).   



dititikberatkan sebagai penciri penguasaan atas suatu bangsa atas orang dan wilayah, bukan pada pengusaan 
atas pertambahan surplus nilai seperti yang dilakukan buruh di perkebunan kapitalis kolonial Belanda.  Pada 
perhitungan kapitalis, keuntungan dapat diperoleh dari nilai efiensi yang dilakukan, termasuk tenaga kerja 
buruh perkebunan. Oleh karenanya, diperlukan buruh-buruh dengan bayaran murah namun mempunyai etos 
kerja yang tinggi. Khusus untuk perkebunan karet di Indonesia sendiri memang pada awalnya buruh-buruh 
didatangkan dari Cina seperti yang terjadi di Sumatera Timur. Buruh Cina terkenal dengan sebagai pekerja 
keras yang efisien dan mampu hidup hemat. Sebagai akibat dari PD I, terdapat blokade laut yang sehingga 
menyulitkan mendapatkan tenaga kerja dari Cina, dan terpaksa lah dicari tenaga kerja dari Jawa. Di luar 
dugaan pekerja Jawa mempunyai etos kerja yang lebih tinggi dan mampu berhemat seperti pekerja Cina, 
sehingga populasi pekerja Jawa di Sumatera Timur melonjak tajam (Dewanta & Mubyarto, 1991; Pelzer, 
1985). 

Atas dasar itu lah buruh-buruh dari Jawa20 seperti Gombong & Kroya (salahsatu daerah di Kabupaten 
Kebumen dan Cilacap, Jawa Tengah) didatangkan ke Perkebunan Ciastana dan Cibuni Cipongpok. Memang 
pada mulanya buruh-buruh kebun tersebut merupakan petani setempat seperti dari Cijati dan Kadupandak 
sendiri. Hanya saja untuk menggenjot etos kerja buruh lokal (setempat), didatangkan lah buruh-buruh dari 
luar Cianjur. Selain buruh yang didapatkan dari daerah Jawa Tengah, buruh-buruh juga didatangkan dari 
daerah Garut Utara, Kabupaten Garut. Buruh-buruh tersebut didatangkan oleh ‘werek’, seorang penyalur 
tenaga kerja kontrak untuk perkebunan asing.  

b. Sistem kerja buruh perkebunan  
Hirarki organisasi tenaga kerja, secara umum dapat dibagi menjadi empat, yaitu administratur, pegawai 

staf, pegai non-staf, dan buruh/pekerja perkebunan. Masing-masing bagian tersebut mempunyai pembagian 
tugas dan wewenang yang tegas. Seorang administratur adalah pucuk pimpinan satu unit perkebunan, dan 
dibantu oleh penasehat dan kontraktor yang termasuk pegawai staf. Seorang kontraktor membawahi beberapa 
kepala bagian, dan seorang kepala bagian membawahi seorang asisten dibantu oleh beberapa orang mandor 
yang mengawasi bagian-bagian produksi dan emrupakan pegawai non-staf. Hirarki yang paling bawah adalah 
buruh perkebunan (Mubyarto, dkk. 1992). Hirarki ini sangat dimungkinkan karena konstruksi perkebunan 
di Indonesia adalah model manajemen Eropa, yang ajeg akan tugas dan fungsi yang spesifik pada setiap 
jabatannya. Lebih lanjut lagi Breman (1997) menerangkan tugas tuan-tuan tanah, menurutnya menjelang 
akhir abad ke-19 sebagian besar tokoh tuan kebun pemilik perkebunan digantiikan oleh tokoh menajer 
pengurus yang diangkat oleh dewan direktur yang berkedudukan di luar negeri (dipersonifikasi sebagai tuan 
maskapai). Kadang-kadang administratur (tuan besar) menyampaikan laporannya secara langsung kepada 
dewan direktur, tetapi ada perusahaan yang besar, di atas administratur masih ada lagi kepala administratur 
yang mengawasi keadaan di sejumlah perkebunan dari luar daerah perkebunan.  

Kendati hubungan ini sangat kaku dan tegas termasuk dalam sistem pengupahan, namun hubungan 
kerja di perkebunan Ciastana dan Cibuni Cipongpok sangat memungkinkan untuk berubah. Pada mulanya 
memang kemungkinan untuk social climbing ini sangat susah dan sesuatu yang ajeg, akan tetapi, atas berbagai 
desakan seorang buruh bisa saja naik jabatan menjadi mandor. Mandor awalnya dipilih atas dasar status 
sosialnya, untuk orang kadupandak seorang mandor umumnya adalah seorang jawara atau jagoan-jagoan yang 
mempunyai ilmu beladiri di kampung. Namun hanya sedikit orang Kadupandak yang dianggap mempunyai 
kemampuan untuk menjadi mandor karena dianggap nihil pengalaman di bidang perkebunan. Oleh 
karenanya, banyak werek atau penyalur tenaga kerja dari Garut yang menjadi mandor-mandornya. Sebagian 

                                                           
20 Persepsi mengenai Jawa sendiri di Cianjur merujuk pada etnis Jawa, kendati berada di Pulau Jawa orang Cianjur enggan disebut 
Jawa karena persaingan antara etnis Jawa dan Sunda sudah mengakar.  



mandor lagi berasal dari Gombong sebagai penyumbang buruh paling banyak di Ciastana dan Cibuni 
Cipongpok. 

Mandor–mandor tersebut terbagi menurut fungsi pengawasan pekerjaan yang berbeda-beda yang 
dilakukan secara spesifik oleh buruh. Setidaknya ada dua pekerjaan yang harus dilakukan oleh seorang buruh 
(kuli), yaitu kuli sadap dan kuli babad. Kuli sadap bertugas untuk menyadap karet dan mengumpulkannya 
pada pabrik pengolahan atau kamar haseup (ruang pengasapan), sedangkan kuli babad bertugas untuk 
membabad (membersihkan) rumput atau segala hal yang mengganggu jalannya aktivitas kebun. Pekerjaan 
kuli ini dapat dihitung dengan dua mekanisme jam kerja, yaitu kuli ari (harian) atau borongan. Bagi yang 
bekerja sebagai kuli kontrak (tetap), mekanisme harian lah yang dipakai. Setiap hari kuli sadap dapat 
menyadap hingga 8 jam, dari pukul 06.00 hingga 14.00 atau bahkan ada overtime apabila kebutuhan karet 
sedang tinggi. Mereka diharuskan menyadap dengan cangklong-canglong yang dipersiapkan sekitar 200 
pohon muda (umur pohon dibawah 10 tahun dengan diameter batang bawah kurang dari 30 cm) atau setara 
60 pohon tua. Setelah mereka seharian menyadap mereka menyetorkan hasilnya kepada petugas di kamar 
haseup. Pada proses pengasapan dengan tungku kayu bakar ini lah lembaran-lembaran lateks21 kering atau 
RSS (rubbed smoked sheet) diperoleh. Pada jaman colonial mereka ditargetkan untuk mendapatkan 2.5 kg 
lateks yang menjadi RSS setiap harinya atau jika dikonversi ke dalam ukuran volume, mereka harus menyadap 
sebanyak 10 liter lateks.  

Jika dibandingkan dengan masa colonial Belanda, mantan-mantan kuli kebun tersebut justru 
menganggap jika pengupahan pada masa Belanda lebih baik dibandingkan dengan perkebunan yang dikelola 
oleh orang Indonesia. Bayangkan saja, pada jaman Belanda mereka mendapatkan upah sebanyak 90 perak 
selama 15 hari. Upah waktu itu cukup untuk membeli baju kebaya perempuan dewasa. Selain itu ada 
tunjangan konsumsi mingguan yang didapat, berupa beras sebanyak 2.5 liter per satu anggota orang. Hanya 
saja maksimal anggota keluarga yang dapat ditampung adalah 8 orang, jadi maksimal beras yang diperoleh 
adalah 20 liter. Bahkan terdapat uang lebih hasil pengupahan sehingga mereka dapat menyicil pembelian sapi. 
Bagi yang gemar hiburan, uang sisa pengupahan tersebut sering dipakai untuk bermain judi, oleh karenanya 
tak heran sepuh-sepuh di Kadupandak sangat mengenal ceken, domino dan varian permainan judi yang 
lainnya. Berbeda halnya dengan pengupahan yang dilakukan pada masa kemerdekaan. Sebagai contoh, setelah 
dikenakan status sebagai HGU, pada akhir tahun 1970an pemilik perkebunan Cibuni Cipongpok hanya 
sanggup mengupah penyadap dengan Rp 31,- untuk setiap kg RSS yang diperoleh. Padahal waktu itu harga 
beras adalah Rp 25,00/ liter. Rata-rata penyadap, sekalipun muda hanya mendapatkan 1.5 kg RSS setiap 
harinya. Artinya ia mendapatkan upah sebanyak Rp 45.5,- atau 45 rupiah 5 picis (ketip)22 dan hanya sanggup 
membeli beras sekitar 1.5 liter. Berbeda dengan masa colonial, era perkebunan paska kemerdekaan, upah 
diberi setiap orang yang menyadap, perkebunan tidak memperdulikan perhitungan jumlah anggota yang ada 
dalam satu keluarga. Oleh karenanya, maka tak heran ada anggota keluarga lain seperti anak atau menantunya 
yang kembali menjadi buruh. Atau cara yang paling berani adalah berhenti menjadi buruh kebun. 

Buruknya sistem pengupahan tersebut merupakan sebuah preseden yang jamak ditemui dalam sistem 
produksi bercorak kapitalis. Jika kita melihat balik sejarahnya, setelah perkebunan berhasil dinasionalisasi 
dengan peraturan PPN barunya, banyak perkebunan yang dikelola Negara dan dapat ditemui saat ini sebagai 
PTPN (Perusahan Terbatas Perkebunan Nusantara). Akan tetapi masih banyak perkebunan peninggalan di 
onderneming Belanda yang dikelola oleh individu/swasta, perkebunan Ciastana dan Cibuni Cipongpok ini 
adalah dua diantaranya. Tentu saja, maskapai perkebunan swasta bersaing dengan sangat sengit dengan 
perkebunan lain terkait harga dan kualitas produksi hasil olahan getah karet kalah bersaing. Terdapat analisis 
ekonomi perkembangan karet yang menyebabkan perkebunan karet Ciastana dan Cibuni Cipongpok tidak 

                                                           
21 Lateks adalah suatu istilah teknis dalam budidaya karet untuk menyebut getah yang dikeluarkan oleh pohon karet. 
22 Konversi waktu itu, menilai 1 rupiah sama dengan 10 ketip atau picis.  



dapat dapat bersaing. Data dari Dewanta & Mubyarto menunjukan bahwa, pertama, pada periode 1970-
1980 laju pertumbuhan karet sintetis meningkat 7 %, hal ini lebih cepat dibandingkan pertumbuhan karet 
alam yang hanya sebanyak 3.2 %. Dengan adanya pesaing seperti karet sintentis, perkebunan karet alam 
seperti Ciastana dan Cibuni Cipongpok harus berpikir keras agar produknya tidak kalah saing. Perkebunan 
harus melakukan pembenahan pada sisi varietas, peremajaan, perbaikan cara penadapan, pengolahan karet 
dan penanaman baru. Hanya saja hal ini membutuhkan modal yang cukup kuat untuk melakukan itu. Kedua, 
respon pasar tidak ditangkap oleh dua perkebunan ini, jika ia merespon pasar maka produk yang akan 
dihasilkan karet alam dengan spesifikasi teknis Standard Indonesian Rubber (SIR) bukan RSS. Data 
menunjukan bahwa jenis karet ekspor Indonesia dari 1971 – 1988 yang tadinya jenis RSS beralih secara 
drastis menjadi SIR, hingga akhirnya tahun 1988 ekspor SIR Indonesia sebanyak 83 %. Ketiga, kesadaran 
kelas buruh semakin muncul. Mereka sadar bahwa menjadi buruh dengan segala ketidakpastiannya waktu itu 
sangat ‘mencekik’. Tidak ada bentuk usaha “transisi” lain yang yang paling memungkinkan selain 
mengusahakan tenaganya di sebidang tanah. Pilihan yang terpikir adalah mencoba berusaha menjadi pemodal-
pemodal lain selain pemilik modal perkebunan itu sendiri. Mereka memodali bentuk kapital sendiri, tenaga 
kerja dan sarana produksi pertanian sawah (selain tanah). Upaya tersebut awalnya dilancarkan dengan cara 
halus, bernegosiasi dengan para mandor hingga administrator, untuk mulai menggarap lahan di perkebunan. 
Karena mengetahui tuntutannya realistis, dan belum dianggap menggangu, perkebunan membolehkan buruh-
buruh kebun untuk menggarap tanah perkebunan. 

Atas dasar ketiga alasan tersebut, dua faktor utama dalam menggerakan roda kapitalis yakni tenaga 
kerja dan sarana produksi tak dapat lagi dikuasainya. Modal yang kurang serta pengerahan buruh tak lagi 
dapat dikendalikan. Melihat kondisi ini, aksi sporadic pendudukan tanah-tanah perkebunan pun secara 
berkala dan terus menerus dilakukan buruh kebun sebagai bentuk kekecewaannya terhadap sistem kerja dan 
pengupahannya.  

c. Masa Awal Pendudukan: (1980an) 
Hidup dengan mengandalkan upah, membuat buruh-buruh kebun tersebut dalam kondisi serba tidak 

pasti. Dorongan perlawan harian selalu terpikir untuk mengakali pemilik perkebunan agar “dapurnya tetap 
ngebul”. Celah yang paling umum dilakukan adalah dengan menyadap getah-getah karet secara diam-diam di 
malam hari, dan menjualnya ke cukong-cukong yang menawarkan harga lebih tinggi secara langsung (fresh 
money). Kesadaran mereka akan perbuatan “maling karet” tersebut dianggap wajar tatkala terdapat pekerjaan 
maling yang lebih kejam, ialah yang mereka sebut sebagai pemilik perkebunan yang tak membayar upah buruh 
sebelum keringatnya mengering. 

 Upaya ini rupanya tidak mendapatkan perlawanan secara berarti, faktor kultural memuluskan jalan 
perlawanan ini, karena sebagian mandor berasal dari kesaatuan yang homogen sebagai keturunan Gombong 
seperti kebanyakan buruh lainnya. Upaya pembiaran mandor tersebut juga sebagai bentuk protes atas upah 
yang ternyata didapatkan secara tidak pasti. Bahkan muncul gerakan sapoé sapuluh tangkal (1 malam 10 
pohon) pada sejak 1975, ialah instruksi para tokoh buruh kebun yang dituakan untuk mengajak pembabatan 
sepuluh pohon setiap malamnya. Para mandor yang loyal terhadap pemilik kebun selalu tak habis pikir atas 
gerakan ini, dan mengupayakan buruh-buruh lain untuk menanami dengan bibit-bibit karet yang tersedia. 
Upaya ini seperti main kucing-kucingan, dan melelahkan bagi mandor-mandor kebun. Karena gerakan 
pembabatan ini lebih cepat dibandingkan dengan upaya pemulihannya. Alhasil, tanah-tanah bekas pepohonan 
karet yang sudah ditebang tersebut secara terbuka dijadikan areal persawahan. Merespon hal ini, upaya 
negosiasi pun dilancarkan, pada 1983 tokoh-tokoh ini membuat pengajuan kepada pemodal perkebunan 
untuk meminta ganti-rugi atas upahnya yang belum dibayar. Awalnya pemodal perkebunan menanggapinya 
dengan aksi penolakan. Mereka melakukan aksi perlawanan terhadap tokoh-tokoh ini dengan menyewa 



preman-preman setempat. Baku pukul pun tak terhindarkan, akan tetapi buruh-buruh kebun ini tetap 
melanjutkan perlawanannya.   

 Bagi Scott (2000:48), teknik-teknik perlawanan seperti ini disesuaikan secara baik sekali dengan ciri-
ciri yang khas kaum buruh tani sebagai suatu kelas dari ‘kelas yang rendah’, yang tersebar di sepanjang daerah 
pinggiran. Oleh karenanya, berbicara tentang suatu gerakan sosial, aneh rasanya jika tidak memiliki organisasi 
formal, pemimpin formal, manifesto, uang iuran, nama, dan juga tidak memiliki panji-panji. Pendapat Scott 
tersebut dirasa ada benarnya, tanpa upaya yang lebih terorganisir, masyarakat bahkan bisa kalah lagi dalam 
perjuangan merebutkan tanahnya. Ketokohan pemimpin formal yang secara politik mempunyai posisi tawar 
yang lebih tinggi dibandingkan sekedar buruh yang dianggap rendahan tersebut. Kepala Desa Neglasari, Bakur 
menjadi pelopor pemimpin formal dalam gerakan-gerakan rakyat yang lebih terorganisir. Melalui cara-cara 
diplomatis yang lebih terbuka dilakukannya, seperti bernegosiasi dengan perkebunan agar melepas sebagian 
tanah perkebunan untuk rakyat. Upaya yang lebih terbuka ini akhirnya direspon oleh pemilik (direktur) 
Perkebunan Cibuni Cipongpok dibuktikan dengan surat yang dilayangkan kepada Bupati Cianjur, Adjat 
Sudradjat Sudirahardja waktu itu pada 19 September 1981. Surat itu berhasil dibalas oleh Bupati setahun 
lebih kemudian pada 28 Oktober 198223. Bupati menginstruksikan agar proses pelepasan empat blok areal 
tanah di perkebunan Cibuni Cipongpok untuk dijadikan garapan masyarakat penggarap segera 
ditindaklanjuti. Pengajuan pelepasan empat blok tersebut diantaranya yaitu, Blok Manglid, Talaga, 
Cipongpok dan Cisoro justru diajukan oleh pihak perkebunan. Saat itu, perkebunan Cibuni Cipongpok 
berada ke dalam tiga wilayah administratif desa, Neglasari, Wargasari dan Sukakerta (sekarang Sukaraharja).  

 Instruksi selanjutnya dalam surat itu adalah agar BPN Cianjur (saat itu bernama Kantor Agraria 
Cianjur) melakukan pengukuran untuk menetapkan batas setiap petak tanah penggarap. Hasil pengukuran 
tersebut itu kini dikenal sebagai areal 313 dan 570. Kedua areal tersebut adalah jumlah luasan dari dua areal 
perkebunan yang dipisah dari total 884.50 ha dalam sertifikat HGU yang dikeluarkan pada tahun 1973. 
Hanya saja pengukuran tersebut tidak serta-merta berjalan seperti yang diharapkan para penggarap. 
Kejanggalan terjadi ketika pengukuran dilakukan berjalan sangat lama yang memakan waktu bertahun-tahun, 
bukan dalam rancangan kerja tahunan yang tersusun secara berkala. Anehnya lagi, objek pun tidak konsisten, 
batas-batas tanah penggarap dapat berubah setiap tahunnya. Bahkan subjek penerima tanah pun terkadang 
keliru, tanpa melalui proses verifikasi dengan penggarap, registrasi kepemilikan tanah oleh BPN waktu itu 
mencantumkan nama sembarang yang berada di lokasi garapan, bukan nama penggarap yang mengajukan.  

 Bak memberi permen pada anak yang menangis. Akal-akalan perkebunan tersebut merupakan strategi 
ditujukan untuk membungkam perlawanan penggarap dengan segala ketidakpastian haknya. Kendati 
ketidakpastian terus berlanjut sampai akhir 1980an, setidaknya dalam dekade itu muncul manifesto politik 
dari pimpinan formal lokal sebagai tombak utama gerakan rakyat. Ditambah, pada dekade ini lahir tokoh-
tokoh kultural yang terus melakukan perlawanan harian dengan gerakan sapoé sapuluh tangkal. Perlawanan 
ini berjalan secara konsisten, karena vis a vis dengan bentuk lawan dan objek perjuangan yang jelas. Hanya 
satu prinsip yang dipegang teguh, land to the tillers! 

d. Periode 1990-1997: Hancurnya Perkebunan dan Masuknya BJA 
Kegagalan perkebunan karet untuk memobilisasi buruh, korupsi, ketertinggalan alat produksi yang 

canggih, kegagalan merespon harga pasar, menjadi serangkaian cerita tentang jatuhnya dua perkebunan karet 
di Kadupandak. Depresi ekonomi Asia menambah beban orang desa karena hanya memberi sedikit peluang 
bekerja dan berusaha di kota-kota. Lebih dari itu, konsistensi rakyat yang lapar tanah membuat aksi 

                                                           
23 Surat No 593.41/673/Pm yang ditujukan kepada direktur Perkebunan Cibuni/Cipongpok, perihal rencana penyelesaian tanah 
yang digarap di atas tanah Perkebunan Cibuni/Cipongpok. Dikeluarkan pada 28 Oktober 1982 oleh Bupati Kepala Daerah TK II 
Cianjur sebagai balasan surat atas surat yang dikirim oleh direktur perkebunan pada tanggal 19 September 1981 dengan nomor surat 
032/IX/CPP/1981. 



pendudukan dapat dilancarkan secara sporadis. Selain melakukan aksi pendudukan, ekspresi kekecewaan juga 
ditunjukan lewat sikap tubuh dan tentu saja lewat umpatan sepanjang hari, berbagai macam sumpah terlontar 
untuk mengutuk dua perkebunan ini. 

 Sumpah serapah dari eks buruh perkebunan dan para penggarap sepertinya diamini ketika dua 
perkebunan milik PT Banyu Sagara (Ciastana) dan PT Cibogo Geulis (Cibuni Cipongpok) akhirnya 
mengalami kebangkrutan pada 1992. Sumpah serapah kembali berlanjut ketika ambruknya perkebunan 
malah menjadi pintu masuk keluarga Cendana lewat PT Bukit Jonggol Asri (PT BJA) yang menjadikan dua 
perkebunan itu sebagai lokasi tukar guling kawasan perhutani di Bogor. Pada tahun 1993, PT BJA 
membangun sebuah “kota pegunungan” elit dengan nama Sentul City yang terletak di Kecamatan Babakan 
Madang, Kabupaten Bogor, di sebelah timur Kota Bogor. Kawasan ini dibangun sebagai tempat hunian 
sekaligus pariwisata serta berbagai fasilitas publik seperti Mall Belanova Country Mall, sekolah Pelita 
Harapan, tempat olahraga, Sentul Wonderland Kids dan lain-lain. Pada saat itu lokasi Sentul City berada di 
atas kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang dikelola oleh Perum Perhutani. Oleh karenanya, dua 
lokasi eks perkebunan Banyu Sagara dan Cibuni Cipongpok (1,440.50 ha) diajukan oleh PT BJA kepada 
Perum Perhutani sebagi lahan pertukaran atas Sentul City. Selain dua lokasi eks perkebunan di Kadupandak, 
lokasi yang diajukan sebagai lahan pertukaran diantaranya adalah lokasi eks perkebunan Cakaso (708 ha) 
dan tanah milik seluas (603 ha) di Kabupaten Ciamis; eks perkebunan Margawindu, Citamiangsapu (605,80 
ha) di Kabupaten Sumedang; eks perkebunan Latex di Kabupaten Ciamis (437,10 ha); dan eks Perkebunan 
Sampora (800 ha) di Kabupaten Sumedang (Nuryanto, 2016: 51–57).   

 

Gambar 6. Sketsa Perkebunan yang diajukan sebagai lokasi pertukaran oleh PT BJA 

Ironi menjadi kata yang tepat untuk menggambarkan kehidupan penggarap yang menganggap dirinya 
sebagai “korban” atas proses tukar guling tersebut. Pada era perkebunan, peluang bekerja tetap masih ada 
walaupun menyengsarakan. Namun setelah ditukar guling dengan PT BJA, justru malah menutup peluang 
bekerja masyarakat. Akses kelola akan sangat terbatas, belum lagi sistem bagi hasil Perhutani berbeda dengan 
sistem pengupahan perkebunan. Jika setuju pun masyarakat harus rela menunggu hasil panen selama 



bertahun-tahun dari tanaman pinus dan mahoni yang baru direncanakan. Tidak ada jaring pengaman sosial24 
yang didapat atas proses tugar guling tersebut, ditengah buruknya peluang bekerja dan berusaha yang sangat 
terbatas. Aksi tugar guling dengan Perhutani oleh PT BJA merupakan tindakan yang gegabah. Walalupun 
PT BJA dan Perhutani berada dalam dekapan keluarga Cendana, pada era 1990an aksi penyerobotan besar-
besaran justru terjadi di lahan-lahan Perhutani di Jawa.  

 Masuknya PT BJA ke Kadupandak tersebut malah memberi dorongan kuat untuk percepatan 
penetapan pal batas 570 dan 313 yang bertahun-tahun terabaikan. Penetapan ini justru menggusur penggarap 
yang sudah menduduki tanah-tanah di areal 570, padahal dalam perjanjian awal, areal 570 diperuntukan 
untuk para penggarap. Para penggarap mencurigai upaya penundaan penetapan pal batas ini ialah siasat agar 
areal 570 dikuasai kembali oleh perkebunan. Karena peluang untuk melegalisasi areal 570 dianggap buntu, 
para penggarap menampuh jalur yang lebih pragmatis, yaitu dengan mengambil jalur hukum untuk 
melegalisasi areal 313. Padahal jika ditelisik pada bagian sebelumnya, kepemilikan asset dan hak kelola 
perkebunan ialah 50:50 antara petani penggarap dengan pemilik modal perkebunan (Banan). Selain itu, 
perkebunan berdiri di atas Tanah Negara berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor: 
84/PID.B/1986/Pn.Cj tertanggal 01 Agustus 1987. Bukti tersebut dikuatkan dengan adanya kartu tanda 
pendaftaran oleh para penggarap sebagai pemakai tanah perkebunan (sesuai UUDS No 8/1954) yang 
ditandatangani oleh Camat Kadupandak, U Purawinata25. Bukti-bukti tersebut semakin menguatkan para 
penggarap untuk menduduki tanah-tanah eks perkebunan yang di klaim oleh PT BJA. 

 Upaya ini didukung penuh oleh tokoh-tokoh formal seperti pemberian tugas dari Kepala Desa 
Sukakerta, Sutisna kepada punduh26 untuk mengamankan tanah garapan pada tahun 199027. Serta surat 
pernyataan yang dikirimkan ke Bupati Cianjur oleh Kepala Desa Sukakerta mengenai legalitas pemilikan 
tanah perkebunan yang dapat dibuktikan oleh kikitir28. Nurdjaman juga memohon agar segera mempercepat 
proses legalisasi atas tanah-tanah garapan petani di perkebunan Cibuni Cipongpok29. Upaya permohonan 
bantuan hukum pun dilakukan oleh para penggarap kepada Pusat Pengabdian Hukum, Universitas Ibn 
Khaldun Bogor, yang termasuk ke dalam Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) pos LBH 
Jakarta.  

 Upaya legalisasi tanah akhirnya dilakukan melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) pada 
1995 dengan pemberian sertifikat tanah di areal 313. Secara berangsur, proses legalisasi tanah pun diberikan 
sampai 1997. Dengan begitu, masyarakat yang sudah tinggal di areal 570 terpaksa dipindahkan ke areal 313, 
aksi ini dinodai dengan penggusuran yang kejam. Pemindahan ini ditotak masyarakat dengan rasionalisasinya 
sebagai berikut: Pertama, masa berlaku HGU berakhir pada 1997. Secara excisting luasan perkebunan yang 
berdiri di atas Tanah Negara sudah diduduki oleh masyarakat. Mayoritas tanaman karet atau komoditas 
perkebunan lain sudah beralihfungsi menjadi pemukiman dan petak-petak sawah serta tanaman selain 
komoditas perkebunan. Kedua, masyarakat mempunyai hak garap dengan bukti-bukti kuat di atas dan dengan 
dasar hukum yang jelas. Ketiga, pengusahaan di tanah garapan justru lebih menguntungkan penggarap secara 
langsung dibandingkan sistem pengupahan perkebunan yang tidak jelas. Keempat, kompensasi malah 
dibebankan pada penggarap, atas pemindahan tersebut masyarakat hanya boleh mendapatkan tanah seluas 6 
¼ patok atau hanya 2.500 m2 untuk kebutuhan bertani dan tempat tinggal30. Bagi yang mereka yang 

                                                           
24 Surat Pernyataan E Banan, mantan pemilik modal perkebunan yang dindatangani pada 08 Juni 1978, yang menyatakan hak 
kepemilikan buruh kebun di Perkebunan Cibuni Cipongpok. 
25 Lihat lampiran 5 
26 Dalam Bahasa Sunda punduh berarti pegawai pamong desa 
27 Lihat lampiran 3 
28 Surat bukti semacam girik dari pejabat formal lokal tentang hak atas tanah 
29 Lihat lampiran 4  
30 (1 patok ≈ 400 m2) 



mempunyai tanah lebih dari 6 ¼ patok di areal 313, tanahnya akan diberikan kepada mereka yang 
dipindahkan dari areal 570 sebagai tanah kompensasi. Alasan-alasan tersebut lah yang semakin mengukuhkan 
penggarap untuk berdiri di atas pilihannya, lawan! Atas pilihannya tersebut, tindakan represif dilakukan oleh 
PT BJA agar proses pemindahan cepat selesai. Preman-preman dari Cijati dan Kadupandak diturunkan untuk 
menganiaya tokoh-tokoh penggarap.  

“Pak ABC tergeletak dalam keadaan sekarat, setelah dipukuli habis oleh preman-preman itu. Dia 
masih hidup karena dalam keadaan sekarat itu, para preman mengganggapnya sudah mati. Di 
Warung Awi, tokoh pejuang lain ditendangi layaknya bola sampai dianggap mati juga. Aksi 
pemukulan dan penendangan itu diikuti oleh aksi senjata tajam menggunakan golok dan yang 
lainnya” 

 Begitu lah situasi kejam yang digambarkan oleh tokoh Petani Paguyuban Cianjur (PPC) saat sedang 
di wawancarai mengenai peristiwa pada tahun tersebut. Melihat aksi ini, lewat LBH Ibn Khaldun, para 
penggarap dari ketiga desa (Neglasari, Wargasari dan Sukaraharja) melaporkan kejadian ini kepada Komisi 
Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas-HAM) pada 1996. Tak mau menunggu lama atas saran LBH Ibn 
Khaldun, petani penggarap melakukan perlawanan kepada keluarga pimpinan tinggi militer (keluarga 
Cendana) dengan meminta bantuan militer juga. Pada tanggal 1 September 1996, enam orang perwakilan 
dari tiga desa, memberikan kuasa kepada Yayasan Pembina Polopor Agustus Tujuh Belas (YPPA-17) pusat 
dengan pimpinan tertingginya adalah Brigjen Purn TNI AD Lukas Kustario, seorang senior dalam pasukan 
siliwangi. Lukas Kustario, seorang “Begundal Karawang” adalah tokoh pejuang yang paling dicari Belanda 
pada 1947 dan kisahnya dikenang dalam peristiwa Rawagede. Di saat rekan-rekan sejawat dan seangkatannya 
bergelimang harta & jabatan, Lukas malah terpinggirkan karena sikapnya yang kritis terhadap Jenderal 
Soeharto31.  Maka tak heran, jika dia berani saja menurunkan pasukannya untuk meredam tindakan represif 
keluarga Cendana di Cianjur.  

 Gelombang protes seperti pencaplokan tanah oleh BJA memang menjadi gerakan yang umum 
dijumpai pada 1980an dan 1990an. Seperti yang diamini oleh Bachriadi (2012:59-60), di wilayah pedesaan, 
kelompok protes kebanyakan melibatkan para penggarap atau pemilik lahan yang menolak sejumlah 
“program pembangunan” yang menyingkirkan dari sumber kehidupan. Terjadi perubahan gerakan dari tema 
‘kembalikan hak rakyat atas tanah atau ‘kompensasi yang berkeadilan’ menjadi tuntutan untuk reforma 
agrarian. Tuntuan utamanya adalah ganti rugi yang adil (fair compensation) lalu berkembang menjadi 
penghentian proyek-proyek pembangunan yang telah menyingkirkan rakyat dan pengembalian tanah yang 
telah dirampasdari rakyat.  

e. Momentum Reformasi 1998 dan Eksistensi PPC 

Jatuhnya kediktatoran Soeharto menjadi momentum politik yang ditunggu oleh petani penggarap 
khususnya di Jawa. Di sini kita melihat bahwa malalui aksi-aksi pendudukan tanah tersebut kelompok-
kelompok petani miskin mencoba mendapatkan kembali hak ekonomi dan politiknya yang telah lama 
diabaikan oleh Negara. Aksi pendudukan tanah tersebut semakin menaikan tawar politik mereka di hadapan 
pelaku-pelaku politik formal, dalam batas-batas tertentu aksi-aksi tersebut yang terkonsolidasi dengan baik 
juga berhasil mempengaruhi politik agrarian baik di tingkat lokal maupun nasional (2012:56-57). Sementara 
itu, persepsi rakyat dalam menyambut proklamasi kemerdekaan adalah berbeda-beda. Di antaranya, terutama 
di daerah-daerah yang di situ terdapat perkebunan besar (“orderneming”) dengan segala hak “istimewa”nya, 
rakyat menganggap bahwa kemerdekaan adalah kesempatan untuk menuntut keadilan, dan merebut kembali 
tanah-tanah yang mereka anggap milik mereka tapi dulu digusur oleh penjajah. Di beberapa daerah terjadi 
                                                           
31 Baca https://www.kompasiana.com/osievirginia/menilik-sejenak-pembantaian-rawagede-lukas-kustaryo-wujud-totalitas-
kesetiaan-rakyat-yang-kini-menurun-kepada-lks-4presiden-ri_552bb1106ea8343b618b45b6  

https://www.kompasiana.com/osievirginia/menilik-sejenak-pembantaian-rawagede-lukas-kustaryo-wujud-totalitas-kesetiaan-rakyat-yang-kini-menurun-kepada-lks-4presiden-ri_552bb1106ea8343b618b45b6
https://www.kompasiana.com/osievirginia/menilik-sejenak-pembantaian-rawagede-lukas-kustaryo-wujud-totalitas-kesetiaan-rakyat-yang-kini-menurun-kepada-lks-4presiden-ri_552bb1106ea8343b618b45b6


gejolak yang oleh sementara pakar disebut sebagai “revolusi sosial”. Misalnya di Sumatera Timur, di 
Karesidenan Surakarta, dan di pantai utara Jawa Tengah yaitu di kabupaten-kabupaten Brebes, Tegal dan 
Pemalang, yang kemudian dikenal dengan istilah “Peristiwa Tiga Daerah” (Wiradi, 2009:123). 

 Peristiwa reformasi tersebut di sambut oleh petani penggarap dengan menduduki tanah-tanah bekas 
orderneming Ciastana. Pendudukan tersebut waktu itu lebih terkonsolidasi, karena didampingi oleh 
organisasi yang mengusung panji-panji reforma agraria. Serangkain aksi di Ciastana tersebut merupakan 
impilikasi atas konsolidasi nasional dari organisasi-organisasi tingkat lokal sejak dalam dekade sebelumnya. 
Terdapat perbedaan gerakan pendudukan yang dilakukan pada periode sebelumnya, hal ini mencerminkan 
sebuah “transmutasi” atau suatu perubahan bentuk dan kualitas, sementara subsantinya tetap sama. Salah satu 
bentuk dari transmutasi menurut Bachriadi (2012:60) adalah perubahan dalam strategi dan taktik gerakan: 
dari hanya advokasi yang bersifat litigasi dan non litigasi, menjadi kombinasi dari kerja-kerja advokasi 
(tingkat nasional dan lokal) dan aksi-aksi kolektif pendudukan tanah serrta untuk merebut kekuasaan politik 
di tingkat. Saat itu lah muncul ‘pendamping masyarakat’ atau CO (community organizer) untuk mendukung 
strategi-strategi baru yang berkenaan dengan kekuatan politik berbasis masa di tingkat lokal, peran ini lah 
yang diambil oleh Bina Desa. Lewat musyawarah besar (Mubes) Bina Desa di Kadupandak, petani penggarap 
sepakat untuk membentuk organisasi Paguyuban Petani Cianjur (PPC) pada tahun 2000. Lahirnya organisasi 
tani lokal (OTL) menjadi sebuah alternative kekuatan politik yang lokal yang kadang tidak tersentuh oleh 
lembaga-lembaga tani nasional yang berpusat di Jakarta. Paska reformasi, serangkaian aksi pendudukan juga 
melahirkan organisasi yang serupa seperti Serikat Petani Pasundan (SPP) yang anggotanya tersebar luas di 
sekitar selatan Jawa Barat (Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Pangandaran).  

 Dalam bangunan sebuah organisasi yang makin kokoh, melalui PPC proses konsolidasi terasa lebih 
mudah dan terorganisir dibanding masa-masa terdahulunya. Upaya kampanye, mobilisasi, demontrasi, lobi 
dan membuat petisi dilakukan lebih tersistematis sudah menjadi isu nasional. Bahkan saat ini, pembagian 
peran Non Government Organization’s (NGO’s) pendamping sudah tersusun dengan berbagai fokus kerja 
berbeda dan berjalan bersama-sama dengan PPC. Hal ini dapat dibuktikan pada tahun 2002, PT BJA yang 
mencoba masuk ke Kadupandak dengan serangkaian janjinya memasang plang-plang untuk menunjukan 
penguasaannya terhadap dua lokasi perkebunan. Melalui serangkaian bentuk konsolidasi, perlawanan terbuka 
langsung dipilih, tanpa pikir panjang plang-plang PT BJA di beberapa titik Kadupandak dihancurkan. 
Penghancuran ini diikuti juga lewat aksi pendudukan massif yang teroganisir lewat LBH Cianjur dan PPC. 
Bahkan aksi yang lebih elegan dilakukan pada 2007, ketika terdapat rencana penandatanganan berita acara 
tapal batas (BATB) antara Perum Perhutani dengan pihak PT BJA. PPC melakukan serangkaian aksi untuk 
menuntut pembatalan BATB tersebut.  Mereka melancarkan aksi ke berbagai instansi terkait, yaitu, Pemda 
Cianjur, DPRD, BPN, Kanwil BPN Jabar dan Gubernur, DPR RI dan Departemen Kehutanan. Lewat 
serangkaian aksi tersebut, akhirnya rencana pembuatan BATB digagalkan, karena dianggap tidak melalui 
proses clean and clear. Batalnya penandatanganan BATB ini menyebabkan tidak berlakunya proses tukar 
guling yang menyebabkan tidak berlakunya sertifikat yang dibagikan kepada masyarakat atas lahan di areal 
31332.  

  Prinsip tidak clean and clear tersebut ternyata sudah dicium oleh Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK). Korupsi dan rent-seeking dilakukan untuk menyuap proses tukar-guling yang dilakukan BJA untuk 
membangun Sentul City. Padahal tanggal 13 November 2013 Direktur Jenderal Planologi Kehutanan 
Kementerian Kehutanan Bambang Supijanto menerbitkan surat Nomor: S. 1449/VII-KUH/2013 yang 
isinya menegaskan bahwa lokasi kawasan hutan PT BJA tidak dimungkinkan lagi diterbitkan izin penggunaan 

                                                           
32Poin-poin Sejarah Perjuangan dan penguasaan lahan Ciastana dan Cibuni Cipongpok yang ditulis bersama-sama oleh Paguyuban 
Petani Cianjur (PPC) Sarekat Perorganisasian Rakyat Indonesia (SPRI) dan Lembaga Bantuan Hukum Cianjur (LBHC) pada 31 
Januari 2018. 



kawasan hutan dengan mendasarkan pada Surat Menteri Kehutanan Nomor: 1327/Menhut-VII/95 tanggal 
12 September 1995 dan Nomor: 1687/Menhut –VII/95 tanggal 26 Nopember 1995. Atas dasar tersebut, 
pada 08 Mei 2014 Bupati, Kepala Dinas Pertanian & Kehutanan Kabupaten Bogor serta beberapa jajaran PT 
BJA akhirnya ditetapkan sebagai tersangka korupsi (Nuryanto, 2016).  

Sebelum kasus korupsi itu mencuat, mulai tahun 2007 setelah HGU PT Banyu Sagara ditetapkan 
habis, petani semakin percaya diri untuk aksi ke pemerintah dari Kabupaten – Nasional untuk mendapatkan 
legalitas atas tanah yang sudah dikuasai oleh petani. Aksi ini bahkan masih berlangsung sampai saat ini. Titik 
terang perihal pengakuan hak penguasaan di dua lokasi eks perkebunan tersebut pun datang pada era rejim 
kepemimpinan Joko Widodo. Serangkaian komitmen politik dilontarkan dari pejabat lokal maupun nasional. 
Dengan jaringan konsolidasi yang terbangun baik di tingkat lokal maupun nasional, akhirnya dorongan dari 
“bawah” memunculkan dua lokasi eks perkebunan ini masuk sebagai tanah objek reforma agrarian (TORA). 
Hal ini mengundang harap-harap cemas, karena berbagai ancaman dan tuduhan kerap menghampiri petani 
yang terkenal “lapar” tanah.  

Hasil data primer mendapatkan informasi bahwa alasan dasar petani menggarap lahan eks 
perkebunan didasari pada alasan tidak punya lahan (40%), ikut-ikutan tetangga (16%), menambah lahan 
garapan (24%) dan alasan lainnya (19%). Sebagian besar penggarap, berharap dengan menguasai lahan dapat 
menambah aset (56%), menambah lahan garapan (39%) dan sisanya tidak menjawab (5%). Saat pertama 
menguasai lahan-lahan eks HGU, kondisi lahan ada yang kritis dan tidak subur. Responden yang mengaku 
lahannya kritis saat pertama dibuka ada sejumlah 2%, mengaku subur ada 47%, mengaku tidak subur 23% 
dan lainnya ada 29%. Kondisi sekarang, sebanyak 77% responden mengaku bahwa kondisi lahan yang 
dikuasai merupakan lahan subur, dan masing-masing 7% responden mengaku lahan tidak subur dan lainnya. 
Hal ini menunjukkan bahwa lahan yang tadinya tidak subur, setelah digarap oleh petani dalam prosesnya 
secara bertahap yang tadinya lahan tidak subur menjadi lahan yang subur. 

Berdasarkan pada siapa yang pertama menginisiasi pendudukan lahan eks HGU, sebanyak 66% 
responden menjawab bahwa orang tua mereka yang pertama memulai menggarap lahan-lahan perkebunan. 
Hanya ada 6% dari 62 orang responden yang menjawab bahwa orang yang menggarap lahan perkebunan dari 
eks karyawan kebun sendiri. ada 15% responden yang menyatakan bahwa kelompok tani yang memulai 
menggarap lahan eks perkebunan. Dalam perkembangannya menguasai lahan eks HGU, tidak dapat 
dipungkuri akan muncul berbagai halangan. Salah satunya adalah ancaman dari berbagai pihak mengenai 
gerakan penguasaan lahan di kawasan eks HGU. Setidaknya ada petani yang merasa ada ancaman dari pihak 
luar. Sebanyak 10% petani mengaku merasa ada tekanan dari eks karyawan perusahaan, 18% merasa terancam 
oleh perusahaan dan 2% merasa terancam dari pemerintahan daerah. Namun, di luar petani yang merasa ada 
ancaman, ada 71% petani yang merasa aman-aman saja menggarap lahan tanpa merasa ada yang mengancam. 
Terlepas dari ancaman tadi, sebanyak 66% responden mengaku mendapat dukungan dari pemerintah atas 
gerakan penguasaan lahan-lahan eks HGU. Hanya ada 10% responden yang mengaku tidak mendapat 
dukungan pemerintah daerah. Kelompok ini menganggap bahwa pemerintah seakan-akan tidak memberikan 
perhatian atas nasib petani yang semakin hari semakin membutuhkan lahan untuk kebutuhan ekonomi. 

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan, setidaknya ada lima pihak yang dapat dipercaya untuk 
menyelesaikan persoalan tenurial pendudukan kawasan eks HGU. Kelima pihak tersebut antara lain eks 
karyawan, tokoh individu, LSM, BPN dan kepala desa. Mantan karyawan eks HGU adalah orang yang 
dulunya bekerja di perusahaan. Mereka dipercaya karena tahu soal kondisi perusahaan dan dianggap mengerti 
soal lahan garapan yang bisa digarap oleh petani. Tokoh individu lebih didekatkan pada mereka yang aktif 
digerakan petani dan tokoh yang dituakan. Mereka dianggap mengerti soal riwayat desa dan bijak dalam 
memutuskan persoalan yang terjadi antara penggarap dengan pihak lain soal tanah garapan. LSM menjadi 
pihak lain yang dipercaya karena LSM dianggap mampu menyuarakan suara petani ke pihak-pihak yang lebih 
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berwenang dan mampu melindungi dan memberikan bantuan hukum karena petani mengaku tidak mengerti 
soal hukum. Pihak selanjutnya adalah BPN, dalam hal ini BPN adalah pihak yang paling berwenang mengenai 
persoalan pertanahan. Pihak terakhir adalah kepala desa, sebagai pemimpin tertingi di desa menjadi tempat 
bernaung dan berlindung warganya dari beberapa gangguan terutama soal pendudukan lahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Pihak yang dipercaya terkait tenurial 

Berdasarkan gambar 7, terlihat bahwa LSM merupakan pihak yang paling dipercaya oleh responden 
terkait tenurial. LSM representatif PPC yang sudah lama membantu memberikan bantuan dan dukungan 
penuh kepada petani terkait garapan di lahan eks HGU. Tidak jarang, petani secara aktif berpartisipasi 
langsung melakukan advokasi dan melakukan demonstrasi ke pemerintahan daerah. Menarik dari di atas 
adalah kepala desa kurang dipercaya oleh responden. Menurut beberapa petani mengaku bahwa kepala desa 
yang sedang menduduki masa jabatan kurang memberikan ruang fasilitasi dalam gerakan petani memperoleh 
legalisasi garapan lahan. Tokoh individu berada paling kecil pada tingkat kepercayaan petani karena dianggap 
tokoh individu kurang menguasai persoalan pertanahan yang ada di lahan eks HGU dan hanya dituakan pada 
persoalan sosial yang lainnya. 

Bentuk keterlibatan responden dalam memperjuangkan aspirasi perjuangan garapan lahan setidaknya 
ada lima hal yang dilihat. Pertama adalah mengikuti rapat-rapat di kalangan warga desa, kedua adalah ikut 
dalam demonstrasi massa ke kota, ketiga adalah terlibat dalam proses persiapan materi tingkat pengadilan 
negeri, keempat adalah memasang plot betas-batas tanah atau persil tanah kalim berdasarkan arahan 
organisasi, dan kelima adalah memberikan salinan tanda bukti KTP atau dokumen lain yang diperlukan atau 
menyampaikan sejarah riwayat sejarah penguasaan tanah. Gambar 7 memberikan gambaran mengenai bentuk 
keterlibatan petani dalam memperjuangkan aspirasi perjuangan lahan garapan. 
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Gambar 8. Bentuk keterlibatan dalam memperjuangkan aspirasi perjuangan lahan garapan 

Berdasarkan data yang digambarkan dari Gambar 8, terlihat bahwa bentuk keterlibaan ikut terlibat dalam 
proses persiapan materi PTUN/pengadilan negeri merupakan bentuk keterlibatan paling besar dibandingkan 
dengan bentuk keterlibatan lainnya. Bentuk keterlibatan yang paling sedikit adalah keterlibatan dalam 
memberikan salinan tanda bukti KTP/dokumen lain yang diperlukan atau menyampaikan sejarah riwayat 
penguasaan tanah. Keterlibatan mengikuti demo juga sedikit rendah, hanya beberapa petani yang ikut 
berdemonstrasi massa. Hal ini dikarenakan akses ke kota yang sulit dan jauh sehingga partisipasi ikut unjuk 
rasa kecil. Petani yang pernah ikut unjuk rasa mengaku pernah ikut sampai ke Jakarta yang sebelumnya juga 
melakukan unjuk rasa di depan bupati Cianjur dan gubernur Jawa Barat.  



KEBIJAKAN REFORMA AGRARIA ALA JOKOWI DAN IMPLIKASINYA DI KADUPANDAK: 
(Antara Stretegi Politik Elit dengan Strategi Nafkah Harian) 

 

Bingkai Kebijakan Agraria  

a. Komitmen Politik Jokowi 
 Pasca reformasi, setidaknya tercatat ada dua program terkait kebijakan redistribusi lahan. Kedua 
kebijakan ini berjalan secara simultan, program terakhir merupakan kelanjutan dari program pertama. 
Program pertama dijalankan pada tahun 2006, Pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional RI (BPN-
RI) mulai menjalankan reforma agrarian dengan prinsip “tanah untuk keadilan dan kemakmuran”. Agenda 
pemerintah ini dikenal dengan Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN). Melalui program ini 
direncanakan pengalokasian tanah objek reforma agraria seluas 9,25 juta hektar (ha), terdiri dari: 8,15 juta 
ha berasal dari hutan konversi, dan 1,1 juta ha berasal dari tanah di bawah kewenangan langsung BPN. Untuk 
mematangkan rencana ini, sejak tahun 2007 BPN menjalankan ujicoba PPAN di 32 Provinsi, termasuk di 
sejumlah Kabupaten di Jawa. Untuk melanjutkan rencana ini secara lebih intensif, pada tahun 2008 lalu BPN 
memulai perencanaan kebijakan reforma agraria terpadu di wilayah Jawa bagian selatan yang  mencakup 34 
(tiga puluh empat) kabupaten (Savitri, dkk [ed], 2009).  

 Suka atau tidak suka, program yang kedua yang jalankan pada masa pemerintahan Jokowi merupakan 
kelanjutan dari PPAN pada masa SBY. Program ini akrab dikenal dengan istilah “RAPS” (Reforma Agraria 
dan Perhutanan Sosial). Sederhananya, kata perhutanan sosial masuk untuk menunjukan skema-skema yang 
berbeda dalam proses re(distribusi) objek tanah yang masuk dalam domain Kementrian Kehutanan dan 
Lingkungan Hidup (KLHK). Pada dasarnya, prinsip PPAN dan RA ala Jokowi, sama-sama mengusung 
jargon “tanah untuk keadilan dan kemakmuran”. Pada program RA ala Jokowi, prinsip tersebut diuraikan 
dalam misi Strategi Nasional (Stranas) yaitu: meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin pedesaan secara 
bersama, dan memampukan desa dalam mengatur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan 
tanah, hutan, dan sumber daya alam lainnya. Persamaan lain dari kedua program ini adalah didasarkan pada 
janji politik pada saat kampanye pencalonan presiden.  

 Stranas tersebut dibuat oleh para intelektual di bidang agraria dan lingkungan dalam jajaran Kantor 
Staf Presiden (KSP). Masuknya para intelektual tersebut ialah sebagai kontrak politik dalam pemenangan 
calon yang dianggap “populis” pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Perlu diingat, bahwa para intelektual 
tersebut ialah tokoh gerakan-gerakan agraria pada masa reformasi yang harus berhadapan dengan Soeharto. 
Seperti yang diketahui bahwa calon presiden lainnya, Prabowo Subiyanto dalah seorang anggota militer yang 
sangat loyal terhadap Soeharto dan mempunyai peranan penting dalam aksi penghadangan aktivis ‘98. Isu ini 
lah yang telah berhasil membawa Jokowi mendapatkan dukungan simpatik dari organisasi-organisasi tani 
Indonesia. 

Masuknya isu reforma agraria (RA) ke sebagai isu utama memang sudah menjadi sebuah keharusan. 
Karena satu diantara prasyarat penting RA yang harus dijalankan adalah kemauan politik (dalam artinya yang 
sungguh-sungguh) dari elit penguasa, harus ada (Wiradi, 2009:115). Hanya saja, kemauan politik tersebut 
betul-betul dijalankan secara sungguh-sungguh atau tidak? Berkaca pada program sebelumnya, PPAN 
dianggap gagal menjalankan misi mulia yaitu “tanah untuk keadilan dan kemakmuran”. PPAN hanya 
memfokuskan diri kepada redistribusi tanah dan sertifkikasi, maka PPAN tidak memiliki keseriusan di dalam 
mengatasi permasalahan ketimpangan penguasaan lahan dan penyelesaian konflik. Hal ini diperkuat dengan 
kenyataan bahwa program ini juga menyediakan 40 % lahan yang ada untuk dikelola oleh kelompok bisnis 
(Endriatmo, 2006) dalam (Bachriadi, 2012). Bahkan, untuk proses redistribusinya PPAN pun banyak 



mengalami kegagalan seperti yang ditunjukan dalam riset Sajogyo Institute mengenai PPAN tahun 2009. 
Sebagai contoh, kasus Trisobo, Kendal, Jawa Tengah menunjukan bahwa PPAN hanya dapat memberikan 
11.5 ha luasan tanah untuk subjek penerima tanah sebanyak 400 kk. Objek fisiknya pun tidak dapat 
dioptamilisasi karena letaknya jauh dengan penggarap dengan keadaan fisik yang sangat miring dan berbatu-
batu, sedangkan objek yang diperebutkan kembali masuk dalam genggaman konsesi HGU korporasi besar. 

 Seperti berpacu dengan waktu, dalam sisa waktu satu tahun kepemimpinan Jokowi, program RA ala 
Jokowi harus diselesaikan. Namun hingga saat ini, program tak juga menemukan bentuk yang diinginkan. 
Secara pragramatis atau memang seperti sudah direncanakan, program ini tak berbeda jauh dengan PPAN, 
yang membiaskan makna redistribusi menjadi hanya distribusi atau lebih pahit dikatakan sebagai program 
“bagi-bagi tanah”. Terdapat total 9 (Sembilan) juta hektar tanah yang akan dibagikan melalui skema legalisasi 
dan redistribusi. Tidak jelas angka 9 itu didapat, namun kebanyakan orang berpendapat bahwa angka 9 ini 
adalah angka politis yang disinkronkan dengan kampanye program nawacita, (nawa berarti sembilan).   

Bahkan diakui oleh KSP angka 9 Juta hektar ini akan sulit di capai. Pesimisme KSP ini didasarkan 
pada sejumlah kendala yang dapat menghambat pencapaian target, yakni, Di Kementerian ATR/BPN, 
ditetapkan target capaian per-tahun berdasar bidang tanah yang dilegalisasi. KSP belum mendapatkan 
informasi informasi resmi mengenai perhitungan perkiraan ukuran bidang dalam satuan hektar. Bila angka 
perkiraan 1 bidang sebanding dengan 0,4 hektar, maka dapat diperkirakan 43.860 hektar tanah telah 
diredistribusikan dan 368.837,2 ha terlegalisasi dengan total 412.697,2 hektar di tahun 2015 dari total 
target 9 juta hektar di tahun 2019. Sehingga jika diasumsikan per tahunnya, kurang lebih sama dengan hasil 
satu tahun 2015, maka target 9 juta hektar di tahun 2019 akan sangat sulit dicapai. Selain itu, semua data 
dan informasi masing-masing sektor (sektor kawasan hutan, transmigrasi, HGU, tanah terlantar, dan sektor 
Prona) masih bersifat indikatif, jadi belum ada lokasi secara faktual perihal obyek lahan yang ditargetkan, 
demikian juga subjek penerima/pemanfaat programnya.  

Gambar 9. Desain baru identifikasi dan penyiapan TORA dalam prioritas nasional reforma agraria 

Meskipun menyadari terdapat beberapa penempatan yang kurang tepat dalam kerangka konseptual dan 
praktik lapangnya, tapi organisasi-organisasi yang berkecimpung di bawah semangat RA tetap mengakomodir 



kebijakan RA ala Jokowi. Langkah ini dianggap sebagai peluang politik untuk memasukan isu RA yang sudah 
lama dikebiri pada masa Orba. Langkah politik itu ditunjukan oleh Konsorsium Permbaharuan Agraria 
(KPA) yang menyadari bahwa konsepsi yang ditawarkan pemerintah dalam menjalankan RA sangat parsial, 
belum merupakan kerja sistematis secara nasional, dan di tataran implemetasi terdapat beberapa 
“penyimpangan” atas makna dan tujuan RA. Sehingga harus terus disempurnakan. Karena itulah, KPA 
bersama anggota dan jaringan gerakan RA mengajukan lokasi (obyek sekaligus subyek) RA berbasis usulan 
dari bawah (bottom-up approach TORA), yakni melalui apa yang disebut Lokasi Prioritas Reforma Agraria 
(LPRA) (Kartika, 2017).  

b. Kebijakan Agraria di Cianjur 

 Sebelum ditetapkan sebagai salahsatu LPRA, program legalisasi dan redistribusi pada era Jokowi 
sudah dilakukan pada beberapa daerah di Cianjur. Sekurangnya 1.910 petani menerima sertifikat hak milik 
atas lahan seluas 415 hektar. Lahan tesebut berasal dari lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang telah dilepaskan 
haknya untuk dibagikan kepada petani. Tahap pertama pembagian sertifikat tersebut diberikan di tiga lokasi 
yakni: (1) Desa Mekarmukti, Kecamatan Cibinong, lahan seluas 200 hektar dibagikan kepada 388 petani 
penggarap. Lahan tersebut merupakan sebagian dari lahan 1.968,368 hektar HGU bekas perkebunan PT 
Cikencreng yang kini dikuasai PT Menara. (2) Selain itu juga terdapat lahan seluas 215 hektar yang dulunya 
merupakan bekas lahan HGU milik PT Tenggara Perkebunan Maleber. Semula PT Tenggara Perkebunan 
Maleber memiliki lahan HGU seluas 304 hektar, namun berdasarkan Surat Menteri ATR/ Kepala BPN 
Nomor: 2480/23.3/IV/2015 tanggal 1 Juni 2015, sebanyak 215 hektar telah dinyatakan sebagai tanah 
terlantar sehingga dikuasai Negara. Lahan inilah yang kemudian dibagikan kepada para petani penggarap di 
Cianjur yakni lahan seluas 40 ha diberikan kepada 506 petani di Blok Maleber Desa Ciherang Kecamatan 
Pacet dan (3) lahan seluas 175 hektar diberikan kepada 1.016 petani di Blok Ciguntur Desa Cipendawa 
Kecamatan Pacet. PT Tenggara Perkebunan Maleber masih memiliki lahan seluas 89 hektar sesuai sertifikat 
HGU Nomor 1/Ciherang33. 

 Sejalan dengan itu, komitmen politik juga dibangun oleh Bupati Cianjur, pada peringatan hari tani 
nasinal (HTN) 24 September 2016 yang diselenggarakan oleh PPC bertempat di desa Wargasari. Bupati 
menandatangani surat pernyataan berisikan tujuh poin, salah satunya adalah komitmen Bupati untuk segera 
menyelesaikan konflik agraria di Cianjur, khususnya di Cianjur Selatan. Komitmen tertulis tersebut 
setidaknya menguatkan Cianjur Selatan, khususnya dua lokasi eks HGU di Kadupandak untuk didorong 
sebagai LPRA. Selain dukungan politik lokal-nasional yang sudah terjalin, alasan lain dikemukakan oleh PPC 
adalah, subjek dan objek sudah jelas. Secara legal masa berlaku HGU PT Cibogo Geulis dan PT Banyu 
Sagara sudah habis, dan secara de facto dua lokasi tersebut dikuasai masyarakat dengan peruntukan utama 
adalah pemukiman dan lahan garapan pertanian, selain itu sarana prasarana umum dan khusus juga dibangun 
di atas dua lokasi tersebut (sekolah, balai desa, pasar desa, balai pertemuan warga, pusat kesehatan desa, 
pemakaman, lapangan olahraga, sarana peribadatan, jalan desa serta sarana yang lainnya). Dua lokasi tersebut 
diperuntukan untuk 1511 KK sudah terdaftar dari enam wilayah administratif desa (Neglasari, Wargasari, 
Sukaraharja, Wargaasih, Sukasari dan Gandasari) yang terkena arsiran luasan 1.711,55 ha. 

 Awal 2017, KPA dan PPC akhirnya mengajukan dua lokasi kepada pemerintah untuk dijadikan 
LPRA. Selain dua lokasi di Kadupandak, terdapat dua lokasi lain di Cianjur Selatan yang diajukan untuk 
dijadikan LPRA, (1) lokasi eks perkebunan teh Pasir Luhur, Kecamatan Takokak dan (2) lokasi afdeling 
Pasir Randu, PTPN VIII Pasir Nangka, Kecamatan Pagelaran. Lokasi tersebut akhirnya benar-benar 
diajukan pada Desember 2015. Setahun setelah peringatan HTN di Wargasari, aksi tani kembali digelar di 
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DPRD Cianjur diikuti oleh LBH Cianjur, GMNI, SPRI, PPC untuk menuntut Pemda Cianjur segera 
merealisasikan janji Bupati dan segera membentuk Kelompok Kerja (Pokja) penyelesaian konflik agraria 
Cianjur. Sampai pada akhirnya aksi itu ditanggapi 28 Desember 2017 dengan adanya hearing antara aliansi 
masyarakat untuk reforma agraria Cianjur (PPC, LBHC, KPA, SPR I dan beberapa individu) dengan Komisi 
I DPRD Cianjur yang dihadiri oleh Ketua/wakil ketua beserta anggota komisi I DPRD Cianjur, BPN 
Cianjur, Dinas Pertanian Cianjur dan Dinas Tarkim Cianjur. Aliansi menuntut agar segera dibentuk Pokja 
Agraria Cianjur. Dari pihak pemeritahan Kabupaten Cianjur menyepakati untuk segera membentuk Pokja 
RA Cianjur dengan menyerahkan sepenuhnya konsep, struktur dan teknis operasional Pokja kepada Aliansi. 
Sampai hari ini, kerja-kerja aliansi yang dinahkodai oleh PPC tersebut sebenarnya merespon kendala yang 
dihadapi oleh KSP yaitu penentuan subjek dan objek TORA serta masalah pengukuran. Pengukuran 
dilakukan oleh masing-masing kelompok untuk membuat peta digitasi secara rigid untuk menentukan secara 
riil luasan dan penguasaan lahan yang ada.  

c. Diskursus Agraria untuk Cianjur Selatan 
Agaknya terlalu prematur jika kita mengatakan bahwa keberhasilan masuknya cianjur sebagai lokasi 

RAPS adalah apa yang disebut sebagai Agrarian Reform by Leverage atau reforma agraria dari bawah semata. 
Lebih pas kebijakan ini tetap dikatakan Agrarian Reform by Grace atau lebih ekstrem “tidak melakukan 
reforma agraria sama sekali”. Justru dapat dikatakan bahwa serangkaian proses pendudukan penggarap 
Kadupandak sebelum dimasukan kedalam LPRA dapat termasuk “RA dari bawah” karena memenuhi syarat 
utamanya yaitu, berangkat dari penggarap yang bersangkutan. Sedangkan sekarang, bingkainya berbeda! 
Berangkat dari sebuah program pemerintah, dengan inisiatif dengan gerakan politik atas. Bukan hal yang 
buruk jika kita mengatakan bahwa kebiijakan ini agraria adalah kebijakan dari atas. Hanya saja niat tulus di 
banyak negara, RA sebagai solusi mengatasi konflik agraria dilakukan dengan ragu-ragu, setengah hati, atau 
sekadar untuk “mengambil hati” rakyat, secara sesaat. Di sebagian besar negara-negara di dunia, Reforma 
Agraria yang dilaksanakan pada hakikatnya merupakan pseudo-reform (pembaruan semu), bukan reforma 
yang sejati (Christodoulou, 1990:12 dalam Wiradi, 2009:48-49).  

Nampaknya pendekatan yang dilakukan di Kadupandak menurut Christodoulou menggunakan 
pendekatan Fabian (Fabian Approach), Menunda-nunda penyelesaian. Pura-pura akan menyelesaikan, tetapi 
sebenarnya tidak. Melalui retorika yang membingungkan, maka dengan berjalannya waktu, persoalannya akan 
hilang sendiri. Karena menyadari bahwa masalahnya rumit, dam tidak mempunyai konsep jalan keluar, maka 
dengan retorika yang canggih dan janji-janji, dilakukanlah “reformasi semu”. Fabianisme inilah yang oleh 
Christodoulou disebut educated incapacity (ketidakmampuan yang terpelajar).  

Bentuk-bentuk pseudo reform dapat dilihat dari hadirnya pasar tanah sebagai akibat dari pandangan 
simplistik RA dalam arti sekedar bagi-bagi tanah. Satu sisi, mewujudkan transformasi sosial ke arah yang 
lebih sosialis, namun satu sisi menganggap tanah sebagai barang dagangan. Adanya proses bagi-bagi tanah ini 
adalah upaya pengukuhan hak milik dengan cara meregistrasi tanah-tanah, seperti proses yang dilakukan BPN 
hari ini. Melalui proses registrasi ini dapat mewujudkan pemetaan kepemilikan tanah secara detil dan formal. 
Hal ini telah mengundang para tuan tanah (land lord) dengan wujud korporasi untuk membeli tanah-tanah 
yang sudah jelas alas haknya, dan menghindari resiko pembelian tanah yang rawan konflik. Gagasan ini 
disebut oleh A Haroon Akram-Lodhi (2007) sebagai MLAR (Market-led Agrarian Reform) atau RA yang 
dipimpin oleh pasar. MLAR ini berangkat dari pemikiran neoliberal yang berdasarkan oleh dua asumsi yaitu: 
bahwa tanah pada dasarnya merupakan sumber daya ekonomi; dan bahwa pasar adalah institusi di mana 
peserta setara. Kebijakan neoliberal ini adalah kerangka kerja mendukung transaksi sukarela antara ‘willing 
sellers’ dan ‘willing buyers’ dengan penghapusan berbagai ‘distorsi’ dari pasar dan tanah pertanian (Lahiff et 
al., 2007). 



Bukti nyata MLAR hadir di Indonesia dimulai sejak adanya dukungan dari World Bank disertai oleh 
hibah dari Australian Aid for International Development (AUS-AID) untuk mendukung program 
Indonesian Land Administrasi Project (ILAP) dengan jangka pendek lima tahunan 1995-1999 (Rachman, 
2012:74). Secara kontekstual, willing sellers dan willing buyers hari ini hadir di Cianjur berkenaan dengan 
adanya stand-stand bank pada proses distribusi sertikifat lahan dalam program RAPS. Menariknya, dalam 
acara tersebut hadir Gubernur Jawa Barat yang seolah merpertegas praktek “pasar tanah”tersebut, dalam 
nasehatnya dia berujar bahwa “masyarakat jangan tergiur uang dan segera menjual lahan tersebut. Pemilik 
lahan berubah jadi penjaga lahan karena menjual tanah. Sangat berbahaya bagi anak-anak dan masa depan 
kita. Pesan saya tolong jangan menjual tanah”34 Hal serupa juga ditegaskan oleh Jokowi pada setiap tulisan 
yang tertera dibalik sertifikat tanah yang dibagikan "Kalau mau dijadikan jaminan utang, harus lebih berhati-
hati, agar dikalkulasi dengan baik dan gunakan pinjaman untuk modal yang produktif. Jangan sampai 
sertifikat ini hilang karena dilelang sebagai pelunasan hutang. 

Pasar tanah ini menurut Soetarto (2017) memunculkan sebuah “politik kartel”, era paska reformasi 
telah membawa kartel yang dalam istilah ekonomi berarti koordinasi, untuk meminimalkan persaingan, 
mengontrol harga, dan memaksimalkan keuntungan diantara para anggota kartel itu sendiri. Bentuk-bentuk 
kartel tanah semacam biong hadir dan siap merekonsentrasi tanah yang akan disertifikasi di Kadupandak. 
Menyadari hal ini, PPC melakukan sebuah upaya pencegahan dengan (I) membatasi kepemilikan tanah 
dengan batas maksimal kepemilikan 2 ha dan (II) melarang proses jual beli tanah kepada selain penggarap di 
dua eks perkebunan tersebut.  

Berdasarkan pada rencana tata ruang pembangunan daerah di Kabupaten Cianjur, Kecamatan 
Kadupandak merupakan kecamatan yang ada di wilayah pembangunan tengah yang mana program 
pengmbangan wilayahnya difokuskan pada kegiatan agribisnis pertanian dan perkebunan. Apabila tanah eks 
HGU Cibuni-Cipongpok ini dijadikan menjadi TORA dan diredistribusikan kepada petani, maka dalam 
tata ruang wilayah hal ini sudah cukup revelan dengan kondisi excisting penggunaan ruang wilayahnya 
dimanfaatkan untuk kegiatan produksi pertanian. Komoditas unggulan yang dikembangkan oleh petani yakni 
pertanian padi sawah dan perkebunan rakyat seperti tanaman keras dan beberapa tanaman hortikultur (jahe 
dan lada). Kondisi kemiringan dan ketinggian lahan yang cocok bagi pertanian kering, lahan-lahan eks HGU 
dimanfaatkan oleh kalangan petani penggarap dengan ditanami berbagai tanaman kayu seperti albasia 
(sengon), jati putih, dan tanaman keras lainnya. 

Kebijakan regional yang menempatkan wilayah pembangunan tengah untuk menjadi pusat 
pertumbuhan agribisnis akan sangat didukung dengan adanya niat baik pemerintah untuk mengembangkan 
lahan-lahan eks HGU yang kurang produktif dengan dibagikan kepada petani sehingga status lahan tersebut 
menjadi lahan petani dan dapat dikembangkan bagi produktifitas pertanian. Selain itu, dengan diberikannya 
lahan tersebut kepada petani dapat mengurangi resiko lahan longsor karena petani dapat menggunakan lahan 
tersebut untuk tanaman-tanaman keras yang mampu menahan tanah tidak bergerak. Namun, beberapa 
tantangan juga masih ditemukan petani yang membuka lahan dengan cara dibuka (open pit) sehingga 
merubah lanskap agroekologi. 

Selain tantangan agroekologi, tantangan yang akan tercipta apabila redistribusi ini diberikan adalah 
adanya peluang ketidakadilan baru yang tercipta. Yakni diduga akan adanya rekonsentrasi akumulasi tanah 
yang baru yang muncul. Meskipun hal ini belum terlihat karena masih dalam proses berjalannya waktu 
pendudukan dan belum adanya legalisasi, namun dengan adanya praktik oper garap atau jual beli garapan 
yang terjadi diantara petani akan menciptakan suatu hegemoni kekuasaan baru. Petani yang kaya dan mampu 

                                                           
34 Idem 



menguasai lahan akan membeli garapan-garapan dari petani yang kurang mampu. Hal ini sudah ditemui 
beberapa contoh petani yang mempunyai modal besar, membeli lahan garapan dari petani-petani yang kurang 
mampu. Praktik awalnya biasanya dari gadai yang mana petani kurang mampu meminjam uang dengan 
jaminan lahan garapan. Karena tidak mampu bayar gadai tersebut, sebagian besar petani menjual tanah 
gadainya kepada petani pemodal tersebut. Selain itu juga ada yang secara sengaja membeli lahan garapan 
untuk memperluas lahan garapan untuk ditanami komoditas tertentu yang membutuhkan lahan luas seperti 
untuk tanaman kayu dan lada. Apakah dengan redistribusi mampu menjawab pemerataan dan keadilan 
pemilikan lahan atau justru akan memunculkan tantangan baru pasca redistribusi? Masih butuh penelitian 
yang lebih jauh dan membutuhkan waktu lama karena kajian tersebut membutuhkan time series yang cukup 
valid. 

 



PETANI KADUPANDAK HARI INI: TATA PRODUKSI PASKA PENDUDUKAN 

Masa depan reforma agraria pada perdebatannya, tidak terletak pada model masa lalu yang top-down 
dan statis, tetapi dalam bentuk-bentuk baru kemitraan antara kekuatan politik progresif dan gerakan tani 
yang melampaui batas pasar untuk mendistribusikan kembali tanah dan menciptakan peluang mata 
pencaharian yang berkelanjutan bagi kaum miskin pedesaan dan tukakisma35 (Lahiff et al., 2007).  Hanya 
saja model peluang bekerja dan berusaha tersebut harus disesuaikan pada kondisi material yang ada (sejarah, 
kondisi agroekologi dan hubungan-hubungan pasar yang tersedia). Meninjau desa-desa Kadupandak saat ini, 
pendapat Popkin (1986) dirasa tepat ketika menggambarkan kondisi rasional pedesaan hari ini. Desa-desa 
tidak bisa dipandang selalu romantik sebagai komunal-komunal yang memenuhi segala kebutuhannya secara 
guyub, desa-desa harus dipandang sebagai korporasi-korporasi dengan logika investasi jangka pendek dan 
panjang. Perlu diingat juga, kelembagaan ekonomi yang dibangun sejak awal adalah kelembagaan perkebunan 
yang bercorak kapitalis. Tuan-tuan perkebunan tidak dipandang sebagai patron-patron yang mempunyai 
ikatan berganda dengan para buruh kebun, melainkan seorang monopolis-monopolis. 

Pun dengan hari ini, srategi perlawanan yang dilakukan selama empat dasawarsa terakhir didasarkan 
pada pertaruhan-pertaruhan (gambling) atas subsistensi yang terganggu. Kondisi desa-desa hasil gerakan 
pendudukan kini memusatkan pada kepentingan investasi pertanian jangka panjang. Tanah-tanah yang 
berhasil diduduki selalu diujicoba dalam beberapa varian komoditas dengan selang waktu tanam yang 
berbeda. Pada akhirnya, petani tersadar mengenai usaha yang harus dilakukan pada masa tanam dan selang 
tanam, serta dengan bentuk resikonya. Pun jika datang gangguan (baik gangguan teknis pertanian maupun 
ancaman penggusuran), mereka harusnya sudah siap karena mengalami serangkaian pengalaman dalam baik 
dalam upaya mempertahankannya (sebagai asset) maupun memberi perlakukan (treatment) uji teknis 
terhadap tanah tersebut.    

Peluang Berusaha dan Peluang Bekerja 

 Terdapat sebuah terobosan dari Sajogyo dalam menyoroti trilogi pembangunan pada masa Repelita 
III (1978-1983) dengan 8 jalur pemerataannya. Adapun delapan jalur itu adalah, 1) peluang berusaha, 2) 
peluang bekerja, 3) tingkat pendapatan, 4) tingkat pangan/sandang/perumahan, 5) tingkat pendidikan/ 
kesehatan, 6) partipasi masyarakat, 7) pemerataan daerah/ kota-desa dan 8) kesamaan dalam hukum. Sajogyo 
menambahkan kriteria ‘plus’ pada ke depalan jalur itu, kata plus itu adalah apa saja yanq menentukan besar-
kecilnya peluang usaha dan bekerja setiap orang/ rumahtangga? Bahwa besar kecilnya peluang berusaha dan 
bekerja tergantung pada: 1) Investasi dan modal (termasuk tanah), 2) penguasaan pengetahuan dan 
keterampilan, dan 3) Penguasaan teknologi sarana produksi.  

 Pada konteks Kadupandak, peluang tersebut tentu saja harus dilihat karakteristik petani atau orang 
yang bekerja dalam satu rumah tangga petani (RTP). Peluang tersebut harus dilihat dari perbedaan 
karakteristik umur (tua-muda), status pendidikan, jenis kelamin. Selain itu, peluang juga dapat dilihat dari 
ragam jenis penggunaan tanah yang umumnya dilakukan; pola-pola pengusaan dan kemungkinan bekerja di 
sektor lain jika dilihat dari transfer tanahnya; dan perlakuan terhadap tanahnya tersebut.  

a. Demografi Rumah Tangga Petani 
Kesan tua, kuno, kotor, miskin, patriarki, malas menjadi stigma yang berkembang di masyarakat 

Indonesia sekarang. Stigma-stigma tersebut seolah ditegaskan melalui data-data yang tersedia. Sektor 
pertanian cenderung semakin hari semakin ditinggalkan, hasil sensus pertanian 2013 mencatat bahwa jumlah 
RTP menurun sebanyak 16,32 %, dari 31,23 menjadi 26,14 juta dalam kurun waktu 2003-2013 (BPS, 
2013). Hilangnya RTP tersebut karena hilangnya generasi muda sebagai petani utama dalam satu RTP, 
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padahal rataan penduduk Indonesia pada 2010 tergolong muda, berpusat di angka 27.2 tahun. Terlebih di 
Jawa, pada tahun 2015 kelompok umur dibawah 35 tahun dapat mencapai 57.94 juta jiwa36. Hal ini 
berbanding terbalik dengan jumlah petani utama di Indonesia. Sebanyak 32.76% petani utama di Indonesia 
adalah berumur ≥55 tahun, dan hanya 12.87% petani utama yang berada berumur di bawah 35 tahun. Dari 
Survay yang dilakukan kepada petani penggarap lokasi eks HGU di Kadupandak juga menyajikan data yang 
tidak jauh berbeda. Terdapat 35.48% petani utama yang berumur ≥55 tahun, dan hanya 16.13% petani utama 
yang tergolong muda (<35 tahun). Terlebih rataan umur petani utama di Kadupandak adalah 48.95 tahun dan jauh 

dari rataan penduduk Indonesia (2010) yaitu 27.2 tahun.   

Tabel 6. Perbandingan Survei Penggarap Eks HGU Kadupandak (2018) dengan Sensus Pertanian (2013)  
berdasarkan Kelompok Umur 

No Kelompok Umur Petani Utama 
Survey Sensus Pertanian 2013 

n % N % 

1 <15 0 0.00 3 297 0.01 

2 15-24 2 3.23 229 943 0.88 

3 25-34 8 12.90 3 129 644 11.97 

4 35-44 15 24.19 6 885 100 26.34 

5 45-54 15 24.19 7 325 544 28.03 

6 ≥55 22 35.48 8 561 941 32.76 

Jumlah 62 100.00 26 135 469 100.00 

Rataan Umur 48.95 - 

 Status pendidikan yang dikenyam petani juga tergolong rendah, pada umumnya mereka hanya dapat 
menamatkan jenjang pendidikan formalnya setingkat Sekolah Dasar (SD) dengan presentase 75.81%. Hanya 
4.84% yang berhasil menamatkan jenjang pendidikannya hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Hal ini 
dirasa wajar mengingat mayoritas petani yang berumur tua tersebut harus menempuh jarak hingga 10 km 
untuk mencapai sekolah (SMP dan SMA) pada tahun 70’an.  Ditambah pada masa itu, untuk mencapai 
sekolah mereka harus berjalan kaki melewati perbukitan yang terjal. Hanya orang yang dianggap kaya dan 
kemungkinan bukan keluarga petani atau buruh kebun yang mempunyai kendaraan bermotor untuk 
bersekolah. Selain itu pendidikan di sekolah bukan merupakan kebutuhan utama saat itu, pendidikan di 
sekolah hanya dibutuhkan untuk membaca dan menulis atau sekedar bergaul dengan teman-teman sejawatnya.  

 

Gambar 10. Status Pendidikan Petani Utama Penggarap Eks HGU Kadupandak 2018 

Umumnya bagi mereka yang tidak menempuh pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi akan 
menempuh pendidikan di pondok pesantren sekitar Kadupandak. Pesantren seolah menjadi tempat penitipan 
anak (pelarian) ketika dalam satu rumah tangga tidak dapat menjamin kebutuhan pendidikan formal. 
Pendidikan di pesantren dianggap lebih murah dan lebih cocok bagi keluarga yang ‘religius’. Selain itu 
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kebutuhan bersosialisasi menjadi kebutuhan utama untuk tumbuh-kembang seorang anak. Maka tak heran 
jika pasangan rumah tangga di Kadupandak merupakan hasil perjodohan sesama santri pondok pesantren. 
Satu diantara yang paling termasyur dan paling dekat adalah Pondok Pesantren Taluk Agung, Kecamatan 
Cijati. Bahkan lulusan pesantren ini hingga kini mempunyai prestige yang tinggi di masyarakat. Tak jarang 
ajaran-ajaran melawan ketertindasan diajarkan dan menjadi dalil yang kuat untuk merebut sesuatu yang dirasa 
‘hak’nya. Ajaran ini juga menjadi nilai yang kuat dalam proses pendudukan tanah-tanah eks HGU yang 
dilakukan. 

 Bagi yang tidak mengenyam pendidikan di sekolah dan pondok pesantren, mereka tidak punya 
pilihan lain selain menjadi buruh perkebunan, bertani atau bekerja menjadi buruh di luar kota. Terlebih, pada 
masa Orba, krisis ekonomi memaksa orang kadupandak yang di kota untuk pulang kampung karena pilihan 
bekerja di kota menjadi serba terbatas. Setelah pulang kampung pun dirasa sulit, karena pilihan yang tersedia 
juga sangat terbatas. Minimnya peluang bekerja dan berusaha di desa dan kota menjadi salahsatu alasan 
mereka melakukan pendudukan, karena mereka yang bertahan di kota umumnya mempunyai ijazah dengan 
jenjang pendidikan yang tinggi. 

 Lebih parah peluang untuk perempuan, akses pendidikan dan bekerja sangat terbatas. Bagi 
perempuan dalam RTP, di tanah-tanah milik, mereka yang dikatakan petani utama umumnya adalah anak 
laki-laki pertama yang mendapatkan hak waris tanah. Perempuan dianggap sebagai petani pelapis saja, karena 
keputusan-keputusan krusial diambil alih oleh laki-laki yang menjadi kepala keluarga. Padahal perempuan 
(dalam budidaya padi contohnya) mempunyai peran yang tak kalah krusialnya, mereka dianggap lebih teliti 
untuk melakukan proses transplanting/ tandur (tanam mundur). Mereka dianggap sebagai petani utama 
ketika sang suami meninggal dan tak ada penerus laki-laki atau menantu yang siap untuk bertani. Namun 
kesempatan itu sangat kecil, karena jika mereka tidak punya laki-laki sebagai anggota RTP mereka lebih baik 
mengusahakan tanahnya kepada orang lain baik itu sakap/sewa/ ataupun gadai. Data ini ini diperkuat oleh 
persentase perempuan sebagai petani utama dalam RTP yang sangat kecil sebesar 3,23 % atau hanya 1 dari 
62 responden. 

 

Gambar 11. Petani Utama berdasarkan Jenis Kelamin 

b. Jenis Penggunaan dalam Relung (niche) Agroekologi  
Seperti yang telah diulas sebelumnya, bahwa kondisi lanskap di tiga desa yang diteliti merupakan hasil 

konstruksi perkebunan seabad silam. Oleh karenanya, tak salah jika tersirat dalam benak setiap orang yang 
datang ke Kadupandak membayangkan lanskapnya seperti perkebunan dalam sepanjang jalur Puncak-
Sukanagara. Sepanjang jalur itu berjajar barisan komoditas perkebunan yang monokultur seperti teh, jati dan 
pinus lengkap dengan aktivitas perkebunannya. Bayangan desa perkebunan pun sirna tatkala memasuki Desa 
Wargaasih, truk-truk hilir-mudik mengangkut kayu gelondongan. Memasuki areal yang lebih dalam lagi ke 
Desa Wargasari, rumah-rumah beton tersusun sepanjang jalan, padi sawah terhampar luas, barisan pohon 
sengon berjajar lengkap dengan pabrik pemotongan kayunya. Lebih jauh lagi melangkah mengitari tiga desa, 
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di Desa Wargasari, Neglasari dan Sukaraharja, rumah-rumah tidak lagi terkumpul dalam areal yang padat. 
Seringkali dijumpai hanya beberapa rumah yang berdiri, bahkan tak jarang hanya satu rumah yang terlihat di 
tengah-tengah hamparan sawah.  

 Relung (niche) yang merupakan adaptasi struktural, tanggapan fisiologis serta perilaku spesifik 
terhadap lingkungannya kini sudah berubah. Hierarki perkebunan tidak dapat lagi dijumpai dalam susunan 
komplek hunian buruh dan tuannya. Tidak ada lagi bedeng atau barak-barak tempat tinggal buruh kebun 
yang tersisa, bahkan hanya pondasi bekas bungalo kediaman administratur perkebunan (tuan besar) yang 
tertinggal. Hierarki tersebut lebih cair, bahkan seorang petani dengan luasan minimum pun dapat 
memperoleh tanah lengkap dengan jalan penghubung desa. Warisan perkebunan yang masih melekat adalah 
blok-blok perkebunan sebagai bekas pengaturan afdeling masih dipakai sampai sekarang seperti Blok 
Ciastana, Cigaru, Cimanuk, Cipicung, Cirawa, Citamaja, Pasirangin, Puncak Lonceng, Purut dan lainnya.  

Paska pendudukan, pembukaan areal besar-besaran memang telah merubah lanskap sekaligus relung 
masyarakatnya. Tidak terdengar lagi suara keras serangga tonggeret atau garengpung ciri khas tanaman keras 
seperti karet, justru suara katak bersautan yang kian terdengar di malam hari. Ruang pengasapan karet atau 
rumah haseup kini telah berganti dengan pabrik penggilingan padi dan pemotongan kayu. Tidak ada lagi 
buruh yang mengangkut lateks dalam drum-drum yang dipikul, yang ada adalah tengkulak-tengkulak yang 
mengangkut padi dan kayu menggunakan motornya. Bayangan romantik suasana perkebunan memang masih 
terngiang oleh mantan-mantan buruh kebun, tapi bayangan indah itu selalu tertutupi oleh kenangan kelam 
eksploitasi yang terjadi pada masa perkebunan aktif. 

 Bagi masyarakat yang mendapatkan tanah eks HGU, kini mereka mempunyai pilihan-pilihan lebih 
banyak dalam untuk menggunakan tanah tersebut. Mereka tak lagi harus mencabut pohon karet muda atau 
menebang karet tua, kini mereka berbicara tentang, pupuk, bibit, jarak tanam dan hal teknis lainnya dalam 
budidaya pertanian dan yang lebih terpenting adalah peruntukan utama tanah yang didapat. Setelah, mengitari 
sebagian kecil lokasi dan menanyakan kepada masyarakat, umumnya masyarakat menggunakan tanah eks 
HGU ke dalam beberapa peruntukan, diantarnya untuk kebutuhan areal sawah, darat, rumah dan pekarangan 
serta termpat usaha non/off farm. Pekarangan dalam hal ini berarti adalah sebidang tanah yang terdapat 
rumah atau tempat tinggal RTP diatasnya. Sawah menunjukan areal tanah yang ditanami padi dengan aliran-
aliran air sebagai irigasinya, sedangkan darat ialah nama lain dari tegalan untuk menunjukan areal tanah kering 
yang yang sulit dialiri irigasi. Sedangkan tempat usaha non/off farm ialah sebuah sebidang tanah yang 
diperuntukan untuk tempat berusaha di luar bercocok tanam (tidak mengolah tanah).  

 Umumnya dalam satu lokasi garapan beberapa petani menggunakan tanah disesuaikan dengan 
kondisi permukaan atau kontur tanahnya. Sasaran utama mereka terhadap tanah adalah tetap untuk 
penggunaan sawah. Hanya saja sebelum meratakan tanah yang berbukit itu, mereka mengecek aliran air yang 
tersedia untuk pengairannya. Jika areal yang diduduki bukan merupakan tempat aliran sungai, mereka 
menyodet aliran sungai dengan membuat parit-parit kecil. Tak jarang mereka membuat parit-parit dari mata 
air yang ditemukan. Berdarkan tabel di atas, sebanyak RTP 20.97% menggunakan tanahnya untuk 
peruntukan sawah saja, hal ini membuktikan bahwa areal yang diduduki sudah teraliri air dan rumah di tanah-
tanah milik/kampung dapat menjangkau areal persawahan tersebut. Sedangkan hanya sedikit (4.84%) RTP 
yang menggunakan tanah untuk kebutuhan darat saja. Hal ini dikarenakan tanah yang didapat tidak teraliri 
air, atau mereka belum melakukan treatment (perlakuan) untuk mengairi tanahnya dengan aliran-aliran 
buatan, semacam pipa (selang) air sebagai penyalur air dari sumber-sumber air ataupun menggali sumur. 
Kemungkinan lain mereka hanya mempunyai areal darat adalah karena mereka telah menjual sawahnya, karena 
biaya investasi sawah lebih mahal dibandingkan tanaman yang ada dalam tanah darat. Tanah-tanah darat 
biasanya ditanami tanaman tahunan yaitu tanaman keras, mayoritas mereka menanam pohon sengon atau 
tanaman keras lain yang bersifat multi-purpose trees (MPTS) yang dapat dipanen kayu dan buah, daun atau 



getahnya. Beda halnya dengan areal rumah atau pekarangan, mereka menggunakan (11.29%) tanah tersebut 
untuk hunian saja karena tanah yang diduduki relatif sempit. Biasanya mereka tidak cukup modal untuk 
membeli garapan dari orang lain atau mereka hanya mendapatkan tanah warisan dari orang tuanya yang sudah 
terbagi dengan saudara-saudaranya.     

Tabel 7. Jenis Penggunaan Tanah-Tanah Eks HGU 

No JENIS PENGGUNAAN n % 
1 Penggunaan Tunggal 23 37.10 
1.a Hanya Sawah 13 20.97 
1.b Hanya Darat (Tanah Kering) 3 4.84 
1.c Hanya Rumah-Pekarangan 7 11.29 
2 Dua Jenis Penggunaan 28 45.16 
2.a Sawah & Darat 12 19.35 
2.b Sawah & Rumah-Pekarangan 13 20.97 
2.c Darat & Rumah-Pekarangan 3 4.84 
3 Tiga Jenis Penggunaan 11 17.74 
3.a Sawah, Darat, & Rumah-Pekarangan 8 12.90 
3.b Sawah, Darat, & Usaha Non/Off Farm 1 1.61 
3.c Sawah, Rumah-Pekarangan, & Usaha Non/Off Farm  1 1.61 
3.d Darat, Rumah-Pekarangan & Usaha Non/Off Farm  1 1.61 
Jumlah 62 100.00 

 Selain penggunaan tunggal, mereka juga memperlakukan tanah dengan dua hingga tiga jenis 
penggunaan. Dua hingga tiga jenis pengunaan tersebut tidak hanya berada dalam satu hamparan saja, bisa 
juga di lokasi yang terpisah, mengingat penguasaan tanah dapat dilakukan melalui transfer lahan dan 
pendudukan. Terkadang RTP mempunyai tanah hingga empat lokasi garapan, asalkan akumulasi dari semua 
garapan di tanah eks HGU tersebut tidak melebihi batas makmimum, yaitu 2.00 ha. Bagi yang memakai dua 
jenis penggunaan dalam satu hamparan seperti sawah dan darat (19.35%), biasanya lokasi garapan berada di 
puncak-puncak bukit. Pada satu hamparan itu, mereka membiarkan tanah-tanah di puncak untuk dijadikan 
darat karena untuk menjaga cadangan air. Alasan lain untuk membiarkan lokasi darat tetap ada adalah karena 
petani harus menggeluarkan biaya dan tenaga yang banyak untuk membuka & meratakan areal darat yang 
terjal tersebut menggunakan teknik sengkedan atau terasering. Selain itu bahaya longsor juga kerap 
menghampiri areal ini, oleh karenanya areal darat harus ditanami tanaman keras dan bamboo untuk sebagai 
penyangga sekaligus penyimpan cadangan air. 

 Areal darat merupakan investasi jangka panjang para petani, oleh karenanya areal darat ini umumnya 
diperuntukan kepada anak laki-laki tertua mereka yang bekerja merantau ke kota. Tanaman keras di areal 
darat tidak membutuhkan biaya investasi yang tinggi seperti padi sawah, dan perawatannya relative lebih 
mudah namun memakan waktu panen hingga bertahun-tahun. Sembari menunggu panen, anak-anak petani 
menghabiskan hidupnya bekerja ke kota seperti Cianjur, Bogor, Sukabumi dan Jakarta.  

 Persentase cukup tinggi (20.97%) juga didapati oleh penggunaan sawah dan rumah-pekarangan. Hal 
ini dapat dijelaskan karena permukaan tanah rumah dan sawah sama-sama datar. Alasan lain kenapa dua areal 
penggunaan ini bisa satu hamparan ialah karena terdapat ikatan sosio-kultural dengan petani. Petani akan 
lebih nyaman berada dekat dengan tempat kerjanya, setiap saat dia dapat mengawasi setiap hari tumbuh-
kembang padi. Berbeda dengan darat, pertumbuhan tanaman keras jauh lebih lama, sehingga tidak 
membutuhkan pengawasan yang intensif. Oleh karenya hanya 4.84% yang memanfaatkan tanah garapan 
kebutuhan rumah dan darat, itu pun belum tentu dalam satu lokasi garapan, bisa jadi mereka berada di lokasi 
berbeda.  



 Petani jarang sekali menggunakan tiga jenis penggunaan sekaligus, hal ini karena tanah yang dikuasai 
sangat terbatas, tidak lebih dari 2 ha. Oleh sebab itu, hanya areal sawah, darat dan rumah-pekarangan saja 
yang mendapatkan prensentase cukup baik yaitu 12.90%. Itu pun, jika mereka mempunyai luasan yang cukup 
atau dalam lokasi yang terpisah-pisah. Penggunaan tambahan hanya didapati ketika RTP mempunyai usaha 
non/off farm semacam warung sembako ataupun industry mikro seperti pengolahan pisang di areal eks 
HGU. Walaupun presentasenya cukup kecil yaitu 1.61%, untuk kombinasi areal usaha off/non farm dengan 
rumah-sawah-darat, tetap saja hal ini menggambarkan bahwa penggunaan tanah telah membuat ekonomi desa 
kembali bergeliat. Usaha non/off farm yang terdapat dilokasi eks HGU membuktikan bahwa, fungsi tanah 
selain bercocok tanam dan menjadi hunian, juga dapat dipakai sebagai usaha sambilan yang mendukung kerja-
kerja petani.  

 Selain peruntukan empat jenis land use tersebut, hal-hal yang perlu dihitung dan tak sempat dihitung 
dalam penelitian ini adalah penggunaan untuk fasilitas sosial dan fasilitas umum. Beberapa fasilitas seperti 
jalan setapak, jalan desa, bahkan fasilitas keagaaman semacam DKM dan Balai Desa Wargasari berada di 
tanah eks HGU. Hal ini menambahkan bahwa kondisi lanskap dalam relungnya tak menandakan lagi 
ekonomi pertanian perkebunan, bahkan lebih tepat layaknya desa-desa sawah di Jawa Barat. Atas dasar ini 
lah legalitas menjadi penting untuk masyarakat, khususnya pengurus desa, karena mereka kebingunan untuk 
mengurus pajak dan pelaporannya. Hal ini semakin menguatkan serangkaian aksi untuk mempercepat 
legalitas tanah, karena ada kebutuhan pengurus desa. Oleh karenanya, semua pihak yang menggunakan tanah-
tanah eks HGU (termasuk pengurus desa) semakin berharap melalui proses legalisasi yang dijalankan dalam 
program RAPS. Ditambah, beberapa program dari pemerintah lain seperti pembanguan irigasi skala besar 
dan betonisasi jalan penghubung desa sedang dibuat.  

c. Penguasanan tanah 
Agar tak bias tafsir mengenai penguasaan tanah yang terjadi di Kadupandak, baiknya kita bedakan 

dulu istilah penguasaan dan pemilikan terhadap tanah. Seperti halnya tulisan Wiradi (2008) di buku dua 
abad penguasaan tanah dan tuturnya di berbagai acara, istilah penguasaan harus dibedakan dengan istilah 
pemilikan. Istilah ‘pemilikan’ dapat diartikan sebagai ‘penguasaan formal’ atau secara legal disahkan menurut 
hukum yang berlaku, berbeda dengan istilah ‘penguasaan’ yang merujuk suatu ‘penguasaan efektif’ terhadap 
tanah. Dapat ditafsirkan pula perbedaan keduanya merujuk pada istilah yang lebih umum yaitu istilah 
penguasaan secara de jure dan de facto. Agak lebih riskan menyebut penguasaan di tanah-tanah eks HGU 
sebagai tanah kepemilikan atau sudah diredistribusi, karena secara legal-formal dan sampai saat ini belum sah 
secara negara sebagai tanah ‘milik’ penggarap dan masih milik negara (kecuali areal 313). Dapat dikatakan, 
secara efektif tanah-tanah tersebut sudah dikuasai melalui serangkaian proses pendudukan dan transfer tanah 
yang terjadi (sakap, gadai, oper garap), kendati belum terjadi perpindahan hak dari negara menuju ke 
penggarap.   

Sebelum menguasai tanah – tanah eks HGU, ternyata masyarakat, yang mayoritas buruh kebun 
mempunyai tanah-tanah hak milik di desa. Mereka menyebutnya sebagai tanah ‘milik’ kampung atau dikenal 
tanah adat. Bagi buruh-buruh kebun yang berasal dari Kadupandak, tanah milik yang didapatkan umumnya 
didapatkan dari warisan orangtuanya. Warisan tersebut diprioritaskan kepada anak laki-laki pertama dalam 
satu rumah tanggga petani. Bagi yang tidak mempunyai warisan, tanah milik didapat dari proses jual-beli 
tanah sesama petani. Oleh karenanya, buruh kebun sebenarnya tidak terlalu gagap (culture shock) atau 
menggarap tanah di lokasi eks HGU, karena mempunyai bekal pengalaman bertani warisan dari orang tuanya 
atau tetangganya yang sudah menggarap. Secara umum, tanah-tanah ‘milik’ ini digunakan dan juga dalam 
penguasaan pemiliknya. Berbeda dengan tanah eks HGU yang secara formal milik negara namun 
penguasaannya dikuasai oleh penggarap. 

  



Tabel 8. Luas garapan rumah tangga petani (RTP) sebelum dan sesudah ditambah tanah HGU. 

Luas (ha) 

RTP sebelum ditambah tanah 
eks- HGU 

RTP setelah ditambah tanah eks- HGU* 

Tanah Milik di 
Kampung 

% eks HGU  
Total  

(Tanah Milik + eks HGU) 
% Total 

Tidak Bertanah 46 74.19 0 0 0.00 

<0.5 13 20.97 34 30 48.39 

0.5-0.99 3 4.84 16 20 32.26 

1.00-1.49 0 0.00 7 8 12.90 

1.5-1.99 0 0.00 4 4 6.45 

≥2.00 0 0.00 1 1 1.61 

Total 62 100.00 62 62 100.00 

Rataan Penguasaan  
per RTP 

0.07 0.59 0.65 

*perhitungan ini tidak melibatkan tunakisma mutlak (absolute landless) karena unit analisis dalam penelitian ini 
adalah RTP yang menguasai tanah di lokasi eks HGU 

 Jika dibuat perbandingan, terdapat perbedaan yang signifikan perihal penguasaan yang terjadi setelah 
dilakukan pendudukan. Berdasarkan tabel di atas, perubahan signifikan yang paling terlihat adalah menaikan 
status RTP yang tergolong tidak bertanah (tunakisma) menjadi petani yang bertanah. Hanya saja mayorias 
luas RTP (48.39%) hanya dapat menggarap di kisaran kurang dari 0.5 ha. Tentu saja dengan luasan 
sedemikian kecil itu jauh dari kata cukup dalam pengusahaan pertanian dengan komoditas padi sawah. 
Lahirnya RTP gurem (menggarap tanah <0.50 ha) di Kadupandak ini sebenarnya sudah menjadi tren yang 
telah dibaca oleh Bachriadi dan Wiradi (2011) sejak 1963-2003. Pada kurun waktu tersebut, secara beruntun 
angka petani gurem bertambah, yakni: 43,6% pada 1963, 45,7% (1973), 44,5% (1983), 48,6% (1993), dan 
51% (2003).  Bertambahnya RTP gurem tersebut tentu saja akan mengubah rataan penguasaan tanah dalam 
periode 50 tahun tersebut, dari yang tadinya 1.05 ha pada 1963 menjadi 0.89 ha pada 2003. Anehnya, 
presentase yang menguasai tanah cukup besar, 2-5 ha (rather big) juga meningkat, yakni dari 9.2% pada 
1963, 9.4% (1973), 11.2% (1983), 11.0% (1993), dan 11.4% (2003).  

Melihat sampai saat ini, walaupun sudah benar-benar dalam penguasaan tapi tetap saja dalam 
kerangka legal, presentase tunakisma mutlak (absolute landless) sangat tinggi, dapat mencapai 74.19%. Dapat 
dibayangkan jika tidak ada program redistribusi yang dilakukan, rata-rata penguasaan yang hanya 0.07 
tersebut sangat mustahil untuk kebutuhan ekonomi pertanian. Jika tanah kembali dalam genggaman PT BJA 
seolah menguatkan keberhasilan penguasaan untuk korporasi besar yang massif terjadi pada dekade ‘90an 
khususnya di sektor kehutanan. Pada tahun 1991, misalnya, menurut APHI (Asosiasi Pengusahaan Hutan 
Indonesia) telah dikeluarkan 567 unit izin konsesi, termasuk untuk Perhutani (Perusahaan Hutan Negara), 
yang keseluruhannya menguasai sekitar 60,2 juta hektar wilayah hutan. Pada dekade itu pula kota-kota baru 
sedang dibangun besar-besaran. Pada 1998, misalnya, di wilayah pinggiran kota sekitar Jabodetabek ( Jakarta-
Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi) saja ada sekitar 10 konglomerat menguasai 65.434 hektar tanah untuk 
pembangunan perumahan mewah. Pada tahun itu pula, BPN (Badan Pertanahan Nasional) mengeluarkan 
izin lokasi bagi 74.735 hektar tanah. Selama 1994-95, menurut REI (Real Estate Indonesia), 418 
pengembang terlibat dalam pembangunan perumahan dan pemukiman baru di atas lahan seluas 1,3 juta 
hektar (Bachriadi dan Wiradi, 2011).  

  



c.1. Penyakapan 

 Penguasaan tanah paska mendudukan memang secara efektif sudah dikuasai bukan lagi oleh 
perkebunan swasta atau negara. Hal ini menjadi peluang untuk para “penguasa” tanah baru untuk 
berspekulasi terhadap tanahnya, pun dengan berusaha tani. Oleh karenanya sangat rasional jika dengan 
penguasaan sangat sempit tersebut (rataan 0.65 ha/RTP) petani mengusahakan tanahnya kepada orang lain, 
atau transfer tanah. Praktik-praktik yang umumnya terjadi adalah penyakapan, penggadaian atau bahkan 
mengopergarapkan. Penyakapan (sharecropping tenancy) pada umumnya adalah praktik bagi hasil antara 
pemilik/penguasa tanah yang memberikan hak kelolanya kepada orang lain. Praktik sakap ini ditemukan 
dikadupandak dengan istilah maro, ceblokan, dan potong. Sistem maro yakni sistem bagi hasil 50:50, masing-
masing bagian untuk pemilik/penguasa lahan dan sebagiannya yang lain untuk penggarap. Pemilik/penguasa 
lahan memiliki peran penyediaan lahan, penyediaan bibit, dan pupuk. Penggarap mempunyai peranan 
menggarap dari penyiapan lahan hingga memanen. Sistem bagi hasilnya berupa gabah kering atau berupa 
uang hasil penjualan. Sistem ceblokan berupa penyiapan tanah dari pemilik tanah (penyediaan tanah, 
penyiapan tanah, dan penyedian bibit dan pupuk) sedangkan penggarap berperan pada proses penanaman 
hingga pemanenan. Pembagian hasilnya sebesar 80:20, 80 bagian bagi pemilik dan 20 bagian bagi penggarap 
dengan bagi hasilnya berupa gabah kering. Sistem potong penggarap hanya merawat saat sudah ditanam 
dengan bagian hanya 20 kg per kuintal gabah kering. Sistem yang umum dilakukan oleh petani adalah sistem 
maro atau sistem bagi hasil. 

Tabel 9. Status Penggarapan di Tanah Milik dan Tanah Eks HGU 

Status Penggarapan 
Tanah Eks HGU  Tanah Milik di Kampung 

RTP % RTP % 

Hanya Menggarap Sendiri 52 83.87 11 68.75 

Hanya Menyakapkan 1 1.61 2 12.50 

Menggarap dan Menyakapkan 2 3.23 2 12.50 

Menggarap dan Menggadaikan 6 9.68 1 6.25 

Menggarap, Menyakapkan dan Menggadaikan 1 1.61 - - 

Jumlah 62 100.00 16 100.00 

 Pada tabel di atas terdapat perbandingan status penggarapan yang dilakukan RTP di Kadupandak. 
Mayoritas RTP memang menggarap di tanah sendiri, khususnya di tanah-tanah eks HGU (83.87%). Seperti 
yang diulas sebelumnya bahwa memang peruntukan tanah tersebut digarap untuk praktik-praktik pertanian 
sawah dan darat. Hal ini dipicu karena akad semula dalam proses pendudukan adalah land to the tillers. Akan 
timbul pertanyaan bilamana tanah yang diperjuangkan sebelumnya tidak digarap oleh orang-orang yang 
betul-betul ingin menggarap.  

Akan tetapi terdapat pula praktik-praktik yang memungkinkan tanah tidak digarap sendiri. Beberapa 
faktor tanah tidak digarap sendiri oleh pemilik/penguasa tanah antara lain: a) jarak tanah yang jauh: lokasi 
tanah garapan yang jauh dari rumah pemilik tanah dan kondisi akses jalan yang susah menjadikan pilihan 
digarapkan ke petani lain merupakan pemikiran yang logis, b) tidak ada waktu menggarapnya: beberapa petani 
pemilik tanah menguasai lahan yang luas, sehingga dirinya sendiri tidak mampu menggarap sehingga tanah 
tersebut disakapkan ke petani lain yang membutuhkan dan mampu menggarap tanah garapan, dan c) niat 
membantu orang lain: ada buruh tani yang membutuhkan tanah garapan untuk mencari sumber penghidupan. 

 



c.2 Transfer Tanah 
Pada proses penyakapan tidak dapat menampakan perubahan penguasaan yang mutlak, karena 

hubungan sakap-menyakap ini bersifat temporal. Seorang pemilik/penguasa tanah suatu waktu dapat 
menghentikan hubungan sakap-menyakap ini dan kembali menguasai tanahnya. Berbeda dengan praktik 
transfer lahan yang betul-betul melepas penguasaan atas tanah tersebut. Pada gambar 12, dapat dilihat bahwa 
praktik transfer tanah tersebut membuat perubahan penguasaan yang sangat dinamis, khususnya di lokasi eks 
HGU. Hanya 30.65% penggarap yang masih mempunyai tanah dengan luasan yang sama sejak aksi 
pendudukan yang dilakukannya. Sedangkan 58.06% penggarap mempunyai luasan yang bertambah dan 
11.29% diantaranya berkurang, hal ini menunjukan bahwa setelah melakukan proses pendudukan dan 
mendapatkan tanah kemungkinan tanah tersebut lepas sangat tinggi. 

 

Gambar12. Perubahan Penguasaan Tanah di Tanah Eks HGU  

Ditengarai bahwa bertambah atau berkurangnya tanah di lokasi eks HGU tersebut didapatkan dari 
serangkaian proses transfer melalui gadai, oper garap dan waris. Sebanyak 8.06 % tanah eks HGU dapat 
lepas dengan melalui praktik gadai. Praktik gadai umumnya dilakukan oleh pemilik/penguasa tanah yang 
meminjam uang kepada orang lain dengan jaminan tanah garapan. Praktik gadai ini tidak mempunyai batasan 
waktu pengembalian hutangnya dan lebih bergantung pada akad gadainya. Contoh kasus praktik gadai 
dilakukan oleh salah satu informan SKJ (57 tahun) yakni memegang gadai dengan tetangganya dengan mahar 
Rp. 2.500.000,00 untuk tanah seluas kurang lebih 2 patok (800 m2). Pada praktik tersebut, tidak ada tenggat 
waktu pemilik tanah untuk melunasi hutangnya. Terkadang lewat ikatan personal yang kuat, orang yang 
menggadaikan tanahnya masih dapat menggarap tanahnya kendati tanahnya sudah digadaikan. Menariknya, 
pada kondisi sekarang, tanah tersebut diminta dibayar saja oleh SKJ karena pemilik tidak sanggup untuk 
mengembalikan uang gadainya.  

Kasus SKJ ini sebenarnya apa yang disebut dalam UU No 56 PRP 1960 sebagai “jual gangsur”, 
artinya sebagai praktik pelan-pelan pelepasan tanah. Ketiadaan tenggat waktu dalam praktik gadai di 
Kadupandak tersebut lazim banyak dijumpai di Jawa Barat. Padahal pada Pasal 1 Ayat 1 peraturan tersebut 
menyebutkan bahwa praktik gadai itu ada batas waktunya “Barangsiapa menguasai tanah-pertanian dengan 
hak gadai yang pada waktu mulai berlakunya Peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib 
mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, 
dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan”.  
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Pembatasan waktu gadai juga dapat meminimalisir spekulasi tanah dan pungutan liar yang kerap 
terjadi.  Bagi para spekulan tanah, suatu saat mereka dapat menarik tanah ke dalam genggaman mereka dengan 
memberikan beban bunga terhadap angsuran secara berkala (uang tebusan) yang dibayarkan oleh 
pemilik/penguasa tanah. Pemberian uang kepada para penggarap dihitung berdasarkan nilai harga saat itu 
dan kedepannya (spekulasi) serta kondisi lanskap tanahnya (jarak dengan jalan raya, land use, komoditas yang 
ditanam, kondisi pengairan, dll). Oleh karenanya, terdapat dua keuntungan utama dari beralihnya tanah gadai 
kepada para penggadai, 1) harga tanah selalu naik, para penggadai secara jelas mendapatkan keuntungan dari 
surplus kenaikan harga ini; 2) komoditas peninggalan gadai masih ada dan dapat dimanfaatkan, umumnya 
yang tersisa adalah tanaman keras yang sulit dipanen. Hanya saja, pada batas-batas tertentu, uang tebusan ini 
disepakati berdasarkan alasan yang sangat moralis, yaitu rasa “iba” terhadap peminjam uang tersebut. 
Pertanyaannya, alasan moralis ini terkadang bertahan sampai kapan? Jika dalam tenggat waktu yang lama, 
bahkan si peminjam uang sampai meninggal dan tak sanggup membayar uang tebusannya, tentu saja anak-
cucunya lah umumnya dibebankan hutang itu. Itu pun jika mereka dapat membayarnya, ujung-ujungnya tanah 
tersebut lepas lagi. Oleh karenanya alasan yang lebih rasional sekarang ini mengalahkan alasan yang moralis. 
Walaupun tidak ada tenggat waktu yang ditentukan, tapi sebelum memberi uang gadai para penggadai selalu 
punya pertimbangan yang rasional kepada calon peminjam uang ini. Mereka mempertimbangkan kemampuan 
pemilik/penguasa untuk mengembalikan uang tebusan tersebut. Logika investasi jangka panjang justru 
menjadi pertimbangan para penggadai yang juga spekulan tanah, mereka mempertimbangkan kapan tanah 
tersebut dapat dikuasainya? 

Berbeda dengan proses pegadaian yang masih terdapat kemungkinan untuk tidak melepas tanah, 
proses transfer tanah secara mutlak tidak dapat terelakan dalam proses jual-beli. Pada praktik pegadaian 
seseorang yang dapat sanggup membayar uang tebusan bisa mendapatkan tanahnya kembali. Jika seseorang 
sudah melakukan proses jual-beli, hak kelola tersebut sudah lepas, tidak terkecuali di tanah eks HGU. Hanya 
saja di tanah eks HGU istilah jual-beli tersebut dikenal dengan istilah oper-garap. Karena pada dasarnya 
tanah yang mereka garap masih belum secara legal milik mereka, jadi secara etis mereka tidak mau 
menyebutnya sebagai jual-beli.  

Dinamakan sebagai oper garap karena tanah-tanah eks HGU dioperalihkan kepada orang lain yang 
ingin menggarap. Praktik opergarap biasanya dilakukan atas tanah-tanah yang sekiranya sudah tidak mampu 
lagi diusahakan oleh penggarap sebelumnya. Oper garap ini juga dinamakan sebagai ganti rugi atau ganti 
babat. Istilah ini muncul ketika para penggarap sebelumnya melimpahkan hak garap kepada orang lain dengan 
hanya membayar ganti rugi biaya pembukaan lahan (babat alas) dan hasil pembukaan lahan. Besaran nilai 
transaksinya, biaya yang dikeluarkan oleh si pembuka (pembabat) lahan atau penggarap sebelumnya dan 
sesuai dengan kesepakatan (tawar-menawar). Harga juga ditentukan pada jenis komoditas yang terdapat di 
tanah tersebut. Jika tanah tersebut sudah menjadi sawah tentu saja harganya akan semakin tinggi, karena cetak 
sawah37 memakan biaya yang cukup banyak. Praktik transfer ini lah yang paling banyak dilakukan oleh para 
penggarap, kemungkinan tanah dapat berubah penguasaan sangat tinggi yaitu sebanyak 41.94%. Hal ini 
ditengarai karena peluang melepas tanah dari praktik oper-garap lah yang paling memungkinkan. 
Kemungkinan ini didapati karena pada praktik oper-garap seseorang tidak harus berharap kepada 
ketidaksanggupan seorang untuk melunasi hutang seperti dalam praktik gadai. Pun dibandingkan dengan 
waris, praktik oper-garap tidak harus menunggu kematian atau menunggu penetapan hak waris terjadi.  

Berbeda dengan lokasi di tanah-tanah milik, proses transfer tanah ini tak lagi disebut sebagai praktik 
oper-garap melainkan sudah tersebut sebagai proses jual-beli. Hal ini karena alas haknya sudah jelas, berupa 
tanah-tanah kepemilikan yang bersifat individual. Berbeda dengan proses oper garap, pada praktik jual-beli 

                                                           
37 Cetak sawah adalah istilah untuk 



tanah, ukurannya sudah mengikuti seberapa ukuran luas lahan dan nilai jual objek pajak (NJOP). Pada 
beberapa kesempatan, terkadang NJOP itu tak diperhitungkan. Beberapa penggarap yang terdesak terkadang 
melepas tanahnya dengan harga sangat murah. Tanah tersebut beralih kepada tuan-tuan tanah yang terdapat 
di desa lain. Salahsatu warga sangat menyangkan, karena keluarganya kini harus menyakap tanah dengan 
sistem maro kepada tuan tanah tersebut. Padahal tanah yang disakapnya adalah kepunyaan ayahnya. 

“baheula mah eta taneuh bapak urang. Kulantaran butuh eta taneuh leupas ka pak IDN. Padahal 
mun jaman ayeuna mah nya, taneuh teh makin mahal. Bisa dipake nyawah sorangan, teu kos kieu, 
hoyong tatanen ge kudu maro heula ka batur” 

Cerita pelepasan tanah tersebut massif terjadi pada rentang periode akhir 90’an dan awal 2000’an, 
hal ini bertepatan dengan krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Krisis tersebut mempersempit peluang 
mereka khususnya di kota-kota Indonesia. Bagi di desa kesempatan kerja dan usaha juga tak menentu, hanya 
tanah lah modal yang konstan. Oleh karenanya, bagi yang tidak mempunyai tanah tentunya secara serentak 
mereka membuka peluang bekerja dan berusaha dengan menggarap tanah-tanah eks HGU. Bagi mereka yang 
mempunyai tabungan akan mengoper garap tanah eks HGU atau membeli tanah-tanah milik. Karenanya, 
kekuatan modal finansial ‘orang-orang kaya’ sewaktu-waktu dapat mengonsentrasikan tanah di Kadupandak. 
Bagi para penggarap khususnya di tanah-tanah milik, mereka menjual tanahnya untuk membuka peluang 
bekerja yang lain. Jenis pekerjaan yang menjanjikan waktu itu adalah menjadi seorang buruh migran di luar 
negeri atau yang umum dikenal sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Penyebutan lain juga disematkan pada 
perempuan-perempuan sebagai mayoritas buruh migran internasional tersebut dengan sebutan Tenaga Kerja 
Wanita (TKW).  

Praktik pelepasan yang terakhir adalah dengan sistem waris atau pelimpahan tanah kepada ahli waris. 
Tidak ada ketentuan yang memaksa untuk menentukan pembagian warisan tersebut. Tapi pada umumnya 
hali waris utama yang mendapatkan tanah biasanya adalah anak laki-laki pertamanya. Jika tidak ada anak laki-
laki, maka hak waris jatuh pada anak perempuan tertua. Jika seorang menantu (laki-laki) mau mengolah 
tanahnya, tentu saja tanah waris tersebut akan dikelola kembali sebagai tanah pertanian. Jika tidak, maka 
kemungkinan yang paling umum adalah disewakan, disakapkan, atau bahkan di opergarap kembali. Kendati 
dapat diperkirakan melalui laju pertumbuhan penduduk dan demografi berdasarkan jenis kelamin dalam satu 
RTP, tetap saja angka transfer tanah melalui waris sesuatu yang sukar dihitung. Boleh saja hari ini didapati 
sebanyak 19.35% terjadi perubahan penguasaan melalui waris, tapi setelah ahli waris mendapatkan tanah, 
angka tersebut bisa saja bertambah atau berkurang sangat drastis. Hal ini ditengarai karena melihat kondisi 
kekinian, setelah mendapatkan tanah ahli warisnya tidak sepenuhnya mengolah tanah kedalam tanaman harian 
atau musiman yang biasanya dilakukan orang tuanya. Mereka lebih memilih untuk menanam tanaman keras 
tahunan yang umumnya sengon, sebagai sumber nafkah cadangan, bukan sebagai sumber nafkah utama. 
Setelah mendapatkan tanah pun, saat ini seorang ahli waris lebih memilih menjadi buruh migran luar kota 
atau luar negeri karena dianggap lebih pasti penghasilannya. Belum lagi masalah budidaya pertanian yang 
memusingkan, membuat mereka enggan menggarap tanah.  

 Pada rangkaian cerita dinamika transfer tanah di atas sebenarnya sudah ditanggulangi oleh PPC 
sebagai induk organisasi tani di Kadupandak. Mereka melakukan pembatasan penguasaan tanah penggarap 
tidak lebih dari 2 ha. Jika dilihat dari data yang tersedia, memang tidak ada RTP yang menguasai tanah lebih 
dari 2 ha. Tapi tetap saja selalu ada oknum-oknum yang nakal yang ingin mengonsentrasikan tanah eks HGU 
dalam luasan yang lebih besar. Bahkan beberapa kejadian di lapang ditemukan bahwa tanah-tanah tersebut 
bukan digarap oleh orang yang berdomisili di dalam desa bahkan di luar kecamatan. Sudah ada biong-biong 
sebagai pengintai tanah yang siap mengkonsolidasikan tanah untuk kebutuhan lain seperti industri atau 
perumahan modern. Jika tanah yang digarap ini memang diperuntukan untuk para petani, seharusnya 
konsolidasi petani juga menyasar pada petani penggarap di luar lokasi eks HGU. Tapi Sayangnya, sistem 



keanggotaan PPC hari ini masih mengutamakan petani di tanah-tanah konflik seperti HGU di Kadupandak. 
Padahal, banyak petani juga menggarap tanah di tanah-tanah milik kampung yang cukup luas dan relative 
lebih subur (untuk sawah). Bisa jadi di tanah-tanah eks HGU masih dapat dikontrol, tapi pada tanah-tanah 
milik sudah terjadi pertarugan bebas (free fight) atas perdagangan tanah.  

d. Usaha Pertanian  

d.1 Modal Pertanian Padi Sawah 
Pada tabel 7 ditengarai bahwa peruntukan utama tanah eks HGU digunakan sebagai areal pesawahan. 

Bahkan sebanyak 83.87% RTP menanam padi sebagai usaha utamanya. Hal ini tak lepas dari beras yang 
dihasilkan dari padi (oriyza sativa) merupakan makanan pokok penduduk kadupandak khususnya, dan 
penduduk Indonesia bahkan Asia secara umum. Bentangan lanskap sawah yang terlihat sekarang memang 
menjadi tujuan utama dari aksi pendudukan. Sejak 70’an aksi pendudukan ini dipicu karena sulitnya buruh-
buruh kebun memperoleh beras. Upah yang diterima tak sesuai dengan kebutuhan beras dalam satu rumah 
tangga. Maka wajar, jika sasaran utama aksi pendudukan adalah mengalihfungsikan tanaman perkebunan 
menjadi tanaman pangan yang subsisten, berupa beras.  

Keberhasilan mereka menyawahkan tanah perkebunan tak serta-merta menaikan derajat 
kesejahteraannya secara signifikan. Perlu upaya sabar bagi petani sawah dalam setiap tahapan budidaya yang 
dilakukan, petani tak secara instan mendapatkan hasil yang diharapkan dari proses penggarapan ini. Perlu 
banyak modal untuk meningkatkan produktivitas padi yang mereka tanam. Tak hanya menyejahterakan, 
modal-modal tersebut harus mendukung juga keberlanjutan pertaniannya. Menurut (e.g. Carney (ed)., 1998; 
Scoones, 1998) modal tersebut meliputi: modal manusia, modal fisik, modal sosial, modal alam dan modal 
finansial.  

Modal manusia misalnya dapat dilihat dari pendidikan, keterampilan bercocok tanam. Seperti yang 
diketahui di atas bahwa mayoritas petani utama di Kadupandak hanya tamatan SD, bukan sarjana pertanian! 
Akan tetapi menjadi petani seolah-olah diperuntukan bagi mereka yang tak berpindidikan luhur. Tapi jika 
dikatakan mereka buta terhadap pengetahuan bertani, hal ini keliru. Kendati petani utama adalah keturunan 
dari para buruh kebun, tapi keterampilan untuk bertani padi sudah diajarkan sejak kecil. Walau menjadi 
buruh perkebunan, banyak dari mereka yang mempunyai beberapa patok tanah kampung untuk ditanami 
padi. Selain itu sebagian masyarakat meyakini bahwa sebelum masuknya perkebunan karet Belanda ke 
Kadupandak, tanaman padi sudah ditanam terlebih dahulu. Dapat dikatakan bahwa petani padi saat ini adalah 
petani yang berpengalaman! Keterampilan lain juga didapat ketika program Bimas (Bimbingan Massal) masuk 
sebagai upaya meningkatkan produktivitas tanaman pangan (termasuk padi) ketika masa Revolusi Hijau 
Orde Baru. Akan tetapi, pada masa revolusi hijau meninggalkan jejak buruk untuk pertanian padi di 
Kadupandak, pengetahuan lama hilang seketika demi mengejar produktivitas. Contoh yang paling sederhana 
adalah pembuatan galengan atau pematang sawah yang sangat sempit sekarang ini. Petani hari ini ingin 
mengoptimalkan setiap bibit yang ditanam dengan menambah luas tanamnya, padahal dahulu galengan ini 
dibuat sangat proposional. Selain dijadikan pembatas setiap petak sawah, galengan juga difungsikan sebagai 
jalur lalu-lintas bagi petani ketika ingin menyebar pupuk. Dahulu, bahkan petani dapat menanam tanaman 
lain semacam kacang kedelai, atau bunga-bunga pengusir hama. 

Modal lain yang perlu dipenuhi adalah modal fisik, dalam hal ini contohnya saprodi (sarana 
produksi) pertanian. Dalam hal ini pertimbangan kelas sedikit membingungkan. Satu sisi modal semacam 
penggilingan padi dan traktor sangat sukar dimiliki oleh tiap-tiap petani bahkan komunal, tapi pada sisi lain 
petani punya alat produksi pertanian yang dimiliki secara individual seperti cangkul atau parang bahkan 
tanah. Terlepas dari perdebatan masuknya petani ke dalam kelas borjuis atau proletar, yang jelas petani di 



Kadupandak adalah tetap saja golongan yang dirugikan. Revolusi hijau telah membuat petani sangat 
ketergantungan terhadap pasar dalam hal moda produksi. Benih, pestisida, pupuk, dan perkakasnya tak dapat 
diproduksi mandiri, semuanya dibeli!  

Selanjutnya yang harus dipenuhi adalah modal sosial yang kuat, misalnya jaringan (networks) yang 
dipunyai petani. Masuknya PPC dan beberapa keikutsertaan petani untuk didampingi oleh NGO sebenarnya 
telah memperkuat jaringan mereka. Hanya saja tak semua petani terjaring dengan baik, hanya beberapa petani 
saja yang terlibat aktif dalam organisasi. Padahal kesempatan lebih besar diberikan kepada mereka yang 
terlibat aktif tersebut, seperti kesempatan ikut serta dalam pelatihan pertanian berkelanjutan yang diadakan 
oleh salahsatu NGO. Jika para petani terkonsolidasi dengan baik, sebenarnya akan memudahkan petani untuk 
memilih penyepakatan model pertanian, masa tanam, masa panen, bahkan bisa jadi dapat membentuk 
koperasi bersama dengan kepemilikan komunal. Tapi sayangnya, bentuk modal social yang lainnya juga harus 
dipenuhi yaitu: kepercayaan (trustworthy) dan norma-norma (norms). Jika hubungan sesama petani atau 
petani dengan organisasi yang mendampinginya sudah rusak bahkan dinodai oleh tindakan menyimpang, 
maka selama itu petani akan jalan sendiri-sendiri. Bentuk bobroknya modal sosial yang dipunyai dapat 
dicontohkan dalam peruntukan land use anatar dua petani. Pada lahan yang miring, satu petani seringsekali 
menanam tanaman keras, akan tetapi petani lain menanam padi pada lahan yang datar di atasnya. Tentu saja, 
dapat diperkirakan kapan tanah tersebut longsor dan merugikan keduanya. Contoh lainnya dapat ditemui 
dalam dua model pertanian sawah yang ada. Satu petani berniat gigih untuk menanam padi sawah secara 
organic, tapi pada petak sawah di atasnya petani lain malah menanam padi yang bukan organic. Hal itu tentu 
saja memupuskan harapan petani yang ingin menanam secara organik, karena mau tidak mau, tanah, air, dan 
tanamannya akan tercampur dengan varian bahan yang tidak organic oleh petani yang lainnya. 

Modal selanjutnya yang tak bisa diproduksi oleh manusia adalah modal alam. Tanah, air, cahaya 
matahari adalah contoh material yang tak mungkin manusia buat, hanya dapat memodifikasi atau 
menggantinya. Modal ini lah yang biasanya diperebutkan oleh manusia karena sifatnya terbatas. Tanah 
contohnya, sekalipun sudah ada teknik vertikultur yang dapat mengoptimalkan luas tanah sempit atau bahkan 
hidroponik yang sama sekali tak menggunakan tanah, tetapi tetap saja selama ada luasan tanah yang tersedia, 
selama itu pula petani akan menggunakan tanah secara optimal. Selain tanah, tentu saja air menjadi faktor 
yang paling utama dalam budidaya padi sawah. Air sangat dibutuhkan pada masa tanam awal, maka tak salah 
jika petani berbuat semaksimal mungkin untuk mendapatkan aliran air. Bentuk-bentuk usaha yang paling 
umum ditemui adalah membuat aliran-aliran irigasi entah itu mengikuti aliran sungai, membuat sodetan-
sodetan parit atau mencari sumber mata air yang dapat menampung air secara banyak dan kontinyu. 

Seperti sudah menjadi hukum besi, dimana terdapat sumberdaya yang terbatas di sana pula terdapat 
pertikaian yang terjadi. Sampai saat ini pada pertanian sawah, tanah dan air adalah dua asset yang paling 
banyak menimbulkan pertikaian. Baik yang sifatnya horizontal antar petani maupun vertikal dengan Negara. 
Konflik tanah dengan Negara sudah banyak diceritakan di atas, namun konflik antar sesama petani harus 
menjadi perhatian khusus saat ini. Pada luasan yang terbatas tersebut sering ditemui kasus penggeseran patok, 
atau bahkan saling klaim dalam penguasaan atas tanahnya. Upaya cukup baik sebenarnya sudah dilakukan 
oleh PPC untuk mengukur secara presisi luasan dan subjek penguasa tanahnya. Akan tetapi upaya 
pembenahan ini justru dimanfaatkan betul oleh orang yang sering mengaku-ngaku kuasanya terhadap 
tanahnya. Padahal banyak dari mereka yang mengaku berkuasa atas tanah tersebut sudah lama tak menggarap 
tanah yang diperbutkan tersebut. 

 Selain tanah, kini konflik perebutan aliran air menjadi sorotan utama di pertanian Kadupandak. 
Masyarakat dihadapkan pada dua pilihan utama yaitu aliran air atau listrik. Ya, saat ini sudah ada penguasa 
air baru yaitu PT Medco Hidro sebuah BUMN yang membendung aliran sungai besar Cibalapulang untuk 



menggerakan turbin Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH)38. Projek pembangunan untuk 
kebutuhan 9 mega watt (MW) ini telah menghentikan aliran air untuk tiga desa, Wargasari, Neglasari dan 
Sukaraharja. Tak selesai dengan kasus pertanahan, permasalahan air ini seolah meruncingkan konflik petani 
vs Negara. 

 Modal yang terakhir adalah modal financial, seperti kredit usaha, asuransi atau tabungan. Modal ini 
lah yang memudahkan putaran modal-modal diatas berlangsung. Modal fisik dan alam dapat diputar 
sedemikian rupa jika terdapat jaminan modal finansial yang kuat. Seringkali petani terbentur untuk 
mereproduksi usaha padi sawah karena terbentur dengan modal ini. Menyambung di atas, bahwa modal fisik 
tak dapat diproduksi sendiri, dengan arti lain harus dibeli. Pun dengan masa panceklik atau sulit tanam, 
petani yang mempunyai ternak yang diperlakukan tabungan tentu akan sangat beruntung karena dapat 
mentupi ongkos pertanian yang terhenti di musim berhenti tanam padi.  

d.2 Budidaya Sawah 
1. Penyiapan media tanam 

Pada peroses budidaya padi sawah, seorang petani harus melewati berbagai tahapan dimulai dari 
penyiapan lahan hingga pemasaran. Bagi petani di areal eks HGU yang mendapati tanahnya di areal darat, 
tentu saja perlakuan ekstra perlu dilakukan jika untuk mencetak sawah. Petani harus meratakan tanah yang 
dibuat teras berundak-undak dalam sengkedan atau terasering (terraces). Ongkos yang ditanggung cukup 
mahal dan lama, salah satu responden menyebutkan bahwa biaya untuk proses ini dapat menghabiskan sekitar 
8 juta rupiah untuk luasan 4.000 m2 selama 2 minggu.  

Bagi tanah yang sudah dibuat terasering, proses selanjutnya tentu saja lebih mudah dan dapat 
melanjutkan pada proses pembajakan. Terdapat dua sistem pembajakan lahan sawah yang digunakan di 
Kadupandak, yakni dibajak dengan menggunakan tenaga ternak dan dibajak dengan menggunakan tenaga 
mesin. Tenaga ternak yang umum dilakukan pada teknik bajak singkal (moldboard plow) dengan 
menggunakan kerbau atau pun sapi sebagai tenaga penarik dari kaitan. Meskipun sama-sama menggunakan 
tenaga ternak, harga sewa bajak sawah antara menggunakan tenaga sapi dengan kerbau memiliki tarif yang 
berbeda. Harga sewa untuk tenaga sapi, petani harus menyiapkan sewa sebesar Rp. 80.000,00/tengah hari. 
Sedangkan untuk harga sewa tenaga kerbau, petani harus merogoh kocek sebesar Rp. 100.000,00/tengah 
hari. Ada perbedaan sewa sebesar Rp. 20.000,00- antara tenaga sapi dan tenaga kerbau.  

 

Gambar 13. Pembajakan menggunakan sapi dan traktor 
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Petani yang mempunyai ternak kerbau dan sapi sudah sangat jarang, hal ini dikarenakan pada 
munculnya teknologi mesin kalektor39/traktor yang telah menggantikan tenaga ternak. Harga sewa untuk 
mesin traktor dikenai biaya Rp. 150.000– Rp 250.000/hari dengan jam kerja dari pukul 07.00 – 16.00. 
Jauh lebih murah dan efisien dibandingkan dengan menggunakan tenaga ternak. Bahkan bagi petani yang 
mempunyai modal finansial cukup, tak jarang mereka langsung membeli traktor tersebut secara tunai maupun 
diangsur baik dalam keadaan baru maupun bekas. Harganya bervariatif berkisar di 11-18 juta rupiah, 
bergantung brand-nya. Tentu saja mesin traktor termasuk alat produksi yang mahal namun dapat menghemat 
ongkos produksi dalam jangka panjang, atau dapat disebut biaya tetap (fixed cost). Dengan membeli traktor, 
seseorang petani juga mendapatkan keuntungan dari penyewaan yang dilakukannya.  

Untuk memudahkan proses pembajakan, biasanya diikuti dengan proses mojokan atau pencangkulan 
tanah-tanah yang dibajak. Tenaga mojokan umumnya diupah sebesar Rp. 60.000/hari. Tenaga bajak dan 
mojokan ini menjadi satu paket dalam proses pembajakan, biasanya dibutuhkan 1-2 orang untuk proses 
mojokan. Jika dihitung, dalam satu hari yang harus dikeluarkan dapat mencapai RP. 370.000/hari. Biaya 
tersebut belum termasuk konsumsi harian (makan, kopi & rokok) yang dikeluarkan. Pada proses ini hampir 
dikerjakan oleh laki-laki, seolah sudah menjadi simbolik jika cangkul adalah simbol laki-laki. Yang jadi 
perhatian pada proses ini adalah kecukupan air untuk menggenangi areal yang dibajak hingga ketinggian 10 
cm.  

Tahap selanjutnya dalam persiapan media tanam adalah mopok galeng atau membuat 
gelengan/pematang/pembatas sawah. Proses ini juga dikerjakan oleh laki-laki selama dua hari yang diupah 
dengan standar pengupahan di Kadupandak sebesar Rp. 40.000/hari. Setelah itu proses dilanjutkan dengan 
menyiangi rumput atau gulma yang tertinggal dari proses tanam sebelumnya. Intinya, petakan sawah tersebut 
harus terlihat air dan tanahnya saja, tidak ada tumbuhan yang boleh tertinggal.  Pada saat ini lah buruh 
perempuan mulai berperan. Hanya saja buruh perempuan ini diupah lebih rendah dibanding buruh laki-laki, 
yaitu hanya Rp. 30.000/setengah hari (07.00-12.00). Proses ini umumnya berlangsung cepat, hanya 
dilakukan dalam satu hari. Proses selanjutnya adalah ngangleran atau ngagaruk, setelah tanah terbebas dari 
tumbuhan dan sudah tergenang air para petani harus ngangler atau menggaruk tanah untuk meratakan 
permukaan tanah yang akan siap tanam. Hal ini berguna agar setiap bibit dapat ditanam secara seimbang, 
diharapkan tinggi bibit semuanya rata. Jika lancar proses penyiapan media tanam ini dapat berlangsung selama 
satu minggu. 

2. Penyemaian 
Sebelum melakukan penanaman bibit, petani harus mendapatkan bibit dari proses penyemaian benih. 

Proses penyemaian ini harus dilakukan jauh hari sebelum masa tanam, sekitar 25-30 hari. Oleh karenanya, 
biasanya penyemaian ini dilakukan di wadah persemaian pada petakan tanah yang berbeda. Kebutuhan wadah 
semai diberikan dalam perbandingan sebesar 1:20. Misalkan akan menggunakan lahan sawah sebesar 1 hektar 
maka wadah persemaiannya sekitar 500 m2. Lahan pada wadah persemaian haruslah juga berair dan 
berlumpur. Pada tahap ini pupuk urea dan pupuk TSP sudah mulai diberikan pada lahan persemaian dengan 
dosis masing-masing 10 gr/m2. Jika media persemaian sudah siap, petani mulai menyebarkan benih yang 
telah berkecambah dengan merata.  

Pada proses ini jarang sekali petani mengupah buruh untuk mengerjakannya. Karena relatif tidak 
membutuhkan tenaga yang besar. Di luar hal itu, petani akan lebih senang mengujicobakan varietas padi pada 
tahap ini. Kebanyakan petani yang sudah menggunakan varietas benih padi Ciherang & Mekongga karena 
umur tanamnya yang relatif lebih singkat. Akan tetapi ditemukan juga petani yang menanam benih padi 
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dengan varietas lain semacam padi Situ Bagendit, Inpari, Olay Kabo, Nyigeulis, IR 64, dan Céré. 
Bermacamnya varietas yang ditemukan disebabkan karena kondisi agroekologis setiap patok lahannya 
berbeda-beda, ditambah serangan berbagai macam hama membuat petani selalu mencoba varietas baru sampai 
ditemukan padi yang cocok dengan lahan mereka. 

3. Penanaman 
Setelah benih didapatkan, proses selanjutnya adalah menanamnya di media tanam yang disiapkan 

tadi. Lalu, tanah sebagai media tanamnya di garis sesuai ukuran yang diinginkan. Kebanyakan petani 
menggaris tanah untuk digunakan pada teknik tanam caplak, yakni dengan menggunakan alat yang disiapkan 
untuk membentuk pola dengan jarak tanam yang stabil.  

 

 

 

 

 

Sumber: http://ptmbplusagro.wordpress.com 

Gambar 14. Ilustrasi teknik caplak, caplak domino dan jajar legowo 

Selain teknik caplak yang digunakan, ada juga teknik lain yang digunakan yakni teknik caplak 
domino dan jajar legowo. Teknik caplak domino ini mengembangkan dari teknik caplak biasa. Bedanya 
dengan teknik caplak biasa yakni tiap pertemuan garis ditanami lima (5) benih tanaman. Sedangkan teknik 
jajar legowo artinya setiap baris tanaman padi di selingi dengan baris kosong dengan lebar dua kali jarak 
tanam, dan untuk jarak tanam tanaman padi yang dipinggir menjadi setengah jarak tanam dalam barisannya. 

4. Perawatan 
Pada masa setelah tanam, proses selanjutnya adalah masa perawatan. Pada masa ini lah tumbuh 

kembang padi menjadi perhatian khusus. Di satu sisi petani harus meningkatkan produktivitas padi dengan 
pemberian pupuk dan di sisi lain petani menjaga padinya agar tidak terserang hama dan penyakit. Untuk 
meningkatkan produktivitas, petani melakukan pemupukan agar tanah terjaga kesuburannya dan padi 
mendapat unsur hara yang cukup. Harga pupuk urea TS per kuintalnya dapat mencapai Rp. 250.000,00, 
bahkan apabila belinya dari bandar, harga per kuintalnya dapat melebihi Rp 300.000,00. Rata-rata per 
kuintal dapat dipakai untuk lahan sawah 4-5 patok40. Sedangkan untuk menjaga tanahnya dari berbagai 
macam serangan hama dan penyakit petani rutin melakukan penyemprotan dengan berbagai jenis pestisida. 
dapat dilakukan selama tiga kali dalam satu musim tanam.  

Pestisida yang digunakan biasanya berupa obat kimia yang petani beli dengan harga sekitar Rp. 
80.000– Rp. 150.000. Petani ada juga yang menggunakan pestisida alami seperti dari air kencing kelinci. Air 
kencing kelinci dapat digunakan sebagai pupuk cair juga sebagai pestisida alami. Penggunaan air kencing 
kelinci ini dapat diaplikasikan ke tanaman padi maupun lada. Petani HDYT (47 tahun) menekuni bisnis 
pupuk dan pestisida air kencing kelinci. Tiap harinya dia mampu memproduksi hingga 15 liter air kencing 
kelinci. Selain dia jual, dirinya juga memakai air kencing tersebut bagi lahan garapan lada miliknya. Menurut 
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pengakuannya, dengan air tersebut perkembangan lada bisa meningkat jumlah produksinya dan dari 
pertumbuhan daun lada dapat tumbuh lebat. Air kencing kelinci yang diproduksi biasanya dijual dengan 
bandrol harga sekitar Rp 80.000,00 per liter. 

5. Pemanenan 
Masa penen adalah masa yang paling menggembirakan untuk petani. Serangkaian proses yang 

dilakukan dari persiapan akhirnya sudah membuahkan hasil. Pada masa ini biasanya seorang petani harus 
secara cepat melakukan proses ini, karena bila memperlambat pengerjaan, tanaman padi dapat rusak. Oleh 
karenaya dibutuhkan tenaga terampil untuk mendapatkan hasil panen yang maksimal. Maka tak salah jika 
buruh panen ini diupah lumayan cukup tinggi, yaitu 10 % dari hasil panen. Sebagai perbandingan, upah 
buruh panen di Kabupaten Majalengka justru lebih tinggi, sebesar 1/6 dari hasil panen41.  

Tugas setiap buruh pun berbeda, buruh-buruh panen biasanya ditugasi untuk menyabit hasil panen, 
merontok dan menjemurnya. Tugas penyabitan saat ini dilakukan oleh laki-laki, sedangkan tugas merontokan 
dan menjemur dapat dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Perubahan penyabitan ini sebenarnya telah 
menyingkirkan tenaga kerja perempuan. Perubahan ini disebabkan karena perubahan alat panen dari etem 
atau ani-ani menjadi sabit atau arit. Peggunaan sabit dirasa lebih praktis, karena tidak membutuhkan ketelitian 
seperti mengetém. Penyabitan dapat dilakukan cepat karena memangkas batang padi dalam satu lobang tanam 
yang terdiri dari banyak batang, sedangkan mengetém harus dilakukan pada setiap batang padi. Oleh 
karenanya dibutuhkan tenaga yang banyak pada proses pemanenan dengan menggunakan sabit, dan laki-laki 
lah yang dinilai dapat melakukannya. Sedangkan mengetém dibutuhkan ketelitian dan kesabaran yang 
merujuk pada pekerjaan perempuan.  

Setelah selesai dijemur, para tengkulak datang untuk membeli hasil gabah kering siap giling dengan 
harga yang sudah ditentukan sebelumya. Bagi petani yang ingin menggilingnya sendiri, dan tidak mempunyai 
alat angkutnya, biasanya membayar jasa upah angkut sebesar Rp. 300 kepada kuli angkut. Setelah selesai 
diangkut ke penggilingan, petani harus memeberikan hasil gilingan berupa beras sebanyak 10% kepada 
penggilingan tersebut sebagai bentuk jasa giling. Dari sini lah, petani dapat menikmati berasnya sendiri atau 
menjual lagi kepada tengkulak dalam bentuk beras. 

 

 d.4  Analisis Usaha Tani 

1. Kendala dalam panca usaha tani 

 Acap kali kita mendengar panca usaha tani sebagai pedoman dalam budidaya pertanian, yaitu: 
penggunaan bibit unggul, pengolahan tanah yg baik, pemupukan yg tepat, pengendalian hama/penyakit dan 
pengairan/irigasi. Nampaknya pedoman tersebut belum dijalankan secara optimal oleh petani yang serba 
terbatas ini. Hasilnya, produktivitas yang dihasilkan pada pertanian padi di lahan eks HGU Kadupandak 
jauh dari harapan, hanya berkisar 2.85 ton/ha. Padahal, rataan untuk Nasional, Jawa Barat dan Kabupaten 
Cianjur sendiri lebih dari 5 ton/ha.  
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Tabel 10. Produktivitas Padi Sawah 

Sumber: perbandingan data survey dan BPS Jawa Barat 2015 

 Jika kita telusuri lebih cermat, pada penggunaan bibit, setiap petani tergiur dan terpaksa untuk 
menggunakan bibit yang tersedia di pasar. Hanya saja, transfer pengetahuan yang dilakukan oleh dinas 
pertanian tidak diikuti dengan penanganan pada varietas yang ditanam. Sampai saat ini petani sangat kesulitan 
untuk mengendalikan hama dan penyakit hama seperti: jamur kuning & merah, ulat penggerek batang, walang 
sangit (kungkang), lembing batu (bolokotono), wereng hitam, burung pipit (pi’it) dan tikus. Diakui oleh 
petani bahwa sebenarnya ada Penyuluh Pertanian Lapang (PPL) namun tidak bekerja secara efektif. Ironisnya 
petugas tersebut datang ke kantor desa hanya sekedar keperluan administrasi. Frekuensi kedatangan PPL ke 
desa bisa dikatakan hanya sekali dalam setahun. Menurut pengakuan PPL kepada staf desa alasan petugas 
jarang ke desa dikarenakan ada kendala operasional dari dinas terkait. Salah satu petugas PPL bahkan 
mengaku bahwa hanya sekedar pegawai honorer yang mendapat gaji tidak lebih dari Rp. 3.000.000,00 per 
bulan. Gaji tersebut tidak mampu mencukupi kebutuhan apabila harus melakukan pendampingan ke desa-
desa dengan intensif sedang biaya operasionalnya tidak ada. 

Seperti diketahui bahwa padi yang ditanam saat ini berada di tanah eks HGU perkebunan. Belum 
ada penelitian yang khusus meneliti kondisi tanah di lahan sawah bekas lahan karet. Produksi padi yang 
rendah diduga karena kondisi pH tanah yang terlalu tinggi asamnya. Sejauh ini, belum ada informasi lebih 
lanjut dari petugas PPL terkait mengenai kondisi pH tanah yang ada di lahan-lahan sawah milik petani. 
Kondisi tanah saat ini tergolong liat, pada musim kemarau (kekurangan air) tanah akan berubah menjadi 
keras dan lengket. Pada saat tandur, hal tersebut akan memperlambat pengerjaan tandur dan pada saat 
pertumbuhan, tanaman padi tidak dapat tumbuh dengan baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 55. Padi terserang jamur merah 

No Daerah Produktivitas (Ton/Ha) 

1 Lokasi Eks HGU Ciastana & Cibuni-Cipongpok (Feb ’17 – Mei ’18) 2.85 

2 Kabupaten Cianjur (2014) 5.46  

3 Jawa Barat (2014) 5.88 

4 Nasional (2014) 5.13 



Masalah produksi yang rendah juga diduga dari jenis tanah yang dijadikan menjadi sawah yang 
memang tidak sesuai. Lahan-lahan sawah baru selalu dicetak oleh petani hampir tiap tahunnya. Petani tidak 
memperhitungkan bagaimana struktur dan kesuburan tanah apabila ditanami padi. Penting bagi petani adalah 
membuka lahan terlebih dahulu dan pasrah terhadap hasilnya nanti. Guna mendapatkan tanah yang subur, 
petani memberikan pupuk kimia yang kadang tidak memakai takaran dosis yang disesuaikan dengan 
kebutuhan tanah, sehingga kemungkinan besar lahan garapan belum siap untuk ditanami.  

 Selain itu, infrastruktur pengairan berupa irigasi belum sepenuhnya dapat dioptimalkan oleh petani. 
Penggunaan air ini seharusnya sudah dapat diperkirakan oleh para petani yang menanam di tanah eks 
perkebunan. Tanah bekas penanaman karet tidak membutuhkan air sebanyak pertanian padi sawah. Jika 
beruntung mereka yang mendapati tanahnya dekat dengan saluran air yang mengalir sepanjang tahun dapat 
menanam padi hingga tiga musim tanam. Tapi kebanyakan petani hanya dapat menanam padi pada dua kali 
musim tanam saja. Sedangkan di musim kemarau mereka harus mengalihfungsikan tanahnya untuk tanaman 
lain seperti tanaman palawija. Lebih naas lagi bagi petani yang mendapati tanahnya jauh dari saluran irigasi, 
mereka hanya mengandalkan air tadah hujan untuk pengairannya. Ditambah saat ini terdapat PLTMH 
(Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro) yang membendung sungai Cibalapulang sehingga banyak sawah 
dari tiga desa yang memanfaatkan aliran air ini mengalami kekeringan. 

2. Pengeluaran dan Pendapatan 

 Sebagimana telah disebutkan sebelumnya bahwa petani saat ini adalah manusia dengan moral 
ekonomi yang rasional.  Rasionalitas mereka sudah sampai pada perhitungan neraca surplus yang diperoleh 
dari margin pendapatan dan pengeluaran dalam usaha tani.  Untuk itu perlu perhitungan yang rigit mengenai 
pengeluaran dan pendapatan secara keseluruhan. Pada perhitungan pengeluaran, total pengeluaran sebenarnya 
dihitung dari pertamabahan biaya tetap (fixed cost) dan biaya variable (variable cost). Hanya saja untuk 
memudahkan analisis usaha tani dalam penelitian ini, total biaya variable yang didahulukan. Karena dalam 
satu musim tanam petani atau anggota RTP masih dapat memperhitungkan pengeluaran musim tanam 
terakhir, berbeda dengan fixed cost yang dihitung dari biaya penyusutan dalam jangka panjang. 
 

Pada tabel 11, perhitungan biaya variabel disesuaikan dengan biaya yang dikeluarkan pada setiap 
tahapan budidaya padi di Kadupandak. Hasilnya total biaya yang dikeluarkan dalam satu musim tanam adalah 
sebesar Rp 4.517.500 per hektar. Perhitungan tersebut sudah meliputi biaya konsumsi (makan, rokok dan 
kopi) setiap buruh tani. Hasil tersebut belum ditambah dengan perhitungan biaya panen dan pemasaran yang 
dikeluarkan. Jika dikalkulasikan dengan rataan produktivitas per hektar di tanah eks HGU dan dengan asumsi 
tidak ada biaya angkut, maka hasil penen bersih gabah kering giling yang diperoleh petani adalah 2.565 
ton/ha. Dengan asumsi petani menjual langsung ke tengkulak (tanpa biaya angkut) dengan harga Rp 
500.000/kuintal di Bulan Mei 2018, maka pendapatan kotor yang diterima petani adalah Rp. 
12.825.000/ha. Jika dikurangi dengan pengeluarannya, maka pendapatan bersih yang diterima dalam satu 
kali musim tanam adalah Rp. 8.307.500 atau Rp. 2.076.875/bulan.  

Bayangkan jika produktivitas yang dicapai oleh petani penggarap lokasi eks HGU Kadupandak 
menyentuh rataan Kabupaten Cianjur yaitu 5.46 ton/ha. Dengan asumsi harga panen dan biaya pengeluaran 
yang sama, maka terhitung laba bersih yang diperoleh dalam satu kali musim tanam adalah Rp. 20.052.500 
atau Rp 5.013.125/bulan. Hasil ini jauh melebihi Upah Minimum Kabupaten (UMK) Cianjur sebesar Rp. 
2.162.366,91/bulan42. 

                                                           
42 Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.1065-Yanbangsos/2017 Tentang Upah Minimum 
Kabupaten Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018. 



 

Tabel 11. Biaya Variabel (Variable Cost) dalam Produksi Padi per Ha 

N
o 

Tahapan Bentuk Kerja Kebutuhan Biaya* Unit ∑ Upah 
Buruh* 

∑ Jam 
Kerja 

Hari 
Kerja 

L P Total 

1 Persiapan 
Media  

Pembajakan Sawah Jasa Sewa 
Traktor 

280.000 Unit 1   07-16 1 √  260.000 

2  Mojokan Buruh     90.000 2 07-16 1 √  140.000 

3  Mopok Galeng Buruh    50.000 1 07-12 2 √  50.000 

4  Menyiangi Rumput Buruh    40.000 2 07-12 1  √ 80.000 

5  Ngangleran 
/Ngagaruk 

Buruh    50.000 1 07-12 1 √  50.000 

6 Penyemaian Tebar benih Benih 480.000 Ku ½     √ √ 240.000 

7  Pemupukan Urea 3.000 Kg 5     √ √ 15.000 

8   TSP 2.500 Kg 5     √ √ 12.500 

9 Penanaman Penggarisan Jarak 
Tanam 

Buruh     50.000 1 07-12 1 √  50.000 

10  Penyabutan Padi Buruh    40.000 2 07-12 1  √ 80.000 

11  Penanaman/ nandur Buruh    40.000 3 07-12 1  √ 120.000 

12 Pemeliharaan Pemupukan Urea 300.000 Ku 3,75     √  1.125.000 

13   NPK 15.000 Kg 75     √  1.125.000 

14   TSP 250.000 Ku 3,75     √  937.500 

15  Penanggulangan 
Hama & Penyakit 

Pestisida 15.000 Kaleng 7.5     √  112.500 

16  Pembersihan Gulma Buruh    40.000 3 07-12   √ 120.000 

17 Pemanenan** Penyabitan Buruh Panen    hasil 
panen 

 

10% 07-12  √  10% hasil 
panen 

 
18  Perontokan    07-12  √ √ 

19  Penjemuran    07-12  √ √ 

20  Pengangkutan Buruh 3000 Kg Hasil 
panen 

    √  300 x ∑ kg 
hasil panen 

Total ongkos produksi (variable cost tanpa ongkos panen)      4.517.500 

*Biaya pemakaian dan upah kerja sudah termasuk pengeluaran konsumsi harian, berupa makan, rokok dan kopi. Jika buruh yang bekerja sampai tengah hari (07-12), pengeluaran 
yang ditanggung diperkirakan sebesar 10.000/orang, karena hanya menanggung makan siang dan kopi saja. Berbeda dengan buruh yang bekerja hingga sore hari (17-16), biaya 
ang ditanggung lebih besar karena menambah rokok dan makan sore, dipekerkirakan menghabiskan 30.000/orang. 

**Perhitungan pengeluaran pada pemanenan tidak dapat dihitung secara pasti, hanya dapat diperkirakan melalui rumus yang umumnya berlaku saat ini. 



Akan tetapi hasil ini adalah hasil ideal yang didapatkan oleh RTP dalam luasan satu hektar dan 
produktivitas yang optimal. Jika dikalkulasikan dalam kondisi saat ini, maka rataan pendapatan bersih yang 
didapat dari produktivitas (2.85ton/ha) dan penguasaan sebesar 0.65 ha/RTP hanya sebesar Rp. 5.399.875 
per musim tanam atau Rp 1.349.969/bulan. Itu pun dengan pertimbangan jika luasan di lokasi eks HGU 
ditanami semua dengan padi. 

 

Gambar 16. Pendapatan Padi Sawah per Bulan 

Hasil yang cukup rendah dari budidaya padi tidak diimbangi dengan pengeluaran yang dikeluarkan setiap 
bulannya. Hasil survey menunjukan bahwa rataan pengeluaran RTP dalam satu bulan dapat mencapai Rp. 
1.613.401,08. Pengeluaran terbesar (52%) dikeluarkan untuk keperluan konsumsi makan-minum harian. 
Hal ini padahal sudah ditolong dengan pasokan makanan yang di tanam sendiri (subsisten). Bagi RTP di 
Kadupandak, nasi sekarang ini bukan masalah utama, tapi beberapa kebutuhan lain memang sulit untuk 
dibudidaya sendiri. Mie instan, ikan, kopi, bumbu dapur menjadi konsumsi komplementer sebagai 
contohnya. Sekalipun bisa budidaya sendiri, terkadang petani malah menjualnya. Sebagai contoh, petani 
malah menjual ternak ayam dan malah memakan telurnya saja. Atau bagi RTP yang punya ternak sapi, jarang 
sekali didapati anggota keluarganya dalam seminggu bahkan sebulan memakan hasil olahan dari daging sapi. 

 

Gambar 17. Pengeluaran Rumah Tangga per Bulan 

3.  Rantai distribusi 
 Rata-rata petani di lahan eks HGU adalah petani subsisten di mana hasil produksi berasnya hanya 
mampu untuk mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Penguasaan lahan yang sempit dan produktivitas 
yang rendah jarang menempatkan mereka pada petani yang komersil. Sekalipun ingin menjual, secara sadar 
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mereka mengetahui jika harga yang diberikan kepada mereka dalam pembelian gabah kering jauh lebih rendah 
dari harga beras di pasar. Perbedaan harga yang cukup signifikan tersebut dikarenakan rantai yang cukup 
panjang dalam rantai distribusi hasil panen dari petani (produsen) kepada konsumen atau rumah tangga 
pengkonsumsi beras. 

  

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 18. Rantai Distribusi Perdagangan Beras Petani Penggarap Lokasi Eks HGU  

Terdapat dua bentuk barang dagangan yang didistribusikan oleh petani, yaitu beras dan gabah kering 
giling. Pada rantai distribusi beras, gabah kering terlebih dahulu masuk ke tempat penggilingan padi (rice 
mill), yang kemudian dari rice mill tersebut dapat dikonsumsi sendiri oleh petani dan ada pula tengkulak 
(bandar) yang menampung dan dipasarkan ke warung. Sedangkan bentuk distribusi yang lain adalah 
penjualan langsung gabah kering ke para tengkulak atau bandar kecil. Untuk saat ini, para tengkulak memberi 
harga yang relatif lebih rasional. Satu sisi tengkulak ini selalu dicemooh karena dianggap mengambil untung 
yang terlalu tinggi, tapi di sisi lain petani selalu ketergantungan terhadap tengkulak ini. Hal ini karena 
ketidakmampuan petani mengakses langsung pasar seperti yang dilakukan oleh tengkulak.  

Alasan lain yang membuat petani ketergantungan adalah kepastian harga beli yang diberikan oleh 
tengkulak. Saat penelitian ini berlangsung harga gabah kering giling dipatok sebesar Rp. 5.000/kg, dan 
tengkulak membayar langsung di tempat kepada petani untuk setiap kg yang dihasilkan. Selain tengkulak 
memberi kemudahan berupa jasa pengangkutan secara gratis kepada petani. Seperti yang disinggung 
sebelumnya jika menggunakan jasa buruh angkut, petani dapat mengeluarkan biaya angkut sebesar Rp. 
300/kg. Selain itu akses jalan yang buruk membuat petani sangat kesulitan dan memasrahkan hasil padinya 
diangkut oleh tengkulak. Hasil pengangkutan ini langsung ditujukan pada penggilingan padi yang tersedia, 
tak jarang pemilik penggilingan juga adalah seorang tengkulak juga. Saat ini tercatat ada 14 penggilingan padi 
di Desa Wargasari, 15 di Neglasari dan 11 di Sukaraharja. Hal ini menunjukan gerak ekonomi padi yang 
sangat aktif di Desa.  

Pada proses penggilingan, seorang pemilik penggilingan biasanya menerima upah berupa 10% dari 
beras yang di dapat. Jadi tak salah jika tabungan beras seorang pemilik penggilingan akan melimpah jika 
musim panen berlangsung. Hasil penggilingan tersebut akan distribusikan kepada bandar besar yang sudah 
menunggu untuk didistribusikan ke pasar langsung. Sepengetahuan petani, beras yang mereka hasilkan hanya 
sampai pada pasar di wilayah Cianjur saja yaitu Sukanagara dan Cipanas. Dua pasar tersebut 
merepresentasikan dua pusat ekonomi di Cianjur, Sukanagara di selatan dan dan Cipanas di Utara. Tentu 
saja sentra pasar tersebut menyediakan pasokan beras yang akan dikonsumsi langsung oleh konsumen rumah 
tangga atau diperdagangkan lagi oleh pemilik warung atau took beras eceran.  
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e. Usaha-usaha yang lainnya 
Sebagaimana telah diulas di atas, bahwa produktivitas padi yang dibudidayakan di tanah-tanah eks 

HGU tergolong rendah. Ditambah kebanyakan dari petani utama adalah laki-laki yang mempunyai jenjang 
pendidikan yang rendah pula. Peluang bekerja yang diandalkan pada petani utama yang mana adalah kepala 
keluarga menjadi sangat sempit juga. Oleh karena itu, diperlukan bentuk nafkah lain yang diusahakan oleh 
dirinya maupun anggota keluarga lain seperti istri dan anaknya. Kendati tersebut, mereka masih mengolah 
tanahnya (on farm) walaupun mencari komoditas lain selain padi. Di luar on farm, terdapat anggota RTP 
yang juga masih mengandalkan hasil pertanian tapi tidak dengan proses budidaya, seperti menjual dan 
mengolah hasil pertanian semacam pembuatan keripik pisang dll. Selain itu, yang tidak berhubungan dengan 
kegiatan pertanian sama sekali (non farm) juga digeluti oleh anggota RTP. Dibawah ini akan diurai beberapa 
jenis usaha dan pekerjaan yang banyak digeluti oleh anggota RTP baik mengikuti musim tanam atau tidak. 

 
1. Budidaya Sengon 

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa terdapat penggunaan selain sawah di tanah-tanah 
eks HGU. Terdapat penggunaan on farm berupa pengolahan tanah untuk kebutuhan tanaman di darat, dan 
yang paling mudah dijumpai adalah tanaman sengon. Sengon (albizia chinensis) atau yang sering dikenal 
jéngjéng adalah pohon yang mudah ditanam dan tidak mempunyai perawatan sebanyak padi sawah. Selain 
itu masa panennya relatif lama, 3-7 tahun. Untuk itu pohon sengon menjadi tanaman investasi jangka panjang 
untuk kebutuhan tambahan pendapatan dalam satu RTP. Jangka panen yang cukup lama memungkinkan 
anggota RTP untuk bekerja di sector lain, sembari menunggu hasil panen. Oleh karenanya, pohon sengon 
ini diperuntukan untuk anak dalam satu RTP, lebih khusus anak laki-laki. Karena anak laki-laki terbiasa 
untuk merantau ke luar kota sebagai buruh migran dan anak laki-laki adalah pewaris utama dari tanah garapan 
tersebut. Jadi sebenarnya masih ada harapan dari orangtua terhadap anaknya untuk bertani, kendati pertanian 
hanya dijadikan sebagai nafkah cadangan.  

Selain mudah, ternyata menanam sengon mempunyai resiko rendah dibandingkan dengan tanaman 
lain keras seperti jati. Hal ini karena umur panen tanaman sengon lebih cepat seperti tanaman keras lain, jadi 
menghindari ancaman kehilangan karena dicuri atau pun mati. Hanya saja sistem harga jual yang diberlakukan 
pada tanaman sengon jauh dari harapan. Petani biasa menjual dengan sistem tebasan, artinya petani akan 
menjual kepada pengepul atau tengkulak sebelum pohon ditebas atau ditebang. Sistem tebasan ini dilakukan 
melalui perhitungan borongan, jadi tengkulak siap menanggung pohon yang tidak sesuai kriteria sekalipun. 
Ongkos pemanenan juga ditanggung oleh tengkulak, berupa tenaga kerja dan biaya angkut. Oleh karenanya 
jika dihitung-hitung harga satu pohon berumur lima tahun dengan ukuran 0,25-0,30 m3 dapat dikenakan 
Rp 40.000. 

Jika dikalkulasikan, jarak tanam awal untuk pohon sengon biasanya adalah 3 x 3 m, artinya dalam 
satu hektar dengan jarak tanam tersebut petani dapat menanam bibit pohon sebanyak 1.111 buah. Hanya 
saja pada pertengahan tanam (umur 1-3 tahun) biasanya sebagian pohon di tebang. Penebangan ini dilakukan 
kepada bibit pohon yang tidak tumbuh sebagaimana diinginkan, atau penebangan dilakukan untuk membuka 
areal tanam tumpang sari. Hingga masa panen yang umum yaitu umur 5 tahun, pohon yang berhasil dipanen 
biasanya adalah 80% dari jumlah bibit yang ditanam, sekitar 889 batang, sehingga total pendapatan kotor 
dari tebasan adalah 35 juta rupiah. Hal tersebut belum dihitung dari biaya perawatan sebesar Rp 
1.500.000/tahunnya dan biaya bibit senilai Rp 3000/pohon. Artinya pengeluaran yang dihabiskan dapat 
mencapai 10 juta per lima tahun. Sehingga pendapatan bersih yang didapat sekitar 25 juta per lima tahun 
atau 5 juta/tahun dan Rp 416.667 per bulannya.  

Secara kumulatif memang hasil tersebut jauh dari budidaya padi, tapi jika dilihat curahan waktu yang 
dihabiskan, satu RTP justru diuntungkan karena banyak waktu luang untuk bekerja atau berusaha di sumber 



nafkah lain. Oleh karenanya, tidak ada yang menggantungkan hidupnya dengan hasil kayu sengon semata. 
Bahkan di sela-sela sengon masih ditanami tanaman tumpeng sari, dan biasanya banyak dari mereka menanam 
rumput gajah untuk kebutuhan pakan ternak.  

2. Budidaya Domba 
Banyaknya rerumputan di lahan darat dan pematang sawah telah memberikan usaha pertanian lain 

yaitu budidaya domba. Domba yang banyak ditemui di Kadupandak adalah jenis Domba Ekor Tipis atau 
Domba Gembel (ovis aries) atau dalam Bahasa Inggris disebut javanesse thin-tailed sheep. Domba ini ini juga 
banyak ditemukan di Jawa Barat dan telah menyebar ke seluruh Indonesia.  

Pada penelitian ini ditemukan bahwa sekitar 51.61% responden beternak domba. Sama dengan 
sengon, budidaya domba ini menjadi sumber nafkah tambahan dalam satu RTP. Hanya bedanya, domba 
tersebut harus rawat memberikan pakan tiap hari. Pakan yang diberikan adalah rerumputan yang diarit atau 
disabit petani di sela-sela aktivitas harian mengurusi sawah dan kebun. Selain dilakukan oleh petani, 
pemberian pakan juga dilakukan oleh anak kecil atau remaja. Hanya saja, anak kecil tersebut biasanya lebih 
senang menggembalakan domba-dombanya seperti yang dilakukan dalam kisah masa kecil Nabi Muhammad 
SAW.  

 

Gambar 19. Pendapatan hasil ternak domba per tahun 

     Hasil dari pendapatan peternakan cukup membantu menutup pengeluaran yang dihabiskan dalam 
satu tahunnya. Peternakan domba di Kadupandak umumnya dilakukan dengan sistem maro atau bagi 
hasil/sakap 50:50 antara pemilik indukan domba dengan peternak. Hasil tersebut dihitung dari setiap anak 
yang dihasilkan oleh sang indukan. Jika anakannya berjumlah genap, maka akan mudah untuk membaginya, 
akan tetapi jika berjumlah ganjil maka pembagian dihitung berdasarkan pembagian harga jual keseluruahan 
ternak tersebut. Sama seperti budidaya sengon, pemilik indukan yang menyakapkan ternaknya umumnya 
adalah tak sempat mengurusi pembudidayaan setiap harinya. Bagi RTP yang beternak sendiri dan 
mendapatkan titipan indukan tentu saja keuntungan yang didapat akan lebih tinggi. 

Dari hasil perhitungan pada tabel di atas, diketahui mayoritas petani peternak mendapatkan 
pendapatan sekitar 1-2 juta rupiah per tahunnya. Hal tersebut dihitung dari penjualan jumlah ternak yang 
dalam setiap tahunnya. Pada umumnya di Kadupandak, setiap indukan hanya dapat melahirkan dua anak, 
artinya dengan sistem maro peternak hanya mendapatkan satu ternak setiap tahunnya. Jika diketahui jika 
harga ternak domba umur satu tahun berkisar 1-2 juta rupiah maka hasil tersebut lah yang didapati petani 
dalam setiap tahunnya.  
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3. Buruh Migran Internasional/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 

Menjadi tenaga kerja ke luar menjadi beberapa pilihan strategi untuk meningkatkan perekonomian 
rumah tangga. Maraknya orang bekerja di luar negeri dimulai sejak krisis moneter melanda Indonesia pada 
tahun-tahun akhir di abad ke 20. Pilihan bekerja dan berusaha yang sulit di desa dan kota mengharuskan 
mereka pergi untuk melintasi negeri asing yang sama sekali berbeda dengan Indonesia. Di desa mereka 
kesulitan untuk bercocok tanam karena perjuangan atas tanah masih mendapatkan hadangan dari berbagai 
oknum. Di kota pilihan lebih sulit lagi karena riwayat pendidikan mereka tak sanggup memenuhi kualifikasi 
yang inginkan.  

Pada umumnya TKI adalah tenaga kerja wanita (TKW), hal ini karena peluang yang ditawarkan 
kebanyakan adalah menjadi asisten rumah tangga yang melekat dengan pekerjaan domestik harian yang 
dilakukan oleh perempuan. Tidak cukup sekali melakukan trip untuk menjadi TKI, ada yang sampai 6-8 kali 
bekerja di luar negeri dengan sekali trip 2-4 tahun. Negara-negara tujuan para TKW adalah negara-negara 
Arab seperti Saudi dan Qatar, tapi ada juga yang ke Taiwan, Korea dan Malaysia. Jenis pekerjaan yang digeluti 
antara lain sebagai asisten rumah tangga, pelayan toko, dan otomotif. Mereka yang sering melakukan trip ke 
luar negeri dikarenakan hasil dari menjadi TKW dirasakan memberikan sumbangan besar dalam pendapatan 
rumah tangga. Remitan yang dikirimkan ke kampung halaman bisa mencapai 2-4 juta per bulan dan tiap 
tahun rata-rata mampu mengirimkan remitan sekitar 25-50 juta per tahun. Hasil remitan tersebut 
dibelanjakan untuk kegiatan konsumsi rumah tangga seperti memperbaiki rumah, membeli kendaraan 
bermotor, dan membeli barang-barang elektronik.  

Selain untuk dibelanjakan pada barang konsumsi, beberapa TKI pun membelanjakan hasil remitan 
untuk menambah aset berupa membeli tanah milik, membeli lahan garapan, dan menabung di bank. TKI 
yang membelikan lahan sebagian besar urusan belanja yang bersifat konsumtif sudah terpenuhi sehingga 
mampu untuk dibelikan aset yang lain. Lahan garapan yang dibeli berupa sawah atau kebun. Selain membeli 
tak jarang para TKI ini mendapatkan tanah dari hasil gadai dan sakap. 

Dari cerita keberhasilan mendongkrak pendapatan dalam satu rumah tangga, terdapat fenomena 
sosial lain dari keluarga TKI yang perlu menjadi perhatian, yaitu kasus perkawinan dan perceraian tinggi. 
Angka perceraian sangat tinggi dengan berbagai alasan. Alasan utamanya adalah karena masalah ekonomi. 
Beberapa kasus keluarga TKW terbelit hutang yang sangat banyak dan hasil remitannya tidak cukup untuk 
membayar hutang. Alasan lain juga karena adanya perselingkuhan dari suami atau istri TKI. Hasil remitan 
dari luar negeri digunakan untuk hal-hal yang tidak patut dilakukan dan setibanya dari luar negeri didapati 
bahwa ada kabar perselingkuhan sehingga terjadi perceraian. 

Dinamika perkawinan dan perceraian sangat tinggi dikarenakan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah: 

a. Pernikahan dini, menikah pada usia dini memungkinkan belum ada kesiapan mental pasangan untuk 
dapat membangun rumah tangga dengan baik. 

b. Ekonomi, adanya kecenderungan setelah menikah istri disuruh suami untuk bekerja salah satunya 
dengan menjadikan istrinya TKW ke luar negeri (suami sendiri yang mendaftarkan dan 
mengantarkan ke agen TKI). Hasil remitan istri digunakan untuk hal yang tidak semestinya (judi, 
beli barang, dan atau selingkuh) 

c. Kesehatan, beberapa kasus dijumpai cerai mati ditinggalkan oleh pasangannya. Hal tersebut 
memungkinkan karena masyarakat yang pra sejahtera dengan asupan gizi yang kurang dan fasilitas 
kesehatan yang kurang memadai . 



 

  



PENUTUP 

Dua hingga empat dekade terakhir di Cianjur Selatan khususnya di Kecamatan Kadupandak 
menyisakan cerita heroik tentang perlawanan petani dalam memperjuangkan hak atas tanahnya. Prinsip land 
to the tillers menjadi pedoman yang dipegang utuh dalam berbagai bentuk perjuangan yang dilakukan. 
Perjuangan yang dilakukan bukan tanpa dasar, ketimpangan agraria yang berangsur-angsur terpelihara selama 
hampir satu abad membuat mereka terdorong keluar dari situasi dan kondisi yang merugikan. Ketimpangan 
agraria yang dirasakan merupakan akumulasi dari berbagai kejadian penting dalam babakan sejarah yang 
dialami oleh masyarakat Kadupandak.  

Ketimpangan yang tajam tersebut sedari awal dimulai sejak masuknya dua perkebunan karet pada 
awal abad ke 20 telah memasukan masyarakat ke dalam pergumulan kapitalisme Eropa. Sejak saat itu, telah 
terjadi polarisasi atas penguasaan sumber-sumber agrarian antara tuan kebun dan buruhnya. Buruh-buruh 
yang kebanyakan dari Jawa Tengah ini terus diekploitasi untuk menghasilkan keuntungan tuannya. Ekploitasi 
ini bahkan dilanjutkan pada masa pendudukan Jepang hingga masa kemerdekaan. Hanya saja, selama 
beberapa dasawarsa buruh-buruh ini telah terhegemoni oleh ketergantungannya terhadap hasil upah yang 
didapatkan. Ketika sistem pengupahan yang buruk dan ditekan oleh nilai kebutuhan harian yang meningkat, 
barulah petani melakukan aksi pendudukan untuk menunjukan ekspresi perlawanan terhadap 
ketertindasannya yang dilakukan selama ini. Beberapa upaya perlawanan dilakukan dari bentuk halus berupa 
aksi diplomasi hingga bentuk keras dengan perlawanan fisik. Aksi ini semakin sporadis dan teroganisir ketika 
masuknya PT BJA yang ingin menugarguling semua tanah perkebunan tersebut dengan Perhutani. Sampai 
akhirnya aksi pendudukan ini berhasil merubah lanskap perkebunan karet menjadi desa-desa sawah yang 
dalam penguasaan para penggarap. Aksi tersebut telah melahirkan Paguyuban Petani Cianjur (PPC) sebagai 
konsolidator gerakan petani di Kadupandak.  

Keberhasilan pendudukan tersebut kini dihadapkan ke dalam beberapa persoalan, Shohibuddin 
(2018) mengurai persoalan agraria tersebut ke dalam empat kategori, yaitu:  

a. Ketidakpastian (insecurity) di dalam penguasaan dan pemilikan sumber-sumber agraria 
b. Ketimpangan (inequality) di dalam penguasaan dan pemilikan sumber-sumber agraria 
c. Ketidakadilan (unfairness) di dalam hubungan produksi dan distribusi surplus 
d. Ketidakpastian, ketimpangan dan ketidaksesuaian di dalam alokasi ruang dan pendayagunaan 

sumber-sumber agraria. 
 
Pertama, saat ini PPC dan organisasi pendamping semacam NGO berupaya menghindari 

ketidakpastian di dalam penguasaan dan pemilikan tersebut dengan beberapa upaya. Salahsatunya dengan 
memasukan lokasi dua eks HGU ini ke dalam lokasi prioritas reforma agraria (LPRA) pada program Jokowi 
Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS). Upaya ini dilakukan untuk melegalisasi tanah-tanah yang 
sudah diduduki oleh petani penggarap. Akan tetapi melihat tren yang terjadi, apakah legalisasi tanah tersebut 
menjawab persoalan penguasaan tanah? Perlu dicermati bahwa sebagian besar tanah yang digarap saat ini 
didapatkan dari praktik transfer lahan, bahkan praktik oper garap mencapai 41.94 %. Hal ini menunjukan 
bahwa setelah menduduki tanahnya kemungkinan pengusaan tanah berpindah sangat tinggi. Upaya 
penghadangan transfer tanah memang sudah dilakukan oleh PPC, akan tetapi biong-biong tanah sudah 
mengintai tanah-tanah yang akan dikonsolidasikan.  

Kedua, kendati aksi pendudukan tersebut sudah merubah struktur penguasaan tanahnya, tapi tetap 
saja rata-rata RTP saat ini hanya dapat menguasai tanah 0.65 ha, dan kebanyakan dari mereka (48.39%) 
hanya menguasai tanah kurang dari 0.5 ha. Tentu saja dengan luasan sedemikian kecil itu jauh dari kata cukup 
dalam pengusahaan pertanian dengan komoditas padi sawah. Lahirnya RTP gurem (menggarap tanah <0.50 



ha) di Kadupandak ini sebenarnya sudah menjadi tren yang telah dibaca oleh Bachriadi dan Wiradi (2011) 
sejak 1963-2003 dan teruskan di Kadupandak hari ini. 

Ketiga, aksi pendudukan tersebut tidak dapat merubah asumsi dasar relasi produksi dan distribusi 
dalam pemanfaatan sumber-sumber agraria. Pada jaman perkebunan, penguasa perkebuan lah yang 
memonopoli rantai produksi dan distribusi karet. Hingga saat ini pun sama, penguasa baru muncul dengan 
istilah tengkulak atau bandar. Tidak ada kemampuan petani untuk memangkas rantai distribusi yang panjang 
tersebut. Sebenarnya sudah ada model pertanian berbasis komunal lewat skema Kredit Usaha Tani (KUT) 
dan Kemitraan PT Comexindo. Hanya saja peran tengkulak terlalu besar, mereka bahkan dapat memangkas 
dan membeli hasil produksi pada pertanian komunal tersebut dengan harga yang tinggi. Bahkan pada 
budidaya kayu sengon, perbedaan harga jual dan beli terlampau tinggi.  

Keempat, belum ada pendampingan serius untuk mendayagunakan tanah-tanah eks HGU dalam satu 
bentuk yang optimal, dibuktikan dengan hasil produktivitas padi yang sangat rendah (2.85 ton/ha). Selain 
itu bahaya longsor juga tinggi, karena lanskap yang berubah ini tidak diiimbangi dengan penanganan tata 
ruangnya. Bahkan sistem untuk pengairan kini dikuasai oleh PLTMH milik BUMN dan telah membendung 
aliran air irigasi untuk tiga desa.  

Sebenarnya serangkaian aksi pendudukan yang dilakukan telah membuka peluang bekerja dan 
berusaha di tanah-tanah eks HGU. Hanya saja, isu ketimpangan, ketidakpastian dan ketidakadilan dalam 
pemanfaatan sumber-sumber agraria di lokasi eks HGU mengharuskan RTP mencari yang lain untuk 
memenuhi kebutuhan hariannya. Justru saat ini, pekerjaan di luar pengolahaan tanah eks HGU lah yang 
menjadi andalan, hasil remitansi TKI yang bekerja di luar negeri menyumbang pendapatan cukup tinggi 
dalam satu rumah tangga. 

Berdasarkan analisis yang diurai di atas, tidak terlihat transformasi yang diharapkan setelah masa 
pendudukan. Reforma agraria tidak dipandang hanya dari legalitas semata. Selain asset reform perlu juga 
memperhatikan access reform yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Perlu dukungan dari atas dan 
dari bawah (by grace and by leverage) untuk menjalankan tujuan RA, perubahan struktur agrarian demi 
kesejahteraan masyarakat! 
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