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PRAKATA

Sudah 17 tahun Sajogyo Institute (SAINS) berdi-
ri. SAINS didirikan sebagai lembaga riset dan 
pengabdian masyarakat yang bergerak dalam 

masalah-masalah agraria, kemiskinan, pembangunan 
pedesaan dan permasalahan gender di pedesaan. mem-
bawa cita-cita mengangkat harkat martabat masyarakat 
paling miskin dan lemah di pedesaan, seperti buruh tani, 
petani gurem, nelayan kecil, dan kaum perempuan yang 
masuk di dalam lapisan sosial ekonomi paling lemah. 
Misi besar ini merupakan wasiat yang ditinggalkan para 
guru kami, yang seringkali disebut ‘Para Guru Besar 
Mazhab Bogor’ (Sajogyo, Pudjiwati Sajogyo, Sediono 
M.P. Tjondronegoro, dan Gunawan Wiradi).

Tahun 1998 menjadi babak baru setelah Indonesia 
lepas dari cekikan Orde Baru yang serba mengekang 
segala daya mandiri masyarakat. Masa-masa pra-1998 
melahirkan keterjangkitan pola pikir ‘ketergantungan 
dari atas’ dengan iming-iming bantuan pemerintah se-
bagai modal utama. Penyakit pola pikir ini membuat 
masyarakat menjadi sangat tergagap membangun dan 
menyalakan kembali ‘tenaga dalam masyarakat’.

SAINS melihat bahwa permasalahan yang perlu 
untuk diketengahkan dan menjadi fokus utama untuk 
memecahkan ‘penyakit ketergantungan’ adalah men-
jawab masalah-masalah agraria. Sajogyo (2006) telah 
melihat bahwa jalan awal dan utama menuju keterbu-
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kaan peluang bekerja dan peluang berusaha adalah 
menjawab masalah penguasaan dan pemilikan tanah. Jika 
Sajogyo memandang bahwa menjawab masalah pemi-
likan dan penguasaan tanah sebagai agenda mendasar, 
maka Gunawan Wiradi (2009) menegaskan bahwa modal 
dasar industrialisasi pedesaan adalah Reforma Agraria. 

Artinya, masalah agraria merupakan salah satu 
akar utama dalam pengentasan masalah kemiskinan 
di pedesaan, demokratisasi kehidupan sosial-ekonomi-
politik masyarakat desa, dan menjadi pintu utama 
menyalakan kembali tenaga dalam masyarakat desa. 
Pemecahan masalah itu ada dalam Reforma Agraria. 
Reforma Agraria, tidak bisa tidak, merupakan agenda 
besar dalam mencapai cita-cita proklamasi dan UUD 
1945.

Atas hal tersebut, SAINS ikut, kalo tidak berlebihan 
menjadi leader, dalam menggemakan kembali Reforma 
Agraria setelah selama Orde Baru telah dipeti-es-kan. 
Menggemakan Reforma Agraria menjadi sangat penting 
mengingat agenda Reforma Agraria sering distigma-
tisasikan sebagai ‘program politik Kiri’ yang berujung 
pada tragedi Gerakan 30 September (G30S) yang berda-
rah. Reforma Agraria, sebagai sebuah diskursus, men-
jadi sangat tidak populer (bahkan tabu dibicarakan) di 
masa Orde Baru. Padahal Reforma Agraria adalah ba-
gian dari agenda besar dekolonisasi dan pemerdekaan 
Indonesia.

Reformasi menjadi momentum bagi Indonesia 
kembali membuka dirinya baik terhadap rakyat mau-
pun masyarakat regional dan global. Gagasan Reforma 
Agraria kembali menjadi diskursus publik yang populer 
didiskusikan, dibicarakan, dan diperdebatkan. Keterbu-
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kaan keran demokrasi dengan semangat ekonomi rakyat 
yang menggebu mendorong Reforma Agraria menjadi 
narasi dan diskursus ‘wajib’ untuk diketengahkan kepa-
da publik. Diskursus Reforma Agraria juga menjadi jalan 
besar dan awal untuk berbagai isu-isu yang selama ini 
menjadi tabu: Masalah Ketimpangan Agraria, Proyek-
proyek Pemerintah Haus Tanah, kekerasan dan konflik 
agraria antara masyarakat dan negara-kapital, peming-
giran masyarakat adat di dalam wilayah tertentu, dan 
sebagainya. Tidak lupa, masalah globalisasi menjadi 
penambah ‘manis’ bagi masalah-masalah di atas. 

Kami menyadari bahwa untuk mengamalkan 
Reforma Agraria (RA) by-Leverage, setidaknya dibutuh-
kan 4 (empat) prasyarat agar RA By-Leverage berjalan 
optimal, cepat dan sistematis (Wiradi, 2009): (1) harus 
ada kemauan (komitmen sungguh-sungguh) politik 
dari para elite; (2) elit pemerintah (politik dan birokrasi) 
harus terpisah dari elit bisnis; (3) harus ada aktif partisi-
pasi dari semua kelompok sosial, khususnya organisasi 
rakyat/tani dan gerakan-gerakan sosial yang dibangun, 
dan; (4) data-data masalah agraria yang lengkap dan 
teliti harus ada.

Mengingat prasyarat di atas dan dinamika yang 
bergulir dan deras mengalir, SAINS memosisikan di-
rinya sebagai ‘kolaborator kritis’. Pada satu sisi, SAINS 
mengkritisi dan melakukan resistensi kebijakan 
pemerintah, sebagai counter-partner dengan pemerin-
tah; di sisi lain, SAINS tetap membuka dirinya terhadap 
ruang-ruang dialog terbuka dan tersedia untuk mem-
bicarakan hal-hal terkait koreksi terhadap kebijakan-
kebijakan agraria di Indonesia.

Dalam posisi tersebut, untuk mendorong Reforma 
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Agraria sebagai agenda besar Bangsa, SAINS telah dan 
sedang memainkan perannya di dalam tiga ranah:

1. Dalam tataran kerja mikro, Sajogyo Institute 
melakukan pendidikan dan pelatihan publik dan 
kritis kepada masyarakat, melakukan penelitian 
bersama masyarakat sebagai subjek yang saling 
belajar dengan peneliti, dan mengadvokasi bersa-
ma masyarakat terhadap masalah-masalah agraria 
yang masyarakat hadapi;

2. Pada tataran kerja menengah (meso or middle-lev-
el), Sajogyo Institute telah dan sedang melakukan 
dialog, advokasi dan diskusi konstruktif dengan 
pemerintah daerah di tingkat regional, baik tingkat 
desa/kelurahan, kabupaten/kota maupun provinsi, 
dan;

3. Di tataran makro, kami menindaklanjuti hasil ker-
ja mikro dan meso (middle) untuk diangkat diad-
vokasikan kepada pemerintah pusat melalui dialog 
dengan kementerian dan lembaga negara terkait, 
terutama mengadvokasi Peraturan Presiden No. 86 
tahun 2016 tentang Reforma Agraria.
 

SAINS memahami kondisi terkini bahwa dalam 
mengetengahkan kembali percakapan, dialog dan per-
debatan Reforma Agraria mengalami beberapa tan-
tangan terutama bagaimana dan seperti apa arti dan 
makna Reforma Agraria yang semakin terkikis, Makna 
RA justru dipahami hanya terbatas pada aspek ‘pem-
bagian tanah secara legal’ tanpa melihat tanah secara 
mendalam, baik aspek sosial-budaya, sosial-politik dan 
sosial ekonomi. Hal ini, seperti yang pernah disinggung 
oleh Harvey (2004), tanah (sebagai bagian dari ruang 



REFLEKSI PERJALANAN DAN PERGULATAN SAJOGYO INSTITUTE v

hidup) tidak dipandang dalam berbagai aspek menyelu-
ruh, terutama dalam aspek kontestasi ‘lapisan sosial dan 
lapisan politik’, gender, dan ekologi. 

Kerja penelitian SAINS baru usaha awal menem-
patkan kembali Reforma Agraria sebagai agenda besar 
Bangsa. Dalam mendorong transformasi berkeadilan 
terhadap sosial ekonomi masyarakat desa, redistribusi 
tanah melalui reforma agraria adalah modal paling men-
dasar sebelum berbicara aliran modal kerja, teknologi 
pertanian dan sebagainya, 

Tentu, mengutip teks Proklamasi Agustus 1945, 
Reforma Agraria harus ‘dengan cara seksama dan dalam 
tempo yang sesingkat-singkatnya’ menuju ‘keadilan so-
sial bagi seluruh rakyat Indonesia!’

Malabar 22, Bogor

25 Januari 2022
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Awal 

Tulisan ini sedapat mungkin berupaya menyoroti di-
namika relasi antara negara dan gerakan agraria. 
Utamanya tentang bagaimana kebijakan agraria 

dan reforma agraria dibentuk oleh negara sekaligus 
dipertarungkan, diperdebatkan dan ditantang oleh 
gerakan-gerakan agraria. Uniknya, selain menghasil-
kan kritik, konfrontasi dan resistensi yang keras, pada 
prosesnya kadang kala juga menghasilkan kolaborasi. 
Secara khusus, tulisan ini juga bertujuan untuk mereflek-
sikan bagaimana Sajogyo Institute (selanjutnya disebut 
SAINS) memproduksi seperangkat wacana dan penge-
tahuan melalui dokumentasi penelitian dan pendidikan 
tentang krisis-krisis agraria, kebijakan agraria dan refor-
ma agraria di Indonesia. SAINS berupaya membongkar 
masalah-masalah agraria di Indonesia, mengubah, me-
nantang dan atau berupaya memperbaiki praktik kebi-
jakan agraria dan reforma agraria yang diproduksi oleh 
negara. Ketegangan antara melakukan kritik dan re-
sistensi di satu sisi dengan upaya untuk berkolaborasi 
mesti disituasikan dalam konteks persistensi warisan ke-
bijakan agraria kolonial, ekspansi kapital yang semakin 
meluas, kebijakan pembangunan yang semakin ber-
watak neoliberal, serta ketersumbatan politik kebijakan 
agraria yang berorientasi pada keselamatan dan kese-
jahteraan rakyat. Dalam situasi yang serba sulit tersebut, 
dengan pilihan strategi dan taktik yang juga terbatas, 
SAINS berupaya untuk memperdalam dan memperlu-
as kontribusinya bagi terwujudnya keadilan agraria di 
Indonesia melalui beragam inisiatif. Karena itu, Selain 
merefleksikan batasan-batasan, tulisan ini juga beru-
paya untuk melihat kemungkinan-kemungkinan yang 
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tersedia bagi SAINS dalam perjuangan keadilan agraria 
di masa-masa mendatang. 

/ 1 /

Warisan-Warisan Kolonial 

Untuk memahami dinamika relasi antara negara 
dan gerakan agraria kontemporer di Indonesia 
dalam pembentukan kebijakan reforma agraria, 

maka rentang panjang dari kebijakan agraria sejak masa 
kolonial hingga kebangkitan kembali gerakan agraria 
di masa akhir rezim otoriter Orde Baru Soeharto mesti 
ditelusuri kembali. Gerakan agraria dalam tulisan ini 
tidak dibatasi pada gerakan-gerakan petani atau gerakan 
sosial yang menuntut reforma agraria, melainkan ter-
masuk pada gerakan-gerakan sosial yang menuntut 
kepemilikan, penguasaan, akses dan kontrol, termasuk 
tataguna dan tata kelola sumber-sumber agraria (tanah, 
air, termasuk udara) yang adil, setara dan berkelanjutan. 
Definisi semacam ini digunakan untuk menghindari je-
bakan sektoralisme, yang lazim ditemui di Indonesia. 
Baik pada ranah kebijakan maupun ranah gerakan so-
sial. Dengan kategori semacam ini, maka gerakan sosial 
yang bergerak pada sektor isu yang beragam seperti 
masyarakat adat, lingkungan, anti pertambangan, kehu-
tanan, perkebunan, dan nelayan dikategorikan sebagai 
gerakan agraria.

Beberapa penelitian yang dilakukan oleh Rachman 
(2012; 2017), Wiradi (2009), dan Bachriadi (2010) berpen-
dapat bahwa kolonialisme di Indonesia sangat terkait 
dengan masalah agraria. Oleh karena itu, perjuangan 
Indonesia untuk dekolonisasi berasal dari perjuangan 
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melawan ketidaksetaraan dan ketidakadilan struk-
tur agraria yang tertanam dalam kolonialisme. Wiradi 
(2009) menunjukkan bahwa selama kolonialisme Inggris 
di bawah Thomas Stamford Raffles (1811-1815) berfokus 
pada penghapusan kebijakan agraria kolonial sebelumnya 
yang dipandu oleh perusahaan-negara VOC. utamanya 
tentang kebijakan tanam paksa, pajak tanaman, dan kerja 
paksa dan menggantinya dengan kebijakan agraria yang 
lebih lunak: sewa tanah. Dalam melakukannya, Raffles 
menyita tanah dari tuan tanah feodal sembari menetap-
kan bahwa petani pedesaan hanya memiliki hak untuk 
mengelola tanah. Raffles juga melakukan survei kadaster 
tanah di bawah Komite Mackenzie untuk mendaftarkan, 
mengklasifikasikan, dan menentukan tarif pajak tanah. 
Kebijakan kolonial ini kemudian dikenal sebagai “do-
main negara atas tanah” (Wiradi 2009; Rahman 2012).

Dengan berubahnya kekuasaan kolonial Inggris 
menjadi kekuasaan kolonial Belanda (1830-1870), Guber-
nur Jenderal Hindia Belanda --- nama kolonial Indonesia, 
Johannes van den Bosch menghidupkan kembali pola 
perusahaan-negara kolonial lama di dalam kebijakan 
agraria: tanam paksa. Memaksa petani pedesaan untuk 
menanam tanaman komoditas ekspor seperti tebu, nila, 
kapas, teh dan tembakau, kopi, kayu manis, lada, sutra, 
dan banyak lagi (Rachman 2012). Dengan cara ini, kebi-
jakan kolonial Belanda memulihkan kembali kekuasaan 
feodal atas tanah sembari memberi mereka kewenangan 
terbatas, mempertahankan kebijakan sebelumnya ten-
tang tanah negara, sembari memaksa para petani untuk 
membudidayakan tanaman komoditas ekspor di bawah 
kendali kekuasaan feodal lokal dan aparat negara kolo-
nial (Wiradi 2009). 
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Kebijakan ini menciptakan bencana besar di anta-
ra penduduk pedesaan: kelaparan, kematian, penyakit, 
dan tentu saja, perlawanan pedesaan yang sporadis. 
Revolusi liberal yang terjadi di Eropa pada abad ke-19, 
mempengaruhi sifat kebijakan kolonialisme Belanda di 
Hindia Belanda (Indonesia) --- bertepatan dengan peru-
bahan dari monarki absolut di Belanda menjadi monarki 
konstitusional dan pergeseran kekuasaan dari negara ko-
lonial ke kapitalis swasta (Wiradi 2009; Rachman 2012). 
Pergeseran kekuasaan ini mempengaruhi bagaimana ke-
bijakan agraria dibentuk. Khususnya, dalam hal mem-
berikan peran dan peluang yang lebih besar kepada 
perusahaan swasta untuk memperluas akumulasi ka-
pital mereka dan mengumpulkan kekayaan di koloni 
(Wiradi 2009). Sejak 1856, misalnya, mulai terdapat 
perbincangan di Parlemen Belanda untuk memberikan 
konsesi jangka panjang kepada para pengusaha swasta 
agar bisa dijaminkan ke bank dan untuk membuat lahan 
garapan warga pribumi bisa disewakan dan digunakan 
oleh para pengusaha swasta (Larastiti, Arafat, Jaetuloh 
2020). Ini kemudian disusul dengan kemunculan Un-
dang-undang (UU) Kehutanan 1856 yang menegaskan 
penguasaan dan pemisahan kawasan kehutanan kolo-
nial yang dikuasai oleh Jawatan Kehutanan dengan ka-
wasan non-hutan yang dikuasai oleh kerajaan. Dengan 
adanya Undang-undang ini, Jawatan Kehutanan diberi 
hak untuk memanfaatkan hutan di Jawa, sekaligus me-
nerbitkan konsesi kehutanan kepada pengusaha swasta 
di Kalimantan maupun Sumatra (Larastiti, Arafat, Jaetu-
loh 2020).

Tak hanya itu, setelah melakukan beberapa survei 
dan penelitian tentang masalah agraria di Timur Hindia, 
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pada tahun 1870 pemerintah Belanda kembali mengelu-
arkan kebijakan agraria yang bernama, Undang-undang 
Agraria tahun 1870 (Agrarische Wet). Undang-undang 
ini menyatakan bahwa semua tanah di Hindia Timur 
yang tidak mempunyai hak milik, bukti kepemilikan 
atau penguasaan yang lengkap, adalah milik negara ko-
lonial (Rachman 2012). Hukum Agraria ini juga dikenal 
sebagai Domein Verklaring, yang memberikan negara 
kolonial Belanda kekuasaan dan kewenangan mutlak 
atas beberapa hal: penguasaan dan pengelolaan negara 
atas tanah; hak mutlak negara untuk mengalokasikan 
penggunaan lahan dan mengeluarkan kebijakan konsesi 
dan izin usaha untuk perusahaan swasta; serta hak ne-
gara untuk menyita tanah-milik-bersama (seperti hu-
tan, tanah penggembalaan, dan banyak lagi) atau tanah 
tanpa hak. Hukum agraria ini menandakan transformasi 
agraria yang drastis dan dramatis di Hindia Belanda. 
Terutama dengan pertumbuhan besar-besaran korpo-
rasi skala besar di perkebunan, pertambangan dan in-
dustri kehutanan di pedesaan yang diberikan kebijakan 
konsesi dan izin usaha oleh Belanda (Rachman 2012). 
Akibatnya, perampasan tanah besar-besaran, proletar-
isasi pedesaan kaum tani serta eksploitasi ekstrim tenaga 
kerja pedesaan menjadi ciri umum dan ciri utama dari 
kolonialisme saat itu. Hingga awal abad ke-20, kondisi 
penduduk pedesaan yang parah dan perlawanan pede-
saan yang sporadis secara bertahap berubah menjadi 
perjuangan kemerdekaan nasional.
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/ 2 /

Dekolonisasi Gagal, Otoritarianisme 
Muncul 

Meski terfragmentasi berdasar garis ideologi, 
tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan seperti 
Soekarno dan Hatta, Tan Malaka dan Semaoen, 

Oemar Said Tjokroaminoto dan SM Kartosuwirjo 
berbagi visi dan suara yang sama: mengutuk praktik 
kolonialisme atas dasar persoalan agraria yang dialami 
rakyat Hindia Belanda dan visi bersama untuk memisah-
kan diri dari struktur dan sistem agraria kolonial melalui 
perjuangan pembebasan nasional (Rachman 2012; 2017). 
Oleh karena itu, setelah memperoleh kemerdekaan 
pada tahun 1945, salah satu upaya yang dilakukan ada-
lah melakukan dekolonisasi warisan struktur agraria 
kolonial dengan melakukan nasionalisasi skala besar 
perkebunan kolonial; merumuskan kembali undang-
undang agraria baru untuk mendistribusikan kembali 
tanah bagi petani kecil dan tak bertanah pedesaan; dan 
menetapkan batas-atas penguasaan tanah melalui pro-
gram reforma agraria yang dipimpin negara. 

Namun, beberapa faktor telah mencegah negara 
pasca kolonial membongkar warisan struktur agraria 
kolonial tersebut. Nasionalisasi perkebunan kolonial 
skala besar pada awal 1950-an melalui Program Banteng, 
misalnya, tidak berdampak pada peningkatan akses la-
han bagi masyarakat pedesaan petani tak bertanah 
(Tornquist 1984, Aspinal 2004). Sebaliknya, program 
nasionalisasi justru menguntungkan para birokrat dan 
perwira militer. Mereka malah mengusir kembali para 
petani yang menduduki tanah-tanah perkebunan bekas 
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Belanda setelah menguasai perusahaan perkebunan 
Belanda yang telah dinasionalisasi. Pada periode ini, 
serikat-serikat tani yang kebanyakan berafiliasi dengan 
‘gerakan-gerakan Kiri’ berusaha mengorganisir pen-
dudukan, perlawanan, dan pemogokan terhadap pengua-
saan perkebunan skala besar di beberapa tempat, seperti 
Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Jawa Timur (Torn-
quist 1984, Aspinal 2004). Namun karena lemah dan ter-
batasnya kekuasaan PKI, dengan fakta bahwa kerangka 
hukum dan politik tidak berpihak kepada kelompok 
Kiri, dengan mudah kelompok Kiri ini dikalahkan. Kon-
flik antara PKI dan militer ini, bagaimanapun, meningkat-
kan ketegangan antara dua kekuatan politik yang sebe-
narnya telah pecah sebelumnya, pada Peristiwa Madiun 
tahun 1948 (Tornquist 1984, Aspinal 2004).

Setelah beberapa kali gagal memperbesar kekuatan 
melalui program nasionalisasi pada awal 1950-an, PKI 
kemudian berusaha memperbesar kekuatannya melalui 
aksi sepihak dengan memanfaatkan Undang-undang 
Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960. UUPA merupakan 
upaya untuk membongkar warisan struktur agraria ko-
lonial melalui redistribusi tanah untuk petani skala 
kecil dan petani-tak-bertanah; menetapkan batas-atas 
penguasaan tanah melalui program reforma agraria 
yang dipimpin negara. UUPA sendiri tidak diilhami 
oleh prinsip komunis, justru lebih banyak diilhami oleh 
cita-cita populisme agraris yang bertujuan menghilang-
kan prinsip Domein Verklaring---hak mutlak negara un-
tuk menguasai dan mengalokasikan agraria/sumber 
daya alam---khususnya hak negara untuk mengalokasi-
kan dan memberikan konsesi (atau hak erpacht dalam 
bahasa Belanda-Indonesia) kepada perusahaan swasta 
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skala besar yang bekerja di sektor perkebunan, perta-
nian, pertambangan atau kehutanan (Rachman 2017; 
Wiradi 2009). UUPA menghapus Domein Verklaring sem-
bari menggantinya dengan hak yang hampir serupa: 
Hak Menguasai Negara, tetapi dengan watak yang lebih 
nasionalistik, berpusat-pada-negara, dengan cita-cita so-
sial-demokrasi yang kuat seperti melarang perusahaan 
swasta asing menguasai tanah serta memberikan kon-
trol tanah negara kepada badan usaha milik negara atau 
koperasi (Rachman 2017). UUPA tahun 1960 juga bertu-
juan untuk melikuidasi segala bentuk penguasaan tanah 
dan hak atas tanah berbasis feodal (landheerlijke rechten); 
mendistribusikan kembali tanah negara kepada petani 
kecil dan tak bertanah; mengakui hak masyarakat adat 
atas tanah (hak ulayat); mematok batas-atas penguasaan 
tanah; mengatur sistem bagi hasil yang adil dan setara; 
dan memberikan berbagai insentif kepada petani skala 
kecil (Rachman 2017; Wiradi 2009). 

Di tengah kesempatan yang terbatas untuk mem-
perbesar kekuatan karena industrialisasi lemah dan 
jumlah kelas pekerja terbatas, PKI berusaha memanfaat-
kan UUPA tahun 1960 untuk meluncurkan lebih banyak 
pendekatan agresif dan kampanye ofensif di pede-
saan, melawan apa yang disebut “Tujuh Setan Desa”, 
yaitu “tuan tanah yang jahat, lintah darat, tukang ijon, 
tengkulak jahat, kapitalis birokrat, penguasa jahat, dan 
bandit desa” (Tornquist 1984 hal. 189). PKI memperoleh 
dukungan rakyat kelas bawah, terutama dari petani kecil, 
buruh pedesaan dan petani tak bertanah di pedesaan, 
melalui gerakan pendudukan di beberapa perkebunan 
swasta, perkebunan milik negara, dan perkebunan tuan 
tanah feodal di Sumatera, Jawa, dan Bali. Namun, kam-
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panye PKI mendapatkan perlawanan yang kuat dari tuan 
tanah, feodal, aparatur lokal negara, dan kekuatan militer. 
Ketegangan memanas antara dua kekuatan, kelompok 
komunis dan anti-komunis, sehingga meletus konflik 
beberapa kali di beberapa daerah pedesaan seperti Jawa, 
Sumatera dan Bali sebelum Pembantaian 1965- 1966 ter-
jadi (Tornquist 1984). 

Pembantaian 1965-1966 telah meninggalkan rasa 
traumatik yang mendalam khususnya bagi penyintas, 
keluarga dan kerabat penyintas, sekaligus para penyak-
sinya. Pada masa Orde Baru, mereka diperlakukan se-
bagai warga negara kedua di Indonesia. Beberapa dari 
mereka dikenai sasaran pelaporan secara rutin di setiap 
tahun dalam apa yang disebut laporan ‘bersih-lingkungan’ 
dan ‘bersih diri’ dari pengaruh komunis, dilarang beker-
ja sebagai pegawai negeri atau menjadi militer. Mereka 
juga mengalami kesulitan untuk dipekerjakan di indus-
tri formal. Beberapa penyintas tinggal di pengasingan, 
bermukim di negara-negara Eropa seperti Belanda, 
Prancis, Jerman. Selain berdampak pada pengalaman 
troumatik para penyintas dan kerabatnya, Pembantaian 
1965-1966 juga berdampak besar bagi kehidupan politik, 
ekonomi, sosial dan budaya dari orang Indonesia. Banyak 
intelektual publik progresif, akademisi dan profesor, 
aktivis dan seniman yang dituduh sebagai komunis, 
dibunuh atau dikirim ke kamp-kamp penahanan. Partai 
Komunis, Marxisme, Komunisme dan organisasi terkait, 
secara resmi dilarang melalui Ketetapan MPRS Nomor 
XXV/MPRS/1966. 

Pembantaian 1965-1966 telah mengantarkan Soe-
harto merebut kekuasaan dengan menyingkirkan 
Soekarno, mengendalikan kekuasaan parlementer, dan 
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mendirikan rezim otoriter, yang kemudian dikenal seba-
gai Orde Baru dan berkuasa lebih dari tiga puluh tahun 
(1966-1998). Munculnya rezim otoriter Orde Baru seba-
gaimana dianalisis oleh Richard Robison (2009) dicirikan 
sebagai kontra-revolusi yang melawan kekuatan sosialis 
dan berusaha untuk membuka diri dengan kapital glob-
al. Orde Baru, selanjutnya, bertindak sebagai ‘negara 
kekerasan’: mengerahkan aparatur negara yang represif 
dan kelompok paramiliter, pemaksaan pendisiplinan 
dan pengendalian masyarakat, penggalangan simbol 
dan jargon untuk menjaga ketertiban atas nama pem-
bangunan dan pertumbuhan ekonomi bangsa (Husken 
& Jonge 2002).

Bagi mereka yang berada di pedesaan, khususnya 
mereka yang berada di sabuk perkebunan, kehutanan, 
dan pertambangan skala besar di Jawa, Sumatera, dan 
Sulawesi, Pembantaian telah menorehkan rasa trauma, 
ketakutan, dan kesedihan yang mendalam. Sebagaima-
na disebutkan Peluso (1992), misalnya, kaum tani dan 
buruh yang hidup di sabuk perusahaan kehutanan milik 
negara bernama PERHUTANI--yang pada awal tahun 
1960-an mengklaim dan menduduki tanah hutan sambil 
menuntut upah yang lebih layak---selama tahun 1965- 
1966 diburu, dibunuh atau dipenjara. sedangkan serikat 
mereka, SARBUKSI (Serikat Buruh Kehutanan Indone-
sia) kemudian dilarang. Ratusan ribu anggota serikat 
tani yang dianggap berafiliasi dan yang mendesak pelak-
sanaan UUPA 1960 dan land reform diburu, dibunuh, 
dan dipenjarakan di kamp-kamp tahanan, sementara 
organisasi mereka juga resmi dilarang setelah Pemban-
taian. Seperti yang ditunjukkan oleh beberapa sarjana 
(Roosa 2006; Robison 2009), Pembantaian 1965-66 ada-
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lah titik awal pertama dari kemunculan rezim otoriter 
Soeharto dan kontrol militer atas negara, membuka jalan 
bagi kekerasan negara berikutnya, menciptakan impu-
nitas elit dan budaya diam. Pembantaian tersebut juga 
menandakan titik balik Indonesia menuju kapitalisme 
global, dengan menghidupkan kembali warisan koloni-
al, khususnya dalam kebijakan agraria kolonial, struktur 
agraria kolonial, dan hubungan agraria kolonial.

Hal ini ditunjukkan dengan pembekuan UUPA 
1960, sementara beberapa peraturan dan undang-un-
dang tentang penanaman modal asing dan sektor ek-
straktif dikeluarkan segera setelah Soeharto berkuasa. 
Pada tahun 1967, Soeharto secara berurutan mengeluar-
kan tiga undang-undang penting, yaitu UU Kehutanan 
No. 5 Tahun 1967, UU Pertambangan No. 11 Tahun 1967, 
dan UU Penanaman Modal Asing No. 8 Tahun 1967. 
UU Kehutanan pada dasarnya menghidupkan kembali 
Domein Verklaring: negara memiliki kontrol mutlak atas 
kawasan hutan di Indonesia dan memiliki hak mutlak un-
tuk menentukan dan mengalokasikan kawasan hutan, 
serta memiliki hak mutlak untuk memberikan konsesi 
dan izin usaha kepada pihak swasta lain untuk peman-
faatan dan pengelolaan kawasan hutan. Pada tataran 
kelembagaan, Soeharto membubarkan Kementerian 
Agraria, dan mengganti namanya menjadi Direktorat 
Jenderal Agraria di bawah Kementerian Dalam Negeri-
-kemudian berubah menjadi Badan Pertanahan Na-
sional (BPN) pada tahun 1988, dengan membatasi peran 
Badan tersebut dalam sertifikasi tanah dan pengelolaan 
kawasan non-kehutanan dan non-pertambangan (Rach-
man 2017). 

Sebaliknya, Soeharto meningkatkan peran dan status 
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Kementerian Kehutanan dengan kewenangan mengua-
sai lebih dari 140 juta hektar kawasan kehutanan di selu-
ruh Indonesia, setara dengan 70% dari total luas lahan di 
Indonesia (Awang 2006). Dengan yurisdiksi ini, negara 
Orde Baru menjadi “tuan tanah”, yang kemudian mem-
berikan konsesi dan izin usaha kepada kroni dan sekutu 
Orde Baru, baik perusahaan asing maupun nasional, un-
tuk memanfaatkan hutan primer di Kalimantan, Sulawe-
si, dan Sumatera untuk penebangan, hutan tanaman in-
dustri, perkebunan, serta usaha pertambangan (Awang 
2006, Peluso 1992). Pada tahun 1989, misalnya, rezim 
otoriter Orde Baru memberikan Hak Pengusahaan Hu-
tan kepada 572 perusahaan --- yang hanya dimiliki oleh 
20 konglomerasi --- dengan total luas kawasan hutan 
yang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan itu sekitar 
64 juta hektar. Oleh karena itu, pada akhir tahun 1960-
an hingga awal tahun 1970-an, kawasan hutan menjadi 
sumber devisa terbesar kedua bagi Indonesia (Awang 
2006). 

Sebagaian besar kawasan hutan yang diklaim oleh 
rezim Orde Baru diduduki dan dikuasai oleh masyarakat 
adat, petani dan atau para peladang tradisional dengan cara 
produksi non-kapitalistik. Oleh karena itu, pada masa 
Orde Baru, masyarakat adat di Kalimantan, Sulawesi, 
dan Sumatera mengalami perampasan tanah, perusakan 
lingkungan, penggundulan hutan, dan hilangnya sum-
ber-sumber kehidupan mereka. Tidak berhenti di sini, 
untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, Direktorat 
Jenderal Agraria juga memberikan hak konsesi dan izin 
usaha kepada beberapa perusahaan swasta di kawasan 
non-hutan. Terutama untuk penggunaan lahan industri, 
penggunaan pertanian seperti kelapa sawit, karet, dan 
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kopi, serta untuk pembangunan infrastruktur. Di bawah 
rezim Soeharto, Direktorat yang kemudian berubah 
menjadi Badan Pertanahan Nasional juga memainkan 
peran penting untuk mempertahankan warisan kolonial 
dengan menghidupkan kembali hak erfpacht melalui 
Hak Guna Usaha untuk perusahaan perkebunan skala 
besar dengan penggunaan jangka panjang dalam usa-
ha non kehutanan, seperti untuk komoditas pertanian, 
perikanan, dan peternakan (Rachman 2017). 

Dengan dibiayai oleh pendapatan bom minyak 
pada awal 1970-an dan dibangun di atas sewa tanah 
melalui kebijakan konsesi skala luas, Soeharto melan-
jutkan pendekatan developmentalisme dan korporatis 
yang dipandu negara melalui pembekuan land reform 
dan beralih ke arah penciptaan produktivitas pertanian 
melalui perubahan teknologi dengan mengadopsi dan 
mempromosikan Revolusi Hijau dalam skala yang luas. 
Istilah ‘Revolusi Hijau’ mengacu pada beberapa upaya 
untuk meningkatkan produktivitas pertanian melalui 
perubahan teknologi seperti pupuk, irigasi, benih hi-
brida yang ditingkatkan, dukungan negara dan kredit 
(White 2009, Patel 2012). Dalam konteks Perang Dingin, 
Revolusi Hijau merupakan inisiatif anti-komunis untuk 
modernisasi dan mekanisasi pertanian untuk bersaing 
dengan Revolusi Merah Uni Soviet (Patel 2012). Dimulai 
di Meksiko, pada awal 1941, dan didukung oleh Rock-
efeller Foundation dan Ford Foundation, Revolusi Hi-
jau kemudian diadopsi di beberapa negara di Asia, Af-
rika, dan Amerika Selatan, dengan dukungan luas dari 
badan-badan pembangunan internasional seperti Bank 
Dunia, FAO, dan USAID (White 2009, Patel 2012). 

Dalam mengadopsi Revolusi Hijau, rezim Orde 
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Baru Soeharto kemudian meluncurkan program 
Bimbingan Massal (BIMAS) dengan Panca Usaha Tani, 
yaitu: pemilihan varietas padi unggul, penggunaan pu-
puk, pengendalian hama, irigasi yang lebih baik, dan 
praktik pertanian yang baik (Milich 1975). Implemen-
tasi awal Revolusi Hijau dititikberatkan pada peningka-
tan produktivitas padi di Jawa dan beberapa daerah di 
Sulawesi Selatan. Rezim Orde Baru secara besar-besaran 
memperkenalkan varietas padi unggul dengan meng-
ganti dan melarang benih padi lokal, memperkenalkan 
mekanisasi baru untuk panen, memperkenalkan peng-
gunaan berbagai bentuk pupuk dan pestisida secara 
besar-besaran dengan dukungan berbagai perusahaan 
multinasional (Milich 1975). Orde Baru juga telah mem-
bangun pabrik pupuk milik negara, dan membangun 
bendungan skala besar, yang didanai oleh Bank Dunia 
untuk meningkatkan sistem irigasi. Sedangkan sistem 
irigasi dan infrastruktur skala kecil, sebagian besar di-
lakukan melalui sistem semi-kerja paksa dengan memo-
bilisasi penduduk pedesaan di bawah kendali militer. 
Petani kecil hanya dibolehkan untuk bergabung dengan 
HKTI---serikat petani milik negara---dan diharuskan 
mengikuti praktik pertanian yang disarankan oleh BI-
MAS. Mereka yang menolak terlibat dalam mekanisasi 
dan modernisasi proyek pertanian langsung dituduh 
komunis dan anti pembangunan. 

Sebagaimana ditunjukkan oleh beberapa peneliti 
(Millich 1975, White 2009, Wiradi 2009) Revolusi Hijau 
di Indonesia telah membawa perubahan besar-besaran 
dalam masyarakat agraris Indonesia. Sementara produk-
tivitas padi meningkat dalam jangka pendek selama 
tahun 1980-an, program Revolusi Hijau mengakibat-
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kan terciptanya ketimpangan pendapatan, diferensiasi 
kelas dan ketidakberdayaan. Hanya petani skala me-
nengah dan besar yang diuntungkan dari program ini. 
Petani kecil menderita kerugian finansial dan terpaksa 
harus menjual tanah mereka kepada petani yang lebih 
kaya. Selain itu, mekanisasi dan modernisasi pertanian 
membuat peran perempuan dalam pertanian berkurang 
drastis. Sementara itu penurunan pendapatan minyak 
di akhir tahun 1970-an, rezim Orde Baru meluncurkan 
Revolusi Hijau dengan lebih fokus pada pengenalan 
tanaman komersial berorientasi ekspor. Seperti kelapa 
sawit, kopi, dan kakao, di Kalimantan, Sumatera dan 
Sulawesi. Hal ini dilakukan baik melalui pengadaan 
tanah skala besar dengan kebijakan konsesi maupun 
penggabungan petani kecil ke perusahaan multinasional 
dan transnasional melalui perjanjian kontrak pertanian. 
Pada skema yang pertama --- pengadaan tanah skala 
besar melalui kebijakan konsesi --- telah menyebabkan 
perampasan tanah besar-besaran, konflik agraria, serta 
degradasi lingkungan. Sementara padaskema terakhir 
telah menciptakan diferensiasi kelas dan ketidakber-
dayaan sebagian besar petani kecil, yang diakibatkan 
karena perjanjian pertanian kontrak yang tidak adil dan 
kurang transparan, volatilitas harga komoditas pertani-
an global, serta  ketergantungan yang besar pada uang 
tunai dan utang.

Penduduk pedesaan juga dicegah untuk memben-
tuk organisasi petani mandiri. Sebaliknya, satu-satunya 
serikat tani yang boleh berkembang adalah Himpu-
nan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), sebuah organ-
isasi yang dipimpin oleh militer, politisi atau pejabat 
pemerintah lainnya yang berafiliasi dengan rezim Orde 
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Baru. Karena itu, gerakan agraria yang terang-terangan 
tidak terjadi pada periode ini, akibat relasi kuasa yang 
tidak seimbang. Sebagaimana dicatat oleh beberapa sar-
jana (Peluso, Affif, Rachman 2008, hlm. 382), “sampai ta-
hun 1980-an, negara Orde Baru berhasil mempertahan-
kan kekuasaan dan kontrol yang begitu besar sehingga 
gerakan pedesaan hampir tidak dikenal”. Oleh karena 
itu, munculnya gerakan agraria Indonesia yang terlam-
bat harus dipahami dalam kaitannya dengan kontrol ne-
gara yang kuat atas sumber daya agraria serta kehidu-
pan sosial-politik masyarakat pedesaan.

/ 3 /

Tanda Kemajuan dan Pilihan-Pilihan 
Rumit  

Pada periode terakhir Orde Baru (1980-1998), 
terjadi gelombang demokratisasi yang masif. 
Ditandai dengan munculnya lembaga swadaya 

masyarakat, gerakan mahasiswa, gerakan serikat tani, 
serikat buruh, gerakan pribumi, organisasi bantuan hu-
kum independen, organisasi hak asasi manusia, serta 
kelompok oposisi (Lucas & Warren 2003, Aspinall 2005, 
Peluso, Affif & Rachman 2008, Bachriadi 2010). Sadar 
dan tercerahkan melalui penyebaran teori sosial kritis 
, pedagogi kritis, dan kegiatan riset aksi partisipatoris, 
dan terbentuknya beragam blok oposisi. Selama peri-
ode ini beberapa aktivis kelas menengah dan perkotaan, 
cendekiawan kritis, dan gerakan mahasiswa telah secara 
besar-besaran “turun ke bawah”, melakukan pedagogi 
kritis, riset aksi partisipatoris, advokasi, dan pengorgan-
isasian para korban agresi pembangunan yang dipandu 
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negara. Aksi-aksi kolektif semacam ini secara perlahan 
berhasil menanamkan benih kesadaran kritis untuk 
menantang dan mempertanyakan struktur kekuasaan 
dan hubungan kekuasaan; menentang pembungkaman 
suara-suara dan aspirasi mereka, serta pada gilirannya 
membentuk blok oposisi melalui aksi-aksi kolektif (As-
pinall 2005, Bachriadi 2010). 

Pada periode 1980-1998, terdapat serangkaian kon-
flik agraria terbuka dan kebangkitan gerakan agraria di 
berbagai daerah di Indonesia, yang mengarah pada kon-
frontasi langsung untuk mendapatkan hubungan kekua-
saan yang lebih seimbang. Laporan tahunan yang dibuat 
oleh Komnas HAM tahun 1996, misalnya, mencatat se-
lama 1994-1996 ada 606 konflik agraria di Indonesia (Lu-
cas & Warren 2003). Sementara itu, beragam organisasi 
dan gerakan yang berorientasi untuk memperjuangkan 
keadilan agraria dan lingkungan bermunculan pada 
masa ini. Seperti Konsorsium Pembaruan Agraria, Sekre-
tariat Kerjasama Pelestarian Hutan Indonesia, Wahana 
Lingkungan Hidup Indonesia, Jaringan Advokasi Tam-
bang, Jaringan Pembela Hak-hak Masyarakat Adat, 
Forest Watch Indonesia, Rimbawan Muda Indonesia, 
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif, Serikat Petani In-
donesia, Serikat Petani Pasundan dan masih banyak lagi 
(Okamoto 2001, Peluso, Affif & Rachman 2008, Bachriadi 
2010).

Pada saat itu, gerakan agraria tersebut di atas 
setidaknya mengambil dua jenis konfrontasi terhadap 
rezim Orde Baru: Pertama, gerakan kontra-perampasan. 
Dalam konteks ini, gerakan sosial melakukan aksi-aksi 
kolektif untuk mengadvokasi korban pembangunan 
dan melawan perampasan tanah skala besar untuk in-
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dustri pertambangan, kehutanan dan perkebunan yang 
dipromosikan oleh negara. Mereka mengambil beragam 
strategi seperti pengorganisasian, kampanye, serta ad-
vokasi legal dan paralegal, untuk menghadang peram-
pasan tanah di satu sisi dan menantang kekuatan politik 
rezim Orde Baru di sisi lain. Kedua, gerakan perebutan 
kembali dan pendudukan tanah. Dalam konteks ini, be-
berapa gerakan agraria tersebut di atas juga memain-
kan peran berpengaruh dalam menduduki dan merebut 
kembali tanah yang telah dirampas dari kaum tani sela-
ma masa kolonial atau masa awal Orde Baru. Kaum tani 
dan serikat tani menduduki dan mengambil-alih tanah 
yang pernah menjadi milik mereka dari perkebunan 
skala besar. Baik yang dimiliki oleh perusahaan milik 
negara maupun perusahaan swasta (Lucas & Warren 
2003, Bachriadi 2010). 

Pada senjakala masa Orde Baru, Mei 1998, gerakan-
gerakan agraria tersebut mulai berjalan beriringan 
dengan gerakan mahasiswa danserikat buruh. Gerakan 
tersebut membentuk blok oposisi politik yang berhasil  
menggulingkan Soeharto. Ini kemudian menandai akhir 
rezim Orde Baru dan munculnya awal Orde Reformasi 
(Aspinal 2005). Orde Reformasi sering dipandang se-
bagai era di mana jendela-jendela peluang demokrasi, 
hak asasi manusia, dan keadilan telah dibuka (Aspinall 
2005). Era Reformasi seringkali dipandang sebagai era 
di mana wacana demokrasi, hak asasi manusia, dan 
keadilan sosial dapat diperebutkan dan dipertarungkan 
ke dalam ranah demokrasi baru.  

Selama era Reformasi, terdapat beberapa tipologi 
dalam strategi dan taktik yang ditempuh  oleh gerakan 
agraria untuk lebih memajukan perjuangan mereka. Per-
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tama, berorientasi pada advokasi kebijakan. Beberapa 
gerakan-gerakan agraria berupaya menaikkan nada su-
ara dan mencari peluang-peluang kesempatan politik 
yang terbuka untuk lebih jauh memajukan perjuangan 
mereka melalui advokasi kebijakan. Dalam konteks ini, 
mereka telah menggeser arena perjuangan: dari advoka-
si konflik agraria di tingkat lokal hingga perjuangan un-
tuk reforma agraria di tingkat nasional; dari konfrontasi 
terbuka ke negosiasi; dari pertarungan lapangan ke lobi 
dan advokasi legal dan kebijakan. Singkatnya, gerakan-
gerakan agraria pada periode ini agenda utama per-
juangannya dengan mengubah kebijakan negara di 
tingkat nasional dengan mendorong kebijakan reforma 
agraria. Gerakan-gerakan ini sebagian besar juga ter-
hubung dengan baik dengan pembuat kebijakan, juga 
dengan jejaring gerakan agraria transnasional.

Kedua, berorientasi pada penelitian. Beberapa pusat 
studi agraria dan pusat penelitian agraria dibentuk se-
lama era Reformasi. Tujuan mereka adalah untuk mem-
produksi pengetahuan dan pengelolaan pengetahuan 
tentang masalah agraria dan kajian agraria. Utamanya, 
diniatkan untuk mengisi kesenjangan pengetahuan 
antara pembuat kebijakan, gerakan sosial pedesaan, ser-
ta akademisi di universitas. Beberapa pusat kajian dan 
penelitian ini umumnya berfokus pada penelitian ten-
tang masalah-masalah agraria, kebijakan agraria, serta 
gerakan-gerakan agraria. Mereka relatif terhubung 
dengan baik dengan pembuat kebijakan, universitas, 
dan sampai taraf tertentu pada gerakan sosial agraris. 

Ketiga, berorientasi pada pengorganisasian 
petani. Beberapa gerakan agraria lainnya berfokus pada 
penguatan organisasi tani dengan melakukan pedagogi 
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kritis, mengorganisir dan memobilisasi rakyat untuk 
menduduki dan merebut kembali tanah, memprotes ke-
bijakan agraria, mempertahankan hak-hak petani, serta 
melawan perampasan tanah. Beberapa dari gerakan 
semacam ini berfokus pada upaya untuk meningkatkan 
tata kelola, tata produksi dan tata konsumsi dari perta-
nian skala kecil untuk meningkatkan pendapatan. 

Beberapa gerakan sosial telah mengubah strategi 
mereka dari konfrontasi ke negosiasi, dialog dan, pada 
taraf tertentu, berkolaborasi. Setidaknya, ada beberapa 
momen yang menunjukkan gerakan agraria telah 
mengubah strateginya dari konfrontasi ke negosiasi dan 
kolaborasi. Pada tahun 2001, sekitar 24 gerakan-gerakan 
agraria dan organisasi masyarakat sipil yang bekerja di 
berbagai isu seperti bantuan hukum, hak asasi manusia, 
lingkungan, masyarakat adat dan reforma agraria termasuk 
Konsorsium Pembaruan Agraria, Aliansi Masyarakat 
Adat Nusantara, dan Wahana Lingkungan Hidup Indone-
sia, melalui lobi-lobi yang gencar dan kampanye besar-
besaran. Inisiatif dari gerakan-gerakan agraria dan or-
ganisasi masyarakat sipil ini telah berhasil mendorong 
terbitnya “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
(selanjutnya disebut TAP MPR) No. IX tentang Pemba-
ruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam” 
(Okamoto 2001). TAP MPR ini dengan jelas mengakui 
kegagalan kebijakan sebelumnya yang mengakibat-
kan degradasi dan konflik lingkungan; mempromosikan 
pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, keseta-
raan gender dan hak-hak masyarakat adat; menyerukan 
reformasi penguasaan tanah yang adil, dan panggilan 
untuk menyelesaikan konflik agraria kronis dan terus-
menerus melalui reformasi tanah dan pembentukan 
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Komisi Nasional Konflik Agraria (Okamoto 2001). 
Sayangnya, TAP MPR ini merupakan kerangka hukum 
normatif, ia ompong, tak sanggup menjadi payung dari 
kebijakan lainnya, dan berakhir sebagai dokumen nega-
ra tanpa implementasi. 

Beberapa gerakan-gerakan sosial yang bekerja 
untuk reforma agraria dan lingkungan berusaha men-
dorong agenda pembaruan pengelolaan sektor kehutan-
an (forest tenure reform) dengan membangun aliansi taktis 
dengan partai politik, intelektual publik, dan universi-
tas. Upaya pembaruan sektor kehutanan ini utamanya 
didorong oleh suatu kehendak untuk membuka isolasi 
atas akses, pengelolaan dan pemanfaatan masyarakat 
adat, petani dan peladang tradisional atas kawasan hu-
tan dan wilayah adat yang telah dikuasai dan dikontrol 
sepenuhnya oleh negara. Upaya pelibatan masyarakat 
di dalam sektor kehutanan ini sebenarnya mulai ber-
jalan sedikit demi sedikit oleh PERHUTANI melalui 
pembuatan hutan sistem tumpang sari, Pembangunan 
Masyarakat Desa Hutan/PMDH (1982), Perhutanan 
Sosial (1984), Pembinaan Masyarakat Desa Hutan Ter-
padu/PMDHT (1994) (http://prcfindonesia.org/perkem-
bangan-kebijakan-perhutanan-sosial-di-indonesia). 

Hanya saja, pendekatan pengelolaan-bersama ini 
dipandang tidak memadai. Dibutuhkan kebijakan  yang 
lebih bertumpu pada pengakuan hak yang setara dan 
penguasaan yang adil. Apalagi dalam beberapa kasus, 
pendekatan wilayah-pengelolaan-bersama ini tidak dapat 
menuntaskan masalah-masalah dan krisis sistemik yang 
dialami oleh masyarakat adat. Terutama berkaitan dengan 
perampasan wilayah adat, kerusakan lingkungan termasuk 
kehilangan kontrol dan kedaulatan atas pengelolaan wilayah 
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adat. Sejak kebangkitan gerakan masyarakat adat melalui 
pembentukan JAPHAMA (Jaringan Pembela Hak-hak 
Masyarakat Adat) tahun 1993, yang kelak berubah men-
jadi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) tahun 
1999, beberapa organisasi masyarakat sipil, gerakan 
agraria-lingkungan dan masyarakat adat berupaya mem-
bentuk aliansi dan mendesakkan perubahan kebijakan 
kehutanan. Sebuah aliansi longgar yang terdiri antara or-
ganisasi masyarakat sipil, pemerintah nasional dan dae-
rah, termasuk sektor privat aliansi dengan nama FKKM 
(Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat). Aliansi ini 
berhasil memproduksi draft akademik untuk peruba-
han UU Kehutanan dan didaftarkan beberapa bulan se-
belum kejatuhan Soeharto (Siscawati, Banjade, Liswanti,  
Herawati, Mwangi, Wulandari, Tjoa, Silaya2017). Draft 
akademik tersebut menyebutkan perlunya pengakuan 
hutan masyarakat adat, sekaligus pemisahan dengan hutan 
negara. Segera setelah kejatuhan Soeharto, DPR menge-
sahkan UU Kehutanan No. 41/1999, beberapa regulasi 
dan peraturan yang terkait. Meskipun UU kehutanan 
No. 41/1999 dianggap memberikan basis legal bagi be-
ragam jenis pemberlakuan praktik dan skema kehutan-
an sosial, seperti Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, 
Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan, tetapi banyak 
aktivis dan ilmuwan kritis yang menyoroti kegagalan 
UU tersebut dalam mengakui sistem tenurial adat dan 
hak-hak masyarakat adat atas hutan (Siscawati, Banjade, 
Liswanti, Herawati, Mwangi, Wulandari, Tjoa, Silaya 
2017). Terlebih, UU Kehutanan baru tersebut dianggap 
masih melanjutkan kebijakan kehutanan sejak masa ko-
lonial dan Orde Baru, yaitu hak negara untuk mengua-
sai kawasan hutan secara penuh dan memandang hutan 
semata-mata sebagai mesin pertumbuhan ekonomi 
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(Siscawati, Banjade, Liswanti,  Herawati, Mwangi, Wu-
landari, Tjoa, Silaya2017).        

Pada tahun 2012, Aliansi Masyarakat Adat Nusan-
tara bekerja sama dengan Asosiasi Pembaruan Hukum 
Berbasis Masyarakat dan Ekologi dan Epistema Insti-
tute mengambil pendekatan legalistik untuk menantang 
UU Kehutanan No. 41/1999 yang dianggap tidak mem-
berikan hak masyarakat adat atas tanah, khususnya di 
wilayah hutan dengan mendaftarkan Judicial Review 
ke Mahkamah Konstitusi atas dasar bahwa Undang-
undang tersebut berlawanan dengan Undang-Undang 
Dasar (Konstitusi) Indonesia hasil Amandemen tahun 
2002 yang menyebutkan bahwa hak-hak masyarakat 
adat diakuai oleh negara. AMAN berhasil memenang-
kan gugatan oleh masyarakat adat terhadap Kemente-
rian Kehutanan yang menghasilkan Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 (Rachman 2014). 
Putusan Mahkamah Konstitusi ini membatalkan kese-
wenang-wenangan Undang-undang Nomor 41 Tahun 
1999 tentang Kehutanan yang dilakukan oleh lembaga-
lembaga di bawah Kementerian Kehutanan yang meng-
klasifikasikan hutan adat sebagai “Kawasan Hutan Ne-
gara”. Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, 
Hutan Masyarakat Adat tidak lagi dapat dikategorikan 
sebagai Hutan Negara; Masyarakat Adat dianggap seba-
gai subjek hukum yang memiliki hak yang harus diakui; 
serta memberikan yurisdiksi kepada pemerintah daerah 
untuk mengakui keberadaan dan wilayah adatnya (Ra-
chman 2014). 

Selain pembaruan sektor kehutanan, reforma 
agraria juga mulai diadopsi sebagai kebijakan pemer-
intah pasca otoritarianisme. Utamanya pada masa 
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pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) 
dan pemerintahan Jokowi (2014-2019). Pada masa BPN 
dipimpin oleh Joyo Winoto (2005), atau empat tahun 
setelah keluarnya TAP MPR No. IX, wacana reforma 
agraria kembali bergeliat. Di bawah kepemimpinannya, 
Simposium Agraria Nasional diselenggarakan berturut-
turut di Medan, Makassar, dan Jakarta pada tahun 2006 
yang kemudian melahirkan gagasan tentang kebijakan 
nasional yang dikenal dengan istilah Program Pem-
baharuan Agraria Nasional (PPAN) (Salim dan Utami 
2019). Di masa kepemimpinannya, Joyo Winoto bersama 
tim ahlinya berupaya untuk menginisiasi Rancangan 
Peraturan Presiden tentang Reforma Agraria (Raper-
pres RA), namun gagal diterbitkan (Salim dan Utami 
2019). Kegagalan penerbitan Raperpres RA ini disebab-
kan oleh tidak adanya dukungan dari Kementerian lain, 
utamanya Kementerian Kehutanan dan Pertanian untuk 
pelaksanaan Reforma Agraria yang redistributif (Salim 
dan Utami 2019). Kegagalan ini diperberat dengan berag-
am kekalahan BPN di dalam gugatan pengadilan dalam 
penetapan tanah terlantar (Salim dan Utami 2019). 
Melalui sebuah pidato di TVRI, Presiden Susilo Bam-
bang Yudhoyono kemudian secara resmi mengusung 
agenda Reforma Agraria sebagai kebijakan nasional 
dengan target redistribusi tanah 8-9 juta hektar, dengan 
Tanah Obyek Reforma Agraria  tersebar di kawasan 
hutan, HGU, tanah terlantar, dan tanah lain bekas hak. 
Pada masa ini, pendekatan utama yang dilakukan adalah 
Reforma Agraria aset plus akses, atau dalam kutipan 
yang lebih lengkap  “Reforma agraria adalah land reform 
dalam kerangka mandat konstitusi, politik, dan undang-
undang untuk mewujudkan keadilan dalam Pengua-
saan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah 



26 MENDAYUNG DI TENGAH BADAI

(P4T) plus access reform” (Winoto 2007, 777 dari Salim 
dan Utami 2019). 

Diinspirasikan oleh pendekatan Hernando de Soto, 
Reforma Agraria ini bertumpu pada upaya untuk me-
legalisasikan aset dalam bentuk sertifikat, supaya aset 
tersebut dapat menjadi akses modal ke lembaga finan-
sial seperti bank untuk membuatnya lebih produktif. 
Pendekatan Reforma Agraria ini pada dasarnya seja-
lan dengan pendekatan dan program Bank Dunia mela-
lui skema lama Land Management and Policy Development 
Program-LMPDP (2004-2009), dan karena itu lebih banyak 
mendapatkan dukungan, baik dari lembaga pemban-
gunan internasional maupun pemerintah sendiri. Se-
mentara, pada masa ini redistribusi tidak banyak dilaku-
kan, karena tidak banyak Tanah Obyek Reforma Agraria 
yang berhasil didapatkan (Salim dan Utami 2019). Be-
berapa gerakan agraria berupaya untuk masuk dan me-
manfaatkan jendela peluang yang tersedia untuk men-
dorong redistribusi tanah terutama di wilayah-wilayah 
konflik agraria yang mereka dampingi. Seperti di Ciamis, 
Jawa Barat, Cilacap dan Batang di Jawa Tengah, dan di Bli-
tar, Jawa Timur. Bagi beberapa gerakan tersebut, kolabo-
rasi kritis merupakan ‘jalan tengah’ yang dianggap lebih 
bijak dibandingkan menerima program PPAN tanpa 
kritik, atau menolak mentah-mentah secara keseluruhan 
program reforma agraria tersebut. Bagi gerakan-gerakan 
agraria ini, kolaborasi kritis dengan program pemerin-
tah ini lebih strategis dengan tujuan “membuka ruang 
partisipasi rakyat seluas mungkin dengan mendorong 
pelaksanaan PPAN ini sebagai agenda kolektif kebang-
saan dan bukan hanya menjadi domain tugas pemerin-
tah saja. Formulasi pelaksanaan operasional PPAN dan 
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implementasinya harus didorong agar bisa didefinisikan 
dan dimaknai serta dijalankan secara bersama-sama di 
antara semua komponen bangsa tanpa terkecuali” (Ma-
guantara, Sohibuddin, Nurdin, Syahyuti 2006: 37).              

Meskipun terdapat upaya kolaboratif dari sebagian 
gerakan agraria, pendekatan Reforma Agraria pada masa 
Susilo Bambang Yudhoyono juga mendapatkan banyak 
kritik yang cukup keras dari kalangan gerakan agraria 
yang lain. Kritik-kritik diartikulasikan dengan beragam 
diskursus, misalnya dengan menunjukkan bahwa PPAN 
pada dasarnya merupakan agenda reforma agraria yang 
palsu, sebab hanya berorientasi pada sertifikasi dan le-
galisasi aset, sebagaimana didorong oleh Bank Dunia 
yang digunakan untuk menciptakan tumbuhnya pasar 
tanah (Bachriadi 2017a). Kritik lain menyoroti tentang 
PPAN sebagai instrumen untuk memperlemah gerakan 
petani, memecah-belah gerakan agraria hingga berpo-
tensi pada penambahan hutang luar negeri dan malahan 
sebagai salah satu mekanisme untuk pengadaan tanah 
skala luas untuk usaha perkebunan, kehutanan dan 
kegiatan pembangunan pemerintah lainnya, seperti in-
frastruktur skala besar (Bachriadi 2017b). Secara khusus, 
PPAN dianggap tidak diarahkan untuk menyelesaikan 
konflik-konflik agraria yang terus-menerus berlangsung 
dan malahan mendelegitimasi aksi-aksi pendudukan 
dan perebutan kembali (Bachriadi 2017a).     

Wacana dan kebijakan Reforma Agraria semakin lun-
tur di masa akhir pemerintahan SBY, sementara fokus 
pada soal administrasi pertanahan, pengadaan tanah un-
tuk program-program pembangunan skala besar, baik 
untuk infrastruktur dan kawasan industri terus berjalan 
secara massif. Sejak tahun 2011, kebijakan pemerin-
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tahan SBY lebih berorientasi pada perluasan dan per-
cepatan pembangunan ekonomi melalui pembentukan 
kawasan industri, pembangunan infrastruktur dan pem-
bentukan kawasan perkotaan baru. Kebijakan tersebut 
tertuang dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan 
Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), yang tertu-
ang dalam Perpres No. 32 Tahun 2011, kemudian disusul 
dengan UU No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah. 

Oleh beberapa gerakan agraria, pergantian dari 
pemerintahan SBY ke pemerintahan Jokowi dianggap 
merupakan suatu peluang baru dan dianggap mem-
berikan peluang menguntungkan bagi para aktivis, 
peneliti maupun pemerhati masalah agraria di Indone-
sia. Secara eksplisit, pemerintahan Jokowi mengusung 
agenda yang dianggap lebih pro-Reforma Agraria yang 
berupa Nawacita. Dalam catatan Salim dan Utami (2019: 
50), “Nawacita secara sederhana diterjemahkan sebagai 
berdaulat secara politik, mandiri di bidang ekonomi, 
dan berkepribadian dalam budaya, melandasi jiwa dan 
pelaksanaan Reforma Agraria. Agenda prioritas terse-
but mengusung misi menghadirkan kembali negara se-
bagaimana agenda No. 1; kemudian membangun Indo-
nesia dari pinggiran yang termuat dalam agenda No. 3; 
dan agenda No. 5 dengan meningkatan kesejahteraan 
masyarakat dengan mendorong pelaksanaan Refor-
ma Agraria dan program kepemilikan tanah seluas 9 
juta hektar. Agenda prioritas ini kemudian dimasuk-
kan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional”. Di masa awal, harapan para aktivis gerakan 
agraria untuk mendorong Reforma Agraria di masa 
kepemimpinan Jokowi semakin membesar, terutama 
karena perubahan nomenklatur badan Pertanahan Na-
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sional menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang. 
Perubahan ini dipandang positif  bagi sebagian gerakan 
agraria, terutama karena masalah agraria diurus oleh 
kelembagaan kementerian yang lebih setara dan tidak 
lagi dipandang lebih rendah (Salim dan Utami 2019). 

Terlebih, melalui Kantor Staf Presiden yang 
merekrut beberapa aktivis-aktivis dengan latar belakang 
gerakan agraria-lingkungan untuk bekerja di dalamnya. 
Pemerintahan Jokowi dianggap lebih serius menyiapkan 
agenda Reforma Agraria. Dengan dikeluarkannya Per-
pres No 86 Tahun 2018 akhirnya pada Oktober 2018, pro-
gram Reforma Agraria pada masa pemerintahan Jokowi 
diluncurkan dengan membuat kelembagaan yang men-
gurus Reforma Agraria yaitu Gugus Tugas Reforma 
Agraria (GTRA), yang terentang dari level Nasional hing-
ga Kabupaten. Program Reforma Agraria ini disahkan 
dalam Perpres Reforma Agraria (Perpres No. 86/2018) di 
bawah kendali Menteri Koordinator Perekonomian mel-
alui dua program, Tanah Obyek Reforma Agraria dan 
Perhutanan Sosial dengan tiga skema utama: legalisasi 
aset, redistribusi aset dan legalitas aset. (Salim dan Uta-
mi 2019). Legalisasi aset direncanakan akan mencakup 
4,5 juta hektar lahan, yang meliputi program sertifi-
kasi tanah rakyat  seluas 3,9 juta hektar dengan sekitar 
7.000.000 bidang tanah yang direncanakan akan diserti-
fikasi serta program sertifikasi tanah transmigran yang 
belum bersertifikat, seluas 0,6 juta hektar lahan, dengan 
target sekitar 100.076 bidang tanah yang akan disertifi-
kat (Salim dan Utami 2019). Sementara redistribusi aset 
direncanakan akan meliputi 4,5 juta hektar, yang terdiri 
dari program redistribusi tanah eks-HGU dan tanah ter-
lantar (seluas 0,4 juta hektar) serta program pelepasan 
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kawasan hutan (seluas 4,1 juta hektar lahan) (Salim dan 
Utami 2019). Jumlah tanah yang akan diredistribusi un-
tuk pelepasan kawasan hutan ini termasuk di dalamnya 
lahan transmigrasi (Salim dan Utami 2019). Sedangkan 
skema legalitas aset dilakukan dalam bentuk Perhu-
tanan Sosial, yaitu pemberian akses pengusahaan hutan 
dalam periode waktu tertentu, dengan perkiraan luasan 
lahan sekitar 12,7 juta hektar lahan (Salim dan Utami 
2019). Bentuk akses yang diberikan di dalam Perhutanan 
Sosial ini adalah Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, 
Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan Kehutanan, Izin Pe-
manfaatan Hutan Perhutanan Sosial, dan Hutan Adat 
(Salim dan Utami).        

Beberapa tanda kemajuan mungkin dicapai mela-
lui keterlibatan kritis, kolaborasi, dan tekanan melalui 
advokasi kebijakan oleh beragam gerakan sosial di Indo-
nesia. Namun, gerakan sosial umumnya frustrasi dengan 
perubahan yang terbatas dan hasil minimum yang dapat 
mereka capai. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), 
misalnya, mencatat bahwa reforma agraria yang dilak-
sanakan oleh pemerintah bukanlah reforma agraria seja-
ti, melainkan Market-Led Agrarian Reform yang bertujuan 
untuk memperkuat kepemilikan pribadi melalui serti-
fikasi tanah (Konsorsium Pembaruan Agraria 2019). 
KPA juga mengkritik sebagian kecil tanah negara 
yang dibagikan kembali kepada rakyat dengan mem-
bandingkan kebijakan konsesi pemerintah di mana tanah 
negara skala besar terus dialokasikan untuk korporasi 
(Konsorsium Pembaruan Agraria 2019). Terlebih, KPA 
mengkritik Tanah Obyek Reforma Agraria yang berasal 
dari pelepasan kawasan hutan yang diredistribusi dan 
dilegalisasikan untuk subjek prioritas reforma agraria. 
Sementara, tanah yang dialokasikan untuk perusahaan 
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perkebunan, yang bersumber dari 20% pelepasan ka-
wasan hutan malah mencapai hingga 426.355 hektar 
(Konsorsium Pembaruan Agraria 2019). 

Sementara, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara 
(AMAN), misalnya, menunjukkan bahwa pelaksanaan 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 
ompong dan setengah hati. Mereka mengutuk kesu-
litan masyarakat adat untuk mendapatkan akses terha-
dap hutan adat karena proses penapisan yang berbelit, 
birokratis dan terpusat sehingga membutuhkan waktu 
lama, bahkan terancam gagal mengakses hutan adat. 
Lebih lanjut, sebagaimana tercermin dalam berbagai 
protes dan kecaman dari gerakan sosial lainnya di In-
donesia, AMAN juga mengutuk keputusan pemerin-
tah yang mengesahkan UU No 11/2020 tentang Cipta 
Lapangan Kerja (UU CILAKA). Menurut AMAN, UU 
CILAKA hanya akan mengabsahkan kolonialisme baru 
bagi masyarakat adat, seiring dengan upaya pemerintah 
yang sangat melonggarkan perijinan untuk investasi dan 
penguasaan tanah skala luas untuk konsesi, pembangunan 
infrastruktur, kawasan industri melalui  skema Bank 
Tanah (AMAN 2020). Dalam pandangan AMAN dan 
gerakan sosial d Indonesia pada umumnya, UU CILAKA 
akan memperparah perampasan tanah, konflik, dan krisis 
lingkungan; mempersulit peluang petani, masyarakat 
adat dan masyarakat tanpa lainnya untuk mendapatkan 
kembali akses pada tanah; menambah eksploitasi pada 
buruh; menghilangkan pekerjaan-pekerjaan dan pengeta-
huan tradisional; serta berpotensi untuk mengembalikan 
sistem pengaturan politik yang berwatak anti-demokra-
si (AMAN 2020).           

Ringkasnya, gerakan-gerakan sosial, khususnya 
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mereka yang bekerja pada isu agraria dan lingkungan 
mendapati bahwa situasi bertambah rumit dan pilihan 
semakin sedikit. Apalagi, dalam dua rezim penguasa 
terakhir (SBY dan Jokowi), negara terlibat semakin men-
dalam untuk memperlonggar arus beragam sektor kapi-
tal, melalui skema pembangunan ekonomi yang semakin 
agresif. Pada dua rezim penguasa terakhir, skema pem-
bangunan bertumpu pada segenap upaya membangun kori-
dor ekonomi: perluasan konsesi perkebunan, kehutanan 
dan pertambangan; memperbanyak kawasan-kawasan 
industri dan perkotaan-perkotaan baru; pembangunan 
secara massif megaproyek infrastruktur untuk industri. 
Skema-skema pembangunan ekonomi semacam ini pada 
dasarnya berlangsung pada skala mondial, khususnya 
Asia, dan dibentuk oleh kombinasi beberapa hal yaitu, 
krisis overakumulasi di wilayah-wilayah industri lama; 
semakin matangnya rantai pasokan global di level Asia 
dan pembentukan pasar bebas Asia; hingga diadopsinya 
gagasan Geografi Ekonomi Baru (New Economic Geogra-
phy) sebagai paradigma pembangunan negara (Rachman 
dan Yanuardy [eds]: 2015). Skema pembangunan ekonomi 
tersebut pada dasarnya melayani, segaris, dan merupa-
kan bentuk dari wujud perkembangan dan dinamika 
kapital saat ini, utamanya dalam bentuk rezim akumu-
lasi kapital yang fleksibel. Dengan skema pembangunan 
ekonomi semacam ini, gerakan-gerakan sosial umumnya 
skeptis terhadap peluang-peluang politik yang terse-
dia: Bisakah Reforma Agraria dijalankan bersanding 
bersamaan dengan kebijakan neoliberal? Mungkinkah 
agenda keselamatan rakyat, produktifitas rakyat dan 
keberlangsungan layanan alam dapat dijalankan dalam 
suatu rezim kekuasaan yang semata-mata mengabdi 
pada akumulasi kapital? Namun, pilihan dan strategi 
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yang bersifat eskapis dan isolasionis tentu saja juga tidak 
mudah dan sulit dijalankan. Di tengah-tengah situasi 
yang serba rumit-sulit tersebut, beberapa gerakan so-
sial mengambil pilihan untuk berupaya mendayung 
di tengah badai: tetap melakukan kritik dan resistensi 
di satu sisi, sekaligus memperbesar kesempatan politik 
yang tersedia di sisi lain.  

/ 4 /

Riset Sebagai Senjata Perubahan:

Pilihan dan Strategi SAINS 

Konteks-konteks historis sebagaimana disebutkan 
di atas menjadi tantangan-tantangan SAINS. 
Tantangan tersebut bersifat struktural, menye-

jarah dalam kurun waktu yang lama, sekaligus telah 
menciptakan krisis sosial-ekologis yang akut. Di sisi 
lain, upaya untuk memperbaiki dan memulihkan kri-
sis sosial-ekologis tersebut, baik yang berupa advokasi 
untuk perubahan kebijakan dan aksi-aksi kolektif untuk 
advokasi korban dari krisis agraria tersebut masih bersi-
fat terbatas. Berdiri pada tanggal 10 Maret 2005, SAINS 
merupakan lembaga yang bergerak dalam pengemban-
gan pengetahuan tentang masalah agraria, kebijakan 
agraria dan reforma agraria melalui penelitian, pendidi-
kan, pelatihan, dan advokasi kebijakan. SAINS berupaya 
untuk membangun massa kritis sebagai bagian dari 
gerakan sosial untuk menegakkan keadilan agraria 
dan membangun kemandirian desa.  

Empat serangkai intelektual-organik yakni, Sa-
jogyo, Pudjiwati Sajogyo, S.M.P Tjondronegoro dan 
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Gunawan Wiradi menjadi fondasi pemikiran dan prak-
tik bagi lembaga ini, yang kemudian dikenal dengan 
pemikiran agraria Mazhab Bogor (Luthfi 2011). Selama 
setengah abad lebih, empat aktivis-pemikir ini telah 
mendedikasikan riset dan karya intelektual mereka 
pada pengembangan wacana dan praksis ilmu-ilmu 
sosial-ekonomi pedesaan di Indonesia. Terutama pada 
ranah masalah agraria dan pedesaan, kebijakan agraria 
dan reforma agraria. Warisan intelektual dari keempat 
serangkai berkontribusi signifikan dalam pembentukan 
tradisi ilmu-ilmu sosial kritis di Indonesia yang berupa 
kritik terhadap moda pembangunan negara pada zaman 
otoritarianisme Orde Baru dan keberpihakan yang kuat 
kepada golongan masyarakat terlemah di pedesaan, 
seperti petani gurem, buruh tani, kelompok perempuan di 
pedesaan. Sumbangan lain yang siginifikan dari Mazhab 
Bogor ini adalah upaya-upaya untuk menerobos ke-
bekuan terhadap masalah agraria dan wacana reforma 
agraria yang tabu dibicarakan pada masa otoritarian itu 
(Luthfi 2011). 

Dengan semangat dasar dari para pendirinya, Sajo-
gyo Institute mulai mengembangkan kelembagaan yang 
selaras dengan tantangan dan tuntutan zaman. Salah 
satu keprihatinan yang menjadi dasar kebijakan dan 
program kelembagaan Sajogyo Institute dalam lebih dari 
satu dekade belakangan adalah bahwa sumber-sumber 
agraria (tanah, air termasuk udara) yang menjadi sum-
ber utama penghidupan rakyat Indonesia semakin di-
jadikan komoditas bagi produksi-konsumsi untuk skala 
global oleh perusahaan-perusahaan raksasa. Praktik 
semacam itu ditopang baik oleh kekuatan koersif dan 
konsensus dari segenap aparatus negara dan atau lem-
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baga-lembaga pembangunan internasional lainnya. Pada 
gilirannya itu menjadikan petani, nelayan, masyarakat 
adat dan produsen-langsung skala kecil menjadi sema-
ta-mata tenaga kerja atau semakin diinkorporasikan dan 
ditundukkan dalam aturan dan disiplin pasar global. Di 
sisi lain, Sajogyo Institute juga berupaya untuk mende-
sakkan agar reforma agraria menjadi kebijakan negara. 
Utamanya dengan tujuan untuk meredistribusi sumber-
sumber agraria, menyelesaikan konflik agraria, dan me-
mulihkan krisis sosial-ekologis yang diakibatkan oleh 
ekspansi kapital maupun intervensi negara. 

Sejak pembentukannya, SAINS telah berupaya 
untuk melakukan serangkaian penelitian, pendidikan, 
pelatihan, dan advokasi kebijakan pada beragam klus-
ter tema dan bidang kajian seperti: (1) politik kebijakan 
agraria, utamanya dalam kajian tentang politik konsesi 
dan politik pembangunan yang berkaitan dengan mem-
perdalam pemahaman masalah dan krisis agraria di 
Indonesia; serta introduksi dan inkorporasi petani ke-
cil dalam komoditas global; (2) dinamika perubahan 
agraria dan pedesaan. Kluster kajian ini utamanya di-
lakukan dengan tujuan utama untuk memahami dinami-
ka perubahan agraria dan pedesaan melalui kajian dan 
riset tentang perubahan penguasan dan pemilikan atas 
tanah, perubahan tata guna-tanah, perubahan pola peng-
hidupan, perubahan kelembagaan pedesaan, termasuk 
krisis sosial-ekologis. Meskipun pada kenyataannya ri-
set-riset pada kluster kajian ini memiliki irisan dengan 
kluster kajian tentang politik kebijakan agraria, namun 
umumnya, kluster kajian ini lebih banyak berfokus di-
namika dan perubahan sebagaimana disebut di atas; (3) 
gerakan sosial pedesaan untuk perjuangan kedaulatan 
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tanah. Termasuk di dalam tema ini adalah deskripsi dan 
eksplorasi tentang perjuangan untuk akses perempuan 
atas tanah dan sumber agraria; (4) wacana dan praktik 
kebijakan reforma agraria. Riset-riset tentang tema ini 
utamanya berfokus pada bagaimana kebijakan Reforma 
Agraria pada masa pasca otoritarianisme bekerja serta 
apa peluang dan hambatan peluangnya. 

Bagian berikut berupaya untuk menelaah lebih lan-
jut bagaimana SAINS memproduksi seperangkat wacana 
dan pengetahuan melalui dokumentasi, penelitian, pen-
didikan dan advokasi tentang krisis-krisis agraria, ke-
bijakan agraria dan reforma agraria di Indonesia dalam 
upaya untuk membongkar masalah-masalah agraria di 
Indonesia, mengubah, menantang dan atau berupaya 
memperbaiki praktik kebijakan agraria dan reforma 
agraria yang diproduksi oleh negara. Bagian ini dilaku-
kan dengan cara memetakan kluster-kluster kajian dan 
riset SAINS dan mengutipkan kembali beberapa hasil ri-
set yang relevan. Pemilihan hasil riset yang ditampilkan 
dalam tulisan ini dilakukan hanya sebagai representasi 
dari riset-riset yang lain, tidak dimaksudkan untuk men-
unjukkan kualitas.

4.1. Politik Kebijakan Agraria

Politik kebijakan agraria merupakan salah satu 
tema utama yang paling banyak diteliti dan dikaji oleh 
para pegiat Sajogyo Institute. Tema ini, utamanya, 
berkaitan dengan beragam kebijakan yang berkaitan 
dengan politik pemberian konsesi atas sumber-sumber 
agraria dalam skala besar kepada perusahaan-peru-
sahaan raksasa, baik asing maupun domestik, untuk 
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keperluan ekstraksi, eskploitasi, produksi komoditas di 
bidang perkebunan, pertambangan dan kehutanan. Ter-
masuk di dalam kategori tema ini adalah upaya untuk 
melakukan konservasi dan restorasi ekosistem berbasis 
pada penentuan beragam kawasan untuk konservasi 
alam. Selain politik konsesi, beberapa penelitian SAINS 
juga berfokus pada introduksi dan inkorporasi petani 
skala kecil untuk komoditas global seperti kelapa sawit, 
kopi, dan kakao. Pemilahan dua aspek tersebut---poli-
tik konsesi dan inkorporasi serta introduksi komoditas 
global---dilakukan sebagai upaya untuk menunjukkan 
dua mekanisme yang berbeda dalam memasukkan tan-
ah dan sumber agraria yang dikuasai dan dimiliki oleh 
rakyat ke dalam produksi komoditas global. Di dalam 
perkembangannya, penelitian SAINS juga berupaya un-
tuk memotret moda pembangunan ekonomi. Utamanya 
dalam bentuk kajian kritis terhadap koridorisasi pulau-
pulau di Indonesia dalam bingkai ekonomik, yang se-
mata-mata untuk pusat produksi, eksploitasi dan dis-
tribusi komoditas global serta pembentukan kawasan 
industri dan kawasan perkotaan yang ditopang oleh 
mega-proyek infrastruktur. 

Di dalam kategori riset tentang politik kebijakan 
konsesi, salah satu hasil penelitian SAINS yang menon-
jol adalah “Gender dan Politik Konsesi Agraria” (Siscawati 
& Rachman [eds] 2018). Riset ini berkontribusi secara 
signifikan untuk memetakan babak-babak transformasi 
agraria yang dipicu oleh politik konsesi di Indonesia, be-
ragam mekanisme penguasaan dan perampasan tanah, 
menjelaskan dengan detail bagaimana konsekuensi dari 
kebijakan konsesi agraria terhadap perempuan, serta 
beragam respon yang dilakukan oleh perempuan un-
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tuk melawan dan menantang perubahan agraria yang 
drastis dan massif tersebut. Menggunakan lensa ekologi 
politik feminis dengan melibatkan para peneliti-aktivis 
perempuan yang terkemuka, riset ini menyoroti em-
pat kasus politik konsesi, yaitu konsesi-konsesi untuk 
perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat, proyek 
restorasi ekosistem di Jambi, pertambangan batu bara di 
Kalimantan Timur serta Hutan Tanaman Industri di Su-
matera Selatan.

Melalui riset ini, para pelajar studi agraria disug-
uhkan dengan penjelasan mengenai tujuh pembabakan 
sejarah transformasi agraria yang dipacu oleh politik 
pemberian konsesi kepada perusahaan raksasa di In-
donesia dan konsekuensinya terhadap perempuan. Tu-
juh pembabakan tersebut di yaitu: (1) periode kolonial 
yang dimulai dengan pembangunan perkebunan skala 
besar di Sumatera Timur, eksploitasi hutan dan pem-
bentukan hutan untuk industri di Jawa. Di masa kolo-
nial ini, beberapa jenis perkebunan memobilisasi sekali-
gus mengeksploitasi buruh-buruh perempuan dan atau 
menjadikan buruh perempuan sebagai buruh-tak-ber-
bayar yang bekerja untuk memenuhi target yang dibe-
bankan perusahaan perkebunan kolonial untuk anggota 
keluarga laki-laki; (2) periode kemerdekaan yang ditan-
dai dengan menguatnya ide tentang populisme agraria, 
serta kegagalan dekolonisasi secara utuh dan maskulin-
isasi penguasaan sumber-sumber agraria; (3) periode 
otoritarianisme Orde Baru Soeharto, yang dicirikan oleh 
pembentukan kebijakan liberalisasi ekonomi dan sum-
ber-sumber agraria. Dikombinasikan dengan kekerasan 
negara, pada masa ini pembekuan terhadap program-
program populis dan UUPA 1960 dilakukan sembari 
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konsesi-konsesi skala besar untuk kehutanan, perkebu-
nan dan pertambangan secara massif diberikan kepada 
investor asing dan pribumi. Pada masa ini, negara Orde 
Baru juga berupaya untuk mendefinisikan dan meng-
konstruksi perempuan semata sebagai ibu dan istri, 
yang dengan demikian menjinakkan, mensegregasi dan 
mendepolitisasi peran perempuan; (4) periode inkorpo-
rasi petani skala kecil ke dalam pertanian skala besar 
dan proyek kolonisasi skala besar dalam bentuk trans-
migrasi. Periode ini ditandai dengan pembentukan dan 
praktik kebijakan Perkebunan Inti Rakyat (PIR), yang 
sering dikombinasikan dengan transmigrasi. Pada peri-
ode ini peran perempuan semakin termarjinalisasikan, 
sedangkan laki-laki dimanfaatkan untuk menjadi tenaga 
pembuka kawasan hutan dan tenaga kerja murah untuk 
penyediaan komoditas global; (5) periode “perkebunan 
dan industrialisasi kayu” pada akhir 1990an, yang ditan-
dai dengan perubahan dari praktik pembalakan menjadi 
praktik perluasan perkebunan kelapa sawit dan Hutan 
Tanaman Industri; (6) periode pembentukan sentra in-
dustri pangan (food), bahan pakan ternak (feed) dan ba-
han bakar nabati (biofuel). Periode ini ditandai dengan 
kenaikan harga pangan global yang disusul dengan 
pembukaan dan perampasan lahan besar-besaran un-
tuk food, feed, dan biofuel; (7) periode perampasan tanah 
yang ditopang oleh argumen penyelamatan dan resto-
rasi ekosistem. Periode ini ditandai dengan semakin me-
luasnya wacana pengurangan emisi, pembayaran jasa 
lingkungan, penyerapan karbon dan pembangunan 
energi berkelanjutan.

Riset ini juga memotret dimensi gender dalam kri-
sis sosial-ekologis sekaligus dimensi gender dalam mer-
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espon, menantang dan atau melawan perubahan dan 
krisis. Di dalam kajian mengenai Hutan Tanaman In-
dustri, misalnya, riset ini menunjukkan bahwa perempuan 
mengalami perampasan tanah, penghilangan mata pen-
caharian, pengrusakan ruang kelola perempuan hingga 
beban kerja berlebih. Perempuan juga mengembangkan 
respon yang beragam, terentang dari protes dan perla-
wanan hingga diferensiasi mata pencaharian. Di dalam 
kajian mengenai batu bara, riset ini menyoroti tentang 
relasi patriarkal yang menjadi dasar bagi perampasan 
tanah, penghilangan kerja perempuan, eksklusi dan pe-
mutusan lebih lanjut akses perempuan atas tanah akibat 
konsesi serta penciptaan krisis sosial-ekologis yang akut, 
yang utamanya dirasakan oleh perempuan (Siscawati 
& Rachman [eds] 2018). Lebih lanjut, riset SAINS ini 
juga tergolong berhasil dalam menggunakan beberapa 
kerangka konseptual tentang beragam “kekuasaan un-
tuk mengeksklusi” perempuan, yang terdiri dari kekua-
saan regulasi, paksaan dan kekerasan negara, pasar serta 
legitimasi (Hall, Hirsch dan Li 2011).        

Selain berkontribusi dalam ranah diskursus ka-
jian agraria, beberapa penelitian SAINS dalam tema 
politik kebijakan juga secara sengaja diarahkan untuk 
berkontribusi secara langsung dalam upaya-upaya un-
tuk mengubah kebijakan konsesi ataupun ditujukan 
untuk membantu proses advokasi konflik agraria yang 
diakibatkan oleh politik konsesi. Salah satu hasil peneli-
tian SAINS yang dipublikasikan untuk tujuan semacam 
ini adalah penelitian kolaboratif bersama Komisi Na-
sional untuk Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) dan 
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) untuk 
suatu program nasional pada tahun 2014 yang bertajuk 
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“Inkuiri Nasional Komnas HAM tentang Hak Masyarakat 
Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan”. Inkuiri Nasional 
ini  adalah suatu upaya kolektif dari KOMNAS HAM 
dan beberapa lembaga untuk menyelidiki kasus, men-
ganalisis akar masalah dan merumuskan rekomendasi 
pemulihan pelanggaran HAM, terutama yang dialami 
oleh masyarakat adat. Inkuiri Nasional KOMNAS HAM 
ini dilakukan bersama dengan Komnas Perempuan dan 
didukung penuh oleh organisasi masyarakat sipil, yaitu 
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Sajogyo 
Institute, Samdhana Institute, HuMa, Jaringan Kerja 
Pemetaan Partisipatif (JKPP), ELSAM, Epistema Institute, 
INFIS, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 
Ford Foundation, Rights and Resources Innitiative (RRI) 
dan UNDP. Digelar sejak tahun 2014, penelitian ini ditu-
jukan untuk memiliki relevansi politik, yaitu sebagai 
upaya untuk mendesakkan perubahan kebijakan di 
tengah suasana peralihan kekuasaan dari kepemimpinan 
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Presiden Joko 
Widodo. Perubahan kebijakan itu terkait dengan konsesi-
konsesi agraria di wilayah hutan yang telah mengaki-
batkan perampasan dan krisis sosial-ekologis yang 
utamanya dialami oleh masyarakat adat.      

Di dalam upaya ini, SAINS berperan penting dalam 
menyelenggarakan pelatihan untuk penelitian dan in-
vestigasi masalah, proses pendampingan penulis dan 
menyediakan dokumen-dokumen penelitian, termasuk 
memfasilitasi pembentukan skenario dan visi bagi ger-
akan masyarakat adat untuk mendukung Inkuiri Na-
sional. Naskah yang berhasil dikumpulkan dari upaya 
SAINS dan para peneliti dari lembaga mitra-mitra yang 
terlibat dipublikasikan dengan judul “Konflik Agraria 
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Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hu-
tan” (Cahyono, Mariana, Erwas Pellokila, Khairina, Sia-
gian, Saptariyani, Panga, Cahyadi, Ramdhaniaty, [eds] 
2016). Naskah ini mengoleksi 40 tulisan tentang studi 
kasus di setiap kepulauan Indonesia, dari Sumatera hingga 
Papua, dengan tebal naskah sekitar 1003 halaman! Selain 
naskah maha tebal tersebut, para peneliti yang bekerja 
untuk Inkuiri Nasional ini juga berhasil membuat tiga 
buku pelengkap lain, yang berisi tentang pelanggaran 
hak perempuan adat, hak masyarakat adat dan petikan 
pembelajaran. Mungkin tidak berlebihan untuk disebut 
bahwa kumpulan tulisan dalam naskah tersebut meru-
pakan salah satu koleksi terlengkap dalam memotret 
kasus-kasus yang dialami oleh masyarakat adat di selu-
ruh Nusantara.                    

Selain bekerja untuk mendukung kegiatan-kegiatan 
advokasi yang bersifat nasional dan dikerangkai dalam 
suatu program besar seperti Inkuiri Nasional, beberapa 
penelitian SAINS juga didedikasikan untuk membantu 
proses-proses advokasi dalam lingkup yang lebih lokal 
atau subnasional. Riset yang berjudul “Pahitnya Gula 
Cinta Manis: Analisa Struktural Konflik Agraria ‘Cinta Ma-
nis’” (Rachman, Cahyono, Swanvri 2013) ini didedikasi-
kan sebagai upaya untuk memberikan kesaksian ahli 
dalam persidangan para pejuang agraria dalam kasus 
konflik agraria di PTPN VII Unit Usaha PG. Cinta Ma-
nis, di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan pada ta-
hun 2013. Dalam riset ini, para peneliti SAINS berupaya 
untuk mengemukakan argumen dan analisa tentang 
konflik agraria struktural. Dengan analisis semacam itu, 
tulisan tersebut berupaya untuk melakukan pembelaan 
bahwa konflik agraria tidak bisa didekati dan diselesai-



REFLEKSI PERJALANAN DAN PERGULATAN SAJOGYO INSTITUTE 43

kan dengan cara-cara represif negara, kriminalisasi dan 
aksi-aksi polisional. Menempuh cara semacam itu, de-
mikian artikel tersebut berargumen, akan menambah-
kan rasa tidak percaya rakyat terhadap negara dan me-
munculkan konflik-konflik dan krisis-krisis agraria yang 
semakin meluas dan kronis. Hasil penelitian tersebut 
merekomendasikan agar negara justru mengoreksi kebi-
jakan-kebijakan konsesi yang secara sewenang-wenang 
telah memasukkan tanah rakyat ke dalam usaha korpo-
rasi milik negara tersebut. 

Selain dalam bentuk riset-riset mengenai poli-
tik konsesi di Indonesia, SAINS juga berupaya untuk 
melakukan kajian mengenai proses-proses inkorporasi 
petani skala kecil ke dalam produksi komoditas global. 
Kategori riset semacam ini terhitung tidak banyak dilaku-
kan oleh SAINS, hanya dua jenis komoditi yang pernah 
diperiksa yaitu kakao dan kopi. Studi tentang inkorpo-
rasi petani kecil dalam komoditas kakao, misalnya, di-
lakukan oleh SAINS sebagai bagian dari program In-
dustrialisasi Kakao Pedesaan dan Pemberdayaan Petani 
Perempuan Petani Kakao (INKAPA) pada rentang tahun 
2011-2014. Dua naskah yang diterbitkan oleh SAINS 
terkait hal ini adalah sebuah working paper yang berjudul 
“Bisnis Biji Kakao Dunia dan Petani Kecil di Sulawesi Tengah” 
(Yanuardy 2014) dan sebuah lesson learned yang berta-
juk “Kakao dan Kemandirian Petani: Catatan Belajar atas 
Kakao sebagai Komoditas Global dari Dinamika Lokal Kulawi 
dan Sausu, Sulawesi Tengah” (Saluang 2014). Dua kajian 
ini menyoroti bagaimana ekonomi politik bisnis kakao 
dan rantai pasokan kakao global bekerja, sekaligus kon-
sekuensi dari inkorporasi petani skala kecil yang telah 
bekerja sejak akhir masa bonanza minyak tahun 1980an. 
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Dua studi ini menunjukkan bahwa di dalam rantai 
pasokan kakao, petani kecil ditempatkan di dalam stra-
tum terbawah, yaitu sebagai penyedia bahan baku kakao 
yang mendapatkan nilai tukar terendah di sepanjang 
rantai nilai industri ini. Kondisi petani kakao skala kecil 
ini selama proses introduksi dan inkorporasi komoditas 
global yang terjadi sesugguhnya adalah semakin mem-
buruk. Meskipun pernah mengalami masa keemasan 
kakao yang singkat, kondisi petani yang diinkorporasi 
oleh komoditas global semakin buruk karena volatili-
tas harga akibat spekulasi dan tingginya penggunaan 
input pertanian. Hal ini diperparah oleh alih fungsi la-
han yang massif, kerusakan tanah dan ekosistem akibat 
alih fungsi yang massif, diferensiasi sosial yang relatif 
tinggi serta hilangnya kemandirian petani. Akibatnya, 
dalam masa surut pertanian kakao, banyak petani skala 
kecil yang tidak mau lagi mengurus tanaman kakaonya, 
mengkombinasikan pekerjaan petani dengan menjadi 
buruh harian lepas, atau sekaligus terlempar menjadi 
buruh karena kehilangan tanah akibat hutang dan pen-
jualan tanah.

Kajian lain tentang tema inkorporasi petani skala 
kecil ini juga ditampilkan oleh suatu working paper yang 
berjudul “Dinamika Pertanian Komoditas Kopi: Dataran 
Tinggi Toraja” (Ichsan 2017). Studi ini secara lebih kom-
prehensif menunjukkan proses inkorporasi petani ska-
la kecil dalam rentang sejarah panjang kolonial, rantai 
pasokan kopi serta beragam transformasi sosial-ekologis 
yang terjadi. Inkorporasi petani skala kecil dalam ko-
moditas kopi, sebagaimana ditunjukkan oleh studi ini, 
membuat banyak petani kehilangan ruang-hidup bersa-
ma. Ini karena pada masa awal kolonial, praktik inkor-
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porasi ini dikombinasikan dengan proses perampasan 
tanah, modernisasi sekaligus penaklukan budaya orang 
Toraja. Di sepanjang proses inkorporasi ini, kehidupan 
petani kopi juga terus terhimpit. Di dalam ungkapan pe-
nulisnya, “Petani terus-menerus dikepung dengan sega-
la bentuk ekspansi dan pendisiplinan. Mulai dari bu-
didaya, pasca panen, proses pengolahan, hingga harga 
beli kopi yang tak karuan. Ironisnya, permainan harga 
terhubung di dalam simpul pasokan kopi global. Belum 
lagi, spekulasi di pasar saham komoditas kopi. Harga 
jual mengalami fluktuasi yang pelik diprediksi” (Ichsan 
2017 hlm. 198). 

 Kajian lain yang belakangan mulai banyak diteku-
ni oleh SAINS adalah riset tentang moda pembangunan 
ekonomi terkini dalam bentuk pembentukan koridor-
koridor ekonomi yang mulai muncul setelah krisis fi-
nansial global tahun 2008. Koridor ekonomi ini adalah 
suatu konsepsi pembangunan terkini yang berupaya 
untuk menggabungkan empat hal sekaligus: perluasan 
dan pendalaman wilayah-wilayah eksploitasi komodi-
tas; pembangunan mega-infrastruktur; pembangunan 
kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan baru; seka-
ligus pembentukan beragam zona-zona industri. SAINS 
berupaya untuk merespon beragam fenomena moda 
pembangunan terkini melalui riset-riset kolaboratif yang 
melibatkan para peneliti-aktivis di beragam lokalitas di 
Indonesia, dengan cakupan tema yang luas mulai dari 
pertambangan, perkebunan, food estate, hingga kawasan 
industri di perkotaan.     

 Salah satu riset mengenai moda pembangunan 
ekonomi terkini yang dipublikasikan oleh SAINS ada-
lah “MP3EI: Master Plan Percepatan dan Perluasan Krisis 



46 MENDAYUNG DI TENGAH BADAI

Sosial-Ekologis Indonesia” (Rachman & Yanuardy 2015). 
Menggunakan lensa analisa diskursus kritis dan ekono-
mi-politik ruang, riset ini menyoroti bagaimana doku-
men pembangunan nasional Indonesia dibentuk, yang 
di antaranya merupakan bagian dari suatu perencanaan 
pembangunan di level Asia yang ditopang oleh lemba-
ga-lembaga think-tank dan lembaga  pembangunan in-
ternasional, seperti ERIA (Economic Research Institute for 
ASEAN and East Asia), Boston Consulting Group, dan Asian 
Development Bank (ADB). Seperti disebut di atas, moda 
pembangunan Asia ini bertumpu pada upaya memper-
cepat aliran kapital dan tenaga kerja dan pembentukan 
ruang untuk akumulasi kapital melalui pembentukan 
koridor ekonomi. Studi ini juga menunjukkan perubahan 
radikal dari peran aparatus negara Indonesia yang 
utamanya mengadopsi secara penuh gagasan koridor 
ekonomi tersebut dan melakukan debottlenecking atas se-
luruh Undang-undang, regulasi termasuk birokrasi yang 
dianggap menghambat investasi dan aliran cepat ka-
pital. Sementara, penerapan moda pembangunan yang 
berbasis koridor ekonomi ini berdiri di atas suatu krisis 
sosial-ekologis yang telah terjadi akibat kebijakan liber-
alisasi dan privatisasi sumber-sumber agraria yang telah 
bekerja sejak masa otoritarianisme Orde Baru. Menurut 
para peneliti di buku tersebut, moda pembangunan 
yang bertumpu pada penciptaan ruang-ruang baru un-
tuk akumulasi kapital semacam itu merupakan moda 
pembangunan yang menumpuk, memperhebat dan 
memperparah krisis-krisis agraria-lingkungan di Indo-
nesia.

Melalui kolaborasi dengan beberapa lembaga pe-
nelitian dan NGOs di Asia, pada tahun 2018, SAINS 
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mulai berupaya memperluas kajian kritis atas moda 
pembangunan Asia dengan menerbitkan suatu naskah 
yang bertajuk “Beyond Asia Economic Corridors: The Emer-
gence of Extreme Dispossession, Exploitation and Extraction 
in Asia” (Yanuardy, Oktaviana, Arofat, Jaetuloh, Hijaba, 
Sakhya, Sophea, Lorraine 2019). Studi ini dilakukan se-
cara kolaboratif dengan beragam lembaga penelitian dan 
NGOs di Asia seperti JASIL (Mongolia), The Manushya 
Foundation (Thailand), NGO-Forum Cambodia (Kam-
boja), dan Asian Farmers Association (AFA-Filippina). 
Meskipun naskah yang terbit hanya berupa suatu pam-
flet ringkas setebal 34 halaman, kontribusi dari riset ini 
adalah berhasil menunjukkan bahwa moda pembangunan 
berbasis koridor ekonomi menjadi jantung dari akumu-
lasi kapital pada skala mondial saat ini. Naskah ini juga 
menyuguhkan suatu ringkasan analisis kritis terhadap 
berkembangnya model Public-Private Partnership (PPP), 
yang terutama banyak muncul dalam skema pemban-
gunan infrastruktur industri. Mengutip kajian-kajian se-
rupa tentang PPP, studi ini menyebut bahwa skema PPP 
merupakan skema perampasan berlinsensi (licensed lar-
ceny), sementara moda pembangunan koridor ekonomi 
Asia disebut para peneliti sebagai suatu moda pemban-
gunan yang berpotensi membangkitkan perampasan, 
eksploitasi dan ekstraksi yang paling ekstrem, khususnya 
di Asia.

Selama beberapa tahun belakangan, SAINS juga 
berupaya merespon kecenderungan munculnya per-
ampasan dengan dalih penyelamatan lingkungan, yang 
dalam studi agraria kritis lazim disebut dengan ‘green 
grabbing’. Sebuah policy paper yang bertajuk “Pembangunan 
Kawasan Strategis Pariwisata Nasional: Antara Demi Per-
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tumbuhan Ekonomi dan Praktik Green Grabbing” (Cahyo-
no, Syam, Maulana, Aprillia, Baskoro, Adinugraha, Hek-
matiar, Murtadho, Budiono, Bahri, Hamdani, Wibowo 
2017) diterbitkan sebagai suatu respon atas kebijakan 
pemerintah untuk membuat 88 Kawasan Pariwisata 
Strategis Nasional (KSPN) yang mayoritasnya dibingkai 
dengan istilah yang menipu: ekowisata. Didasarkan atas 
kajian lapangan terhadap KSPN di beberapa lokasi, yai-
tu KSPN Bromo-Tengger-Semeru (Jawa Timur), KSPN 
Wakatobi, KSPN Borobudur, KSPN Danau Toba, dan 
KSPN Pulau Seribu, riset ini menunjukkan bahwa marji-
nalisasi masyarakat lokal, perampasan ruang hidup dan 
ruang budaya masyarakat (adat), beragam krisis ling-
kungan seperti pendangkalan danau, pencemaran dan 
kerusakan ekosistem laut dan konflik sosial menjadi la-
tar bagi pembangunan KSPN yang tak mampu diurus 
dan diselesaikan. Terlebih, sebagaimana diungkap oleh 
para peneliti, studi ini menunjukkan bahwa:

“...pembangunan dan rencana pengembangan KSPN lebih 
banyak dikuasai oleh segelintir pemodal besar yang dekat 
dengan pemerintah (Pusat dan Daerah) cenderung abai atas 
komunitas ekonomi lokal. Mengabaikan sejarah ketimpangan 
kepemilikan, penguasaan distribusi dan akses atas sumber 
agraria di wilayah lokasi pembangunan KSPN... pengem-
bangan KSPN yang tidak berbasis ekonomi lokal, bukan 
hanya hilangnya potensi utama ekonomi masyarakat, namun 
juga mengancam kerusakan ekologis yang lebih serius dan 
meluas. Ketidaksambungan pembangunan KSPN dari aspek 
sosial-ekonomi dan ekologisnya tersebut menegaskan sulit 
menerimanya sebagai satu pembangunan yang terpenuhi 
syaratnya sebagai pembangunan yang berkelanjutan.” (hlm 
13).
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Karena itu, riset ini menyebut bahwa skema KSPN 
yang diusung oleh pemerintah bukan merupakan 
ekowisata yang sejati. Lebih lanjut, riset ini mengajukan 
“Delapan Rambu-rambu Pembangunan KSPN”, yaitu: 
(1) Mendahulukan bentuk-bentuk kelola wisata rakyat 
di atas tujuan industrialiasi wisata dan mempromosikan 
contoh keteladanaan wisata berbasis rakyat yang sukses 
berpinsip ekologis-berkeadilan; (2) Memperjelas aspek 
manusia (laki-laki dan perempuan) dan hak atas ruang 
hidup, pengetahuan, budaya, tradisi, adat dalam rencana 
pembangunan pariwisata; (3) Memperjelas sejarah dan 
struktur agraria dan beragam ketimpangannya sebagai 
basis masalah pembangunan pariwisata; (4) Memperje-
las status tanah dan sistem tenurial lokal dan mencegah 
komodifikasi tanah (dan sumber agraria) sumber hidup 
rakyat atas nama pembangunan pariwisata; (5) Mem-
perjelas wilayah keragaman dan biodiversitas penopang 
ekosistem lokal yang tidak boleh dirusak pembangunan 
pariwisata; (6) Memperjelas daya dukung dan daya 
tampung ekologis dan kondisi krisis sosial-ekologis em-
piriknya sebagai basis kebijakan wisata; (7) Memastikan 
kejelasan regulasi dan kebijakan dalam prinsip keadilan 
dan keberlanjutan; (8) Menegaskan ulang paradigma 
pembangunan yang lebih mendahulukan dimensi 
keadilan sosial dan keberlanjutan ekologis di atas tu-
juan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi. 

Ringkasan beberapa hasil penelitian SAINS terkait 
politik kebijakan agraria di atas, setidaknya menunjuk-
kan beberapa pembelajaran penting. Dalam beberapa 
tingkat, SAINS berhasil membuktikan relevansi politik 
dari sebuah kerja riset. Kerja riset pada dasarnya bu-
kanlah sebuah pekerjaan netral yang dilakukan demi 



50 MENDAYUNG DI TENGAH BADAI

eksplorasi pengetahuan semata. Dalam penelitiannya, 
SAINS menunjukkan bahwa penelitian adalah arena 
dan ruang politik yang digunakan untuk menyingkap 
beragam relasi kekuasaan yang bekerja, yang utamanya 
ditopang oleh ekspansi kapital dan kebijakan negara, 
beserta kontradiksi-kontradiksi sosial-ekologis yang 
muncul sebagai konsekuensi dari relasi kuasa tersebut. 
Malah, dalam beberapa kasus, riset SAINS digunakan 
secara langsung untuk menopang kerja-kerja advokasi 
dan intervensi kebijakan yang dianggap mendesak pada 
suatu titik momen tertentu. Di dalam kluster tema poli-
tik kebijakan agraria ini, riset-riset SAINS berupaya un-
tuk menantang paradigma dominan dalam kebijakan 
pembangunan negara, yaitu pertumbuhan ekonomi 
yang ditopang oleh penguasaan skala luas oleh perusa-
haan-perusahaan raksasa atas sumber-sumber agraria. 
Pola penguasaan tersebut utamanya dilakukan negara 
dengan beragam cara, yaitu melalui pemberian konsesi 
skala luas, inkorporasi petani skala kecil ke dalam ko-
moditas global, maupun melalui proyek-proyek pem-
bangunan yang berbasis pada koridor ekonomi.

Selain relevansi politik, pada kluster kajian ini, 
dalam beberapa hal, riset SAINS juga beresonansi 
dengan pendekatan, analisa, dan perspektif yang lebih 
kritis di dalam melihat penggerak-penggerak utama 
(main drivers) dari masalah-masalah agraria di Indone-
sia. Beragam riset SAINS menggunakan pendekatan 
ilmu sosial dan studi agraria kritis seperti ekologi politik, 
ekonomi politik agraria, ekonomi politik ruang, gender, 
analisa diskursus kritis, hingga konflik agraria struk-
tural. Dengan pendekatan dan perspektif semacam itu, 
SAINS relatif berhasil dalam upaya untuk membuat be-
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ragam krisis sosial-ekologis seperti perampasan tanah, 
konflik dan kekerasan, eksploitasi buruh, pengrusakan 
lingkungan dan ruang hidup yang menjadi syarat hidup 
utama rakyat banyak, menjadi lebih terlihat terang ben-
derang (visible) di mata para pengurus negara dan mem-
buatnya lebih bersifat struktural.  

   

4.2. Dinamika Perubahan Agraria dan Pedesaan

Kluster kajian ini utamanya dilakukan dengan tu-
juan untuk memahami secara lebih detail dinamika pe-
rubahan agraria dan pedesaan melalui kajian dan riset 
tentang perubahan penguasan dan pemilikan atas tanah, 
perubahan tata guna-tanah, perubahan pola peng-
hidupan, perubahan kelembagaan pedesaan, termasuk 
krisis sosial-ekologis. Meskipun terdapat irisan dengan 
kluster politik kebijakan agraria, kluster kajian tentang 
dinamika perubahan agraria dan pedesaan ini dilaku-
kan dengan lebih menitikberatkan pada perubahan-peru-
bahan agraria dan pedesaan sebagaimana disebut di atas 
dibandingkan kajian tentang politik kebijakan. Sebagian 
kecil dari hasil riset dalam kluster ini menggunakan me-
tode dan analisa data makro. Sementara, sebagian besar 
dari riset-riset tersebut dilakukan dengan metode yang 
lebih longgar dan fleksibel seperti menggunakan me-
tode etnografi, kaji-tindak partisipatoris (participatory ac-
tion research). Bahkan, beberapa kajian berkisah tentang 
cerita-cerita harian dan romansa kampung. Riset-riset 
ini umumnya dilakukan dalam jangka waktu yang lebih 
lama, serta ditulis dan ditampilkan dengan cara yang 
lebih naratif, deskriptif, sederhana sekaligus memikat.

Kecenderungan untuk melakukan pendekatan dan 
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tema riset semacam ini pada dasarnya merupakan bagi-
an dari upaya untuk memahami secara lebih mendalam 
dinamika perubahan yang terjadi di pedesaan Nusanta-
ra, sekaligus sebagai upaya untuk menjadikan penelitian 
lebih mudah dipahami dan dibaca oleh khalayak luas, 
serta menjadikan penelitian SAINS lebih berorientasi 
pada tindakan-untuk-perubahan oleh warga kampung 
sendiri. Tak jarang, dalam prosesnya, para ‘peneliti’ 
yang direkrut oleh SAINS untuk menuliskan dinamika 
perubahan-perubahan agraria di kampung ini adalah 
warga dan pemuda kampung dari beragam tempat.    

Salah satu studi dalam kluster ini yang bersifat 
makro, menjelaskan tentang dinamika pedesaan dalam 
kaitannya dengan UU Desa, dengan judul “Undang-Un-
dang Desa, Krisis Agraria dan Masalah Kawasan Pedesaan” 
(Cahyono 2017). Krisis agraria dan masalah kawasan 
pedesaan yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah 
ketimpangan struktural agraria, konflik agraria struk-
tural, dan krisis sosial-ekologis. Tulisan ini menunjukkan 
suatu data makro dari data Badan Pertanahan Nasional 
yang menyebut kurang lebih 56 persen aset nasional di-
kuasai hanya oleh 0,2 persen dari penduduk Indonesia. 
Konsentrasi ini 62-87 persen dalam bentuk tanah (BPN-
RI, 2010). Sementara, Jumlah petani pemilik lahan kurang 
dari 0,5 hektar dan petani tuna tanah mencapai 56 persen 
di Indonesia dan 78 persen di Jawa dengan pendapatan 
petani rata-rata Rp 1,03 juta/bulan. Di sisi lain, terdapat 
juga penurunan desa produktif pangan yang beriringan 
dengan kenaikan desa kebun dan desa tambang. Kon-
flik agraria juga disoroti dengan menunjukkan bahwa 
sepanjang 2016 terjadi 450 konflik agraria (meningkat 
dua kali lipat, tahun 2015, terjadi 252 konflik) dengan 
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luas 1.265.027 hektar, meliputi 86.745 KK. Sementara, 
dari bencana ekologis terdapat data yang menunjukkan 
bahwa meskipun terdapat penurunan kuantitas, namun 
bencana ekologis semakin meluas, semakin bertambah 
dan semakin parah. Tulisan ini lebih lanjut menyimpul-
kan bahwa “UU Desa secara normatif tidak memiliki ke-
pekaan atas kondisi ketimpangan agraria dan problem 
sosial-ekologi (baca: krisis pedesaan) serta atas berbagai 
bentuk ketegangan dan konflik sosial yang meledak se-
bagai akibat dari keresahan dan protes terhadap kondisi 
tersebut” (hlm. 355).

Sementara, kategori lain dari kluster kajian dan ri-
set ini adalah jenis-jenis riset yang bersifat lebih mikro, 
dengan metode kaji-tindak atau etnografi dan dengan 
model penulisan yang sederhana dan mengalir. Bebera-
pa buku dan working paper telah diterbitkan berdasar 
pada kajian semacam ini. Salah satu buku yang diterbit-
kan dengan model semacam ini adalah “Karma Wisesa: 
Kondisi Desa-desa di Jawa” (Saluang [eds] 2017). Buku ini 
berangkat dari proses latihan pemeriksaan lapangan 
di beberapa lokasi di Pulau Jawa dalam rentang wak-
tu 2014-2017, dengan delapan kali proses latihan yang 
berbeda kebutuhan dan berbeda pesertanya. Tema-tema 
yang diperiksa dalam model kluster ini cukup beragam, 
mulai dari hancurnya pengelolaan air oleh warga yang 
digantikan oleh penguasaan korporasi (Sia 2017); trans-
formasi pedesaan dan perubahan tata-guna tanah ka-
rena meruyaknya industri (Pelu 2017; Marsaoly 2017); 
cerita kampung yang dikepung oleh tambang minyak 
(Maneke 2017); hingga cerita tentang ‘kehilangan’, 
‘perampasan’ dan ‘krisis’ yang bersifat historis dan 
kontinyu, yang mendera kehidupan kampung seperti 
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tanpa jeda (Buamona 2017). Meskipun tampak berserak 
dari sisi tema, namun tulisan dan kajian dalam buku 
tersebut pada umumnya bercerita tentang perubahan 
tenurial orang kampung dari waktu ke waktu dan krisis 
sosial-ekologis yang menyejarah sekaligus bertumpuk-
tumpuk.

Cara baca baru juga dihasilkan dalam kluster ka-
jian ini, di antaranya adalah rintisan untuk memperluas 
studi agraria dari kajian tenurial atau struktur agraria di 
satu desa menjadi kajian tentang ekonomi-politik peru-
bahan ruang. Dalam kajian semacam ini, penjelasan tentang 
lanskap ekologis yang berupa ruang-ruang hidup utama 
serta relasinya dengan beragam jenis aktivitas manusia 
serta berbagai pengetahuan, ritual dan budaya dijelas-
kan. Ringkasnya studi-studi semacam ini beresonansi 
dengan studi ekologi politik yang berupaya menjelaskan 
bagaimana suatu lanskap ekologis tertentu mempengaruhi 
cara hidup dan budaya manusia dan sebaliknya. Semen-
tara, beragam perubahan yang terjadi di dalam ruang 
hidup utama dijelaskan melalui beragam imposisi relasi 
kuasa yang terjadi atasnya, yang utamanya terjadi seba-
gai akibat dari ekspansi kapital, introduksi moda pro-
sumsi maupun teknologi yang berbasis uang dan pasar, 
serta intervensi dan kontrol negara. Rintisan studi ten-
tang ekonomi politik perubahan ruang semacam ini da-
pat ditemukan pada beragam hasil riset SAINS, utaman-
ya yang dilakukan di beberapa satuan sosial-ekologis 
tertentu seperti pedalaman Maluku dan Seram, dataran 
tinggi Sulawesi Selatan dan Barat (Rinoza dan Buamona 
2019, Waris 2017, Sitoena 2017).

  Beberapa tema baru menarik juga dihasilkan 
dalam kluster kajian ini, utamanya dengan cara memo-
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tret dunia harian orang kampung. Praktik dunia harian 
kadangkala luput dalam pengamatan kajian agraria dan 
pedesaan. Padahal, di dalam dunia harian, beragam rela-
si kuasa dan residunya terbentuk, berbagai pertarungan 
dan negosiasi terjadi, beragam narasi dan praktik juga 
terbangun. Kluster kajian ini berupaya memotret prak-
tik dunia harian itu dengan pemilihan tema dan sudut 
pandang yang unik. Sebagai satu contoh Working Paper 
yang ditulis oleh Rindu Hartoni Capah (2017), yang ber-
tajuk “Sampah Setelah Makan: Cerita Dapur Orang Moti”, 
menyoroti pembesaran sampah-sampah bahan konsum-
si dari industri di kampung sebagai residu akhir dari 
perubahan pola prosumsi, konsepsi mental, termasuk 
konsepsi ruang yang dibentuk sejak masa kolonial hing-
ga datangnya masa industri. Karena itu, pembesaran 
jumlah sampah di kampung adalah bagian dari pem-
bengkakan krisis. Dalam kajian ini Capah (2017), juga 
berupaya menghubungkan antara pembesaran sampah 
plastik dengan hadirnya listrik dan iklan-iklan media di 
kampung, intervensi negara yang berupaya mentransfer 
uang tunai ke kampung untuk memacu pertumbuhan 
ekonomi dan putaran uang. 

Tulisan serupa dipaparkan oleh Ganies Oktavi-
ana (2017) yang berjudul “Dunia Harian di Kota Bungsu”. 
Tulisan ini menyoroti kehidupan rumah tangga para 
perempuan yang tinggal dan berada di dalam suatu 
kampung yang mengalami transisi ganjil dan pelik. 
Melalui metode etnografi, Oktaviana (2017) berupaya 
untuk melampaui kecenderungan menulis perempuan 
sebagai subyek yang melulu dikalahkan dan meng-
hindari model representasi perempuan sebagai pihak 
yang selalu aktif melawan. Kisah-kisah para perem-
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puan yang dituliskan secara tersirat menunjukkan pola 
konsisten antara keterdesakan dan daya-tahan, antara 
dikepung kesulitan dan tumbuhnya solidaritas saling-
bantu, antara kepasrahan dan strategi-strategi harian. 
Tulisan unik lainnya disajikan oleh Muzril Musa (2017), 
yang berjudul “Balada Ali dan Sarniti”. Tulisan ini me-
nyoroti balada rumah tangga orang-orang pinggiran, 
yang seringkali dicap sebagai “malas, jorok, bodoh, dan 
tidak mau berpikir maju”. Tulisan ini mempotret kes-
emrawutan dan kerumitan orang-orang pinggiran yang 
hidup tanpa tanah, bekerja serabutan dengan beragam 
masalah hidup yang mendera seperti diwariskan tu-
run-temurun. Dalam penutup tulisannya, Muzril Musa 
(2017), merefleksikannya sebagai berikut:

“Balada kehidupan Ali dan Sarniti merupakan gambaran dari 
keadaan rumah tangga golongan lemah saat ini, yang khas 
dan khususnya banyak terdapat di pulau Jawa. Sebuah pu-
lau dengan sejarah pertanian yang gemilang, namun didera 
penjajahan demikian rupa, sampai didera ekspansi kapital-
isme pembangunan  hingga hari ini. Masih ada jutaan orang 
petani di pulau Jawa hari ini  tidak memiliki tanah. Dan kita 
tidak benar-benar paham bagaimana mereka bertahan hidup” 
(hlm. 18).

Karya lain dengan tema tentang dinamika 
masyarakat pedesaan yang menarik adalah “Perempuan 
di Tanah Kemelut: Situasi Perempuan dalam Situs-situs Kri-
sis Sosial Ekologis di Indonesia” (Sajogyo Institue 2019a). 
Karya ini cukup berbeda, sebab secara konsisten meng-
gunakan metode feminis etnografi dan metode kaji-
tindak partisipatoris untuk memotret pergulatan dan 
perjuangan perempuan di situs-situs krisis sosial-ekol-
ogis di Indonesia. Di dalam melakukan penelitian ini, 
SAINS merekrut 13 peneliti pemula perempuan, meli-
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batkan banyak kolaborasi dengan para peneliti senior, 
pendidik kampung, dan lembaga-lembaga di daerah. 
Buku ini mempotret beragam kekerasan yang dialami 
oleh perempuan-perempuan di Aceh pasca perjanjian 
Helsinski yang tubuh dan ruang hidupnya telah sejak 
lama dikoyak oleh kekerasan negara dan ekspansi perke-
bunan sawit (Rachman dan Maimunah 2019). Cerita 
lainnya di dalam buku ini bertutur tentang para perem-
puan migran internal di Sumatera Selatan, yang harus 
membuang mimpi kesejahteraan dan mesti hidup dalam 
situasi ekologis yang buruk dan paceklik berkelanjutan 
(Rachman dan Maimunah 2019). Selain situasi perempuan 
di pedesaan, buku ini juga memotret, perjuangan dan 
pergulatan perempuan yang hidup di wilayah urban 
dan sub-urban yang dikepung tambang batubara di Sa-
marinda, Kalimantan Timur. Para perempuan di kota 
ini mesti hidup di dalam stituasi yang serba-sulit: lahan 
pertanian rusak, bisnis seks dan narkoba meruyak, ban-
jir dan bencana ekologis menghebat, dan lilitan hutang 
menjerat (Rachman dan Maimunah 2019).    

Pendeknya, berbeda dengan corak kajian SAINS 
pada umumnya yang bernuansa ilmiah dan teoretik, 
tulisan-tulisan di dalam kluster kajian ini bersifat cair 
namun tetap reflektif dan kritis. Kajian-kajian dalam 
kluster ini seperti menantang kecenderungan laporan-
laporan penelitian yang kering, kaku dan monoton. 
Melalui tulisan-tulisan ini, para pelajar agraria sesung-
guhnya dapat belajar tentang kenyataan dunia sehari-
hari, memicu refleksi yang kritis dan mendalam atas 
realitas yang makin kompleks, sekaligus dapat mere-
fleksikan kembali pola, strategi dan model gerakan serta 
solidaritas yang selama ini dikerjakan.
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4.3 Gerakan Sosial Pedesaan

Tidak begitu banyak kajian yang secara khusus 
diabdikan untuk kluster kajian ini. Dalam riset SAINS, 
tema tentang gerakan agraria atau gerakan sosial pede-
saan pada umumnya disambungkan dan dihubungkan 
dengan tema-tema lain seperti konflik agraria atau poli-
tik kebijakan agraria, utamanya berkaitan dengan be-
ragam respon atau gerakan tanding dan perlawanan ter-
buka atas perampasan tanah dan lain sebagainya. Salah 
satu tulisan terakhir yang secara khusus menguraikan 
tentang gerakan agraria ditulis oleh Maksum Syam 
(2017), berjudul “Jaringan Penolakan Industri Tambang di 
Pegunungan Kendeng Utara”. Tulisan ini menelusuri kon-
tribusi beragam aktor, pola keterhubungan dan pemben-
tukan identitas kolektif terhadap Jaringan Masyarakat 
Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK), yang menolak 
eksploitasi Pegunungan Kendeng untuk semen oleh PT. 
Semen Gresik. Di dalam uraiannya, riset ini menunjuk-
kan bahwa pola keterhubungan antar aktor gerakan so-
sial adalah dengan cara mengembangkan strategi peno-
lakan melalui penguatan relasi informal, baik di tingkat 
lokal maupun nasional. Dengan pola semacam ini, relasi 
antar aktor di dalam JMPPK bersifat cair, meskipun pada 
gilirannya mampu mengembangkan jaringan sosial se-
cara intensif. Pola relasi informal yang terbangun antara 
beragam organisasi rakyat, NGOs di level nasional pada 
gilirannya menghasilkan perluasan kesempatan politik 
yang terbuka dengan beragam lembaga pemerintahan, 
seperti KOMNAS HAM, KPK dan Kementerian Ling-
kungan Hidup dan Kehutanan, melalui jejaring personal 
dengan pendekatan gerakan yang bersifat moderat dan 
legal. Namun, sebagaimana diuraikan dalam tulisan ini, 
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model pendekatan gerakan yang bersifat moderat dan 
legal ini justru berujung pada fragmentasi gerakan, teru-
tama mengenai taktik dan strategi gerakan.

Kajian ringkas tentang gerakan sosial pedesaan 
yang lain juga ditulis oleh Ismunandar (2016), berjudul 
“Desaku, Sekolahku: Sarimukti”. Tulisan singkat ini beru-
paya untuk menunjukkan sekilas lintasan sejarah 
gerakan petani cukup populer di akhir masa Orde Baru 
dan di awal masa Reformasi: Serikat Petani Pasundan 
(SPP). Selain mengupas beragam model perlawanan SPP 
di Sarimukti, tulisan ini juga membahas dilema tentang 
redistribusi tanah yang dihasilkan dari kemenangan-
kemenangan SPP, yaitu munculnya kelas sosial baru. 
Di dalam uraiannya, Ismunandar menyoroti kenyataan 
penting di dalam gerakan sosial pedesaan:

“Pembagian tanah ini memunculkan kecemburuan tersendiri 
di tengah-tengah warga Sarimukti baik yang mendapatkan ja-
tah tanah, maupun yang tidak mendapatkannya sama sekali. 
Tuan tanah yang sedari dulu telah memonopoli sektor per-
tanian di Sarimukti, mendapatkan jatah tanah lebih besar 
dibanding warga lainnya, meskipun ia tidak memiliki hubungan 
langsung dengan Serikat Petani Pasundan. Sebabnya ialah 
karena yang bersangkutan memiliki sumbangsih material 
(uang) yang lebih besar dibanding warga lainnya saat per-
juangan (demonstrasi) menuntut akses atas tanah dilakukan” 
(hlm. 11).

Meskipun kurang ditunjang oleh data-data yang 
memadai, tulisan ini mengajak para pelajar agraria un-
tuk lebih bersifat kritis dan peka terutama pada masalah 
redistribusi tanah pasca okupasi. Studi ini juga meng-
ingatkan bahwa pasca okupasi beragam masalah petani 
belum mampu dijawab oleh gerakan petani. Sebaliknya, 
muncul diferensiasi sosial baru di pedesaan sebagai 
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konsekuensi dari proses redistribusi yang timpang ser-
ta absennya pengurusan tata produksi-konsumsi pasca 
okupasi. 

Beberapa tulisan tentang gerakan pedesaan dan 
gerakan petani juga memfokuskan pada pola-pola 
pengelolaan ruang hidup bersama, atau yang bisa 
disebut sebagai “managing the commons”---meskipun 
tidak teramat spesifik. Studi semacam ini dapat dite-
mukan dalam dua tulisan, yaitu “Konflik Lahan Pasir 
Besi dan Dinamika Sosial-Ekonomi Petani Pesisir Kulon 
Progo” (Cahyono, Yanuardy, Sauki, Hestu, Budhiawan, 
Syaifulloh 2009) dan “Integrasi ‘Reforma Agraria’ dengan 
Rencana Pembangunan Wilayah dan Pengentasan Kemiskinan” 
(Cahyono dan Novrian 2010). Tulisan pertama memba-
has tentang model gerakan agraria yang bertipe ‘kul-
tivasi’, yaitu pendudukan tanah yang penguasaannya 
bersifat ambigu atau diklaim milik negara. Pada model 
gerakan agraria bertipe kultivasi ini, sebagaimana di-
tunjukkan dalam studi tentang Paguyuban Petani Lahan 
Pantai (PPLP) Kulon Progo, para petani bukan hanya 
menduduki tanah, meredistrubusi secara mandiri, teta-
pi juga menciptakan beragam alternatif cara produksi, 
distribusi hasil panen, pengelolaan bersama dan pem-
bentukan gerakan sosial sekaligus. Terobosan gerakan 
semacam ini dilakukan terutama untuk mengatasi ke-
sulitan produksi pertanian di lahan pantai di satu sisi 
dan ancaman penggusuran lahan pertanian mereka di 
sisi lain sebagai akibat dari rencana pembukaan pertam-
bangan pasir besi yang didukung oleh Kesultanan Yog-
yakarta. 

Tulisan kedua membahas tentang model lain dari 
gerakan pedesaan yang bukan hanya merebut tanah, 
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tetapi juga berupaya mengurus hajat-hidup bersama, 
yaitu Koperasi Wangunwatie. Koperasi Wangunwatie 
diurus oleh kumpulan eks buruh perkebunan Jerman 
yang mengelola kawasan Erfpacht bernama Straat Sunda 
Syndicaat NV Cultuur MIJ Wangunwatie yang berdiri 
tahun 1908. Ketika terjadi proses nasionalisasi perke-
bunan swasta oleh pemerintah RI tahun 1951, para eks-
buruh perusahaan swasta tersebut menduduki kembali 
kawasan perkebunan, meredistribusi tanah kepada bu-
ruh dan masyarakat sekitar, dan mendirikan koperasi 
produksi. Selain mengelola kebun, para petani dan ang-
gota Koperasi tersebut juga berhasil merintis kerjasama 
dagang dengan perusahaan berbahan dasar karet untuk 
memasarkan hasil produksi mereka. Ringkasnya, seba-
gaimana diuraikan oleh penulis:  

“Kini, Koperasi Wangunwatie telah berhasil mengangkat 
nasib 600-an jiwa keluarga petani ke tingkat kesejahteraan 
yang lebih mapan dari kondisi buruh miskin perkebunan. Jika 
digambarkan alur kerja petani anggota koperasi Wangunwa-
tie adalah petani yang “subuh hari menyadap karet dikebun 
koperasi, siang mengantar hasil sadapan ke gudang pengolahan, 
sore membersihkan kebun sendiri, dan malam berkumpul 
dengan keluarga di rumah”. Daulat atas tanah dan diri se-
bagai petani. Hasil perjuangan panjang buruh kebun dengan 
beragam kroniknya” (Cahyono dan Novrian 2010 hlm. 
169).

Seperti disebut di muka, beberapa riset tentang 
gerakan petani dan sosial pedesaan yang dilakukan oleh 
SAINS tersebar di dalam kajian-kajian lain mengenai re-
spon warga atas perampasan tanah dan konsesi-konsesi 
agraria ataupun mengenai konflik-konflik agraria struk-
tural. Selain itu, beberapa tulisan tentang gerakan sosial 
pedesaan yang dilakukan oleh SAINS juga beririsan den-



62 MENDAYUNG DI TENGAH BADAI

gan isu-isu gerakan masyarakat adat. Melalui kolaborasi 
dengan para aktivis di beragam wilayah, SAINS juga 
memproduksi beberapa laporan pendek mengenai perla-
wanan masyarakat adat akibat konsesi, seperti gerakan 
masyarakat adat di Toba, Sumatera Utara melawan PT. 
Toba Pulp Lestari (Simanjuntak 2014), masyarakat Adat 
Semunying Jaya melawan perkebunan kelapa sawit PT. 
Ledo Lestari (Istiyani 2015), dan masyarakat adat Aru 
melawan PT. Menara Grup (Syam, Winni, dan Teluwun 
2015). 

Dalam beberapa hal, meskipun kajian tentang ger-
akan sosial pedesaan yang dilakukan belum terlalu ban-
yak dan terlalu mendalam, namun beberapa riset ber-
hasil menunjukkan keragaman model gerakan agraria 
dan pedesaan di Indonesia. Gerakan-gerakan agraria 
yang pernah diriset oleh SAINS menunjukkan beberapa 
model dan tipe gerakan di antaranya adalah, gerakan 
sosial pedesaan yang berupaya menantang konsesi dan 
perampasan tanah (counter-enclosure movements); gerakan 
sosial pedesaan yang berupaya melakukan okupasi dan 
merebut kembali tanah (reclaiming and occupation move-
ment); gerakan sosial pedesaan yang berupaya untuk 
merebut sekaligus mengelola ruang dan hajat hidup ber-
sama (managing the commons). Meskipun hanya tersirat, be-
berapa tema tentang tipe gerakan tersebut dapat dite-
mukan dalam riset-riset SAINS. Sayangnya, eksplorasi 
yang mendalam tentang tema gerakan agraria dan gerakan 
sosial pedesaan masih dilakukan secara terbatas.

4.4. Wacana dan Praktik Reforma Agraria

Salah satu tema riset yang banyak dilakukan oleh 
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SAINS adalah kajian dan studi tentang wacana dan 
praktik Reforma Agraria. Kajian dan studi ini dilaku-
kan utamanya digerakkan oleh beberapa faktor, yaitu 
sebagai upaya untuk menganalisa dan memahami wa-
tak dari wacana dan praktik Reforma Agraria, teru-
tama di masa pasca-otoritarianisme Orde Baru, sekali-
gus sebagai suatu kehendak untuk turut mengadvokasi 
dan  memajukan wacana dan praktik Reforma Agraria. 
Pada faktor yang terakhir ini, SAINS kemudian terlibat 
berkolaborasi lebih jauh dengan beragam pihak, antara 
lain dengan lembaga-lembaga pengurus negara terkait, 
gerakan-gerakan agraria dan universitas untuk memaju-
kan wacana dan praktik reforma agraria.

Rintisan studi tentang wacana dan praktik reforma 
agraria dapat ditemukan dalam riset-riset SAINS yang 
telah dilakukan sejak tahun 2007. Melalui kerjasama 
dengan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yo-
gyakarta dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), riset-ri-
set SAINS berupaya untuk melihat batasan dan peluang 
(limits and possibilities) dari wacana dan praktik Reforma 
Agraria, yang saat itu bernama Program Pembaruan 
Agraria Nasional (PPAN). Pada ranah riset, upaya un-
tuk melihat peluang dan batasan ini utamanya dilaku-
kan dengan melihat diskoneksi antara kebijakan dengan 
praktik dan dinamika di tempat-tempat kebijakan 
reforma agraria dilakukan. Di dalam melakukannya, 
para peneliti SAINS berupaya untuk melihat aspek yang 
lebih kompleks seperti struktur agraria, pola produksi-
konsumsi, dan relasi sosial di pedesaan, serta kecuku-
pan dan kememadaian tuntutan-tuntutan dari petani 
dan gerakan sosial pedesaan yang tercakup dalam kebi-
jakan Reforma Agraria.
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Beberapa studi awal yang dilakukan oleh SAINS 
pada masa-masa ini dilakukan dengan cara memperli-
hatkan bahwa tata kuasa, tata kelola dan tata guna tanah 
pasca okupasi oleh Serikat Petani Pasundan memberi-
kan manfaat sosial, ekologis dan ekonomis yang lebih 
besar dibandingkan dengan tata kuasa, tata kelola dan 
tata guna tanah yang dilakukan oleh PERHUTANI 
di dataran tinggi Tasikmalaya, Jawa Barat (Novrian, 
Siswanto, Firmansyah, Suyudi, Dani, Nugroho 2009). 
Dari aspek tata guna, model penguasaan dan pengelo-
laan oleh Serikat Petani memungkinkan masyarakat 
untuk mengatur zonasi ruangnya sendiri, yang lebih 
bersifat ramah-ekologis dibandingkan dengan model 
PERHUTANI yang monokultur. Terlebih, pengelolaan 
oleh Serikat Petani mampu meningkatkan kesejahteraan 
dan pendapatan masyarakat, dibandingan pola eksploi-
tasi tenaga kerja oleh PERHUTANI. Ringkasnya, melalui 
penelitian ini, SAINS ingin menunjukkan bahwa kebi-
jakan reforma agraria dalam bentuk redistribusi tanah 
yang diokupasi dan direbut-kembali oleh masyarakat 
melalui Serikat Petani terbukti lebih menguntungkan 
secara sosial, ekonomi, dan ekologis dibandingkan tata 
kuasa, tata kelola, tata guna oleh korporasi negara. 

Selain sebagai upaya untuk meyakinkan pemerintah 
agar melaksanakan Reforma Agraria di wilayah okupasi 
Serikat Petani, studi lain berupaya untuk menunjukkan bah-
wa pasca okupasi, akses dan kontrol perempuan atas tanah 
menjadi lebih terjamin, meskipun tidak sepenuhnya se-
tara (Ekowati, Supriyadi, Romauli, Mulyono, Wahyono, 
Sitorus 2008). Dibandingkan model penguasaan tanah 
yang berbasis perkebunan swasta, pasca okupasi tanah 
oleh Serikat Petani, pemimpin perempuan dan petani 
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perempuan yang aktif di dalam Serikat Petani berhasil 
mendapatkan akses atas tanah. Namun, model Reforma 
Agraria yang juga berujung pada sertifikasi tanah, se-
lain redistribusi tanah dalam kasus ini, juga membuat 
perempuan mengalami formal and legal tenurial insecurity 
(Ekowati, Supriyadi, Romauli, Mulyono, Wahyono, Sito-
rus 2009). Karena umumnya sertifikasi tanah dilakukan 
dengan atas nama laki-laki dan suami. Jika terjadi per-
pisahan atau perceraian, maka perempuan dapat kem-
bali kehilangan akses dan kontrol atas tanah. Sementara, 
joint-titling antara laki-laki dan perempuan dalam pro-
gram sertifikasi pasca redistribusi ini belum dapat terim-
plementasi secara nyata (Ekowati, Supriyadi, Romauli, 
Mulyono, Wahyono, Sitorus 2009). Sekali lagi, melalui 
riset ini SAINS menunjukkan bahwa Reforma Agraria 
belum dapat menuntaskan masalah legal and formal tenu-
rial security, kepastian akses dan kontrol atas tanah un-
tuk perempuan belum terjamin secara legal.

Studi kolaboratif lain yang dilakukan SAINS juga 
berupaya untuk melihat Program Pembaruan Agraria 
Nasional (PPAN) dalam kerangka penyelesaian kon-
flik agraria struktural yang bersifat kronik dan historis. 
Dalam sebuah kajian mengenai pelaksanaan PPAN di 
Trisobo, Jawa Tengah, para peneliti SAINS mendapati 
bahwa kebijakan reforma agraria pada masa itu jus-
tru dilakukan sebagai upaya untuk menundukkan dan 
menjinakkan perlawanan Serikat Petani (Sutejo, Harmi-
ta, Luthfi, Mardiyono, Yahman, Wisnuntoyo, Iswahyu-
ni 2009). Malahan, program PPAN ini justru membuat 
petani dan serikat petani menjadi dirugikan karena 
PPAN mengurangi luasan tanah yang secara aktual se-
belumnya diduduki oleh serikat petani dari sekitar 87 
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hektar menjadi hanya sekitar 11,5 hektar dengan jumlah 
penggarap sekitar 400 Kepala Keluarga. Pendeknya: ter-
dapat masalah ketidaksesuaian luas tanah obyek reforma 
agraria yang ditentukan dan ketidaksesuaian letak tanah 
obyek reforma agraria (Sutejo, Harmita, Luthfi, Mardi-
yono, Yahman, Wisnuntoyo, Iswahyuni 2009). Sepintas, 
PPAN dapat menghentikan sementara konflik antara 
petani dengan pihak perkebunan swasta. Namun,  pro-
gram ini justru menyebabkan kerugian di pihak serikat 
petani dan petani, sebab mereka mesti terusir kembali 
dari tanah yang sudah secara aktual dikuasainya dan 
mendapatkan tanah yang teramat kecil (Sutejo, Harmita, 
Luthfi, Mardiyono, Yahman, Wisnuntoyo, Iswahyuni 
2009). Dalam model implementasi semacam ini, PPAN 
justru menjadi sebuah program yang anti-reform!

Selain menelesik proses-proses redistribusi tanah, 
pada masa berikutnya riset-riset SAINS juga berupaya 
untuk melihat proses administrasi pertanahan dan serti-
fikasi tanah, yang pada masa itu disebut dengan sebuah 
program yang bernama LARASITA (Layanan Rakyat 
untuk Sertifikasi Tanah). Para peneliti SAINS umumnya 
memahami kritik-kritik teoretis tentang proyek adminis-
trasi pertanahan dan sertifikasi tanah, yang merupakan 
sebuah program yang sejak lama didorong oleh lembaga 
keuangan internasional, seperti Bank Dunia. Program 
semacam itu dilakukan utamanya untuk mengukuhkan 
rejim kepemilikan properti individual dan untuk mem-
fasilitasi pembentukan pasar tanah. Selain memahami 
kritik-kritik teoretik semacam itu, para peneliti SAINS 
kemudian berupaya menganalisis lebih dekat sekaligus 
melihat batasan program LARASITA. 

Sebuah kajian yang dilakukan oleh M. Ridho dan 
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Amin Tohari (2010), misalnya, menunjukkan bahwa pro-
gram semacam LARASITA memiliki beberapa keterbatasan 
inheren. Sebab secara teknis, pada dasarnya BPN tidak 
memiliki data yang memadai tentang peta desa detail 
pada umumnya, baik menyangkut data penguasaan dan 
pemilikan, data pemanfataan dan tata guna tanah, serta 
data peralihan hak atas tanah. Juga, banyak ketidak-
sinkronan antara data pertanahan di tingkat desa dengan 
data pertanahan yang dimiliki oleh BPN. Terlebih, 
banyak masyarakat desa yang merasa mengurus ser-
tifikat tanah melalui BPN terhitung birokratis, mahal, 
rumit dan memakan waktu. Tanda bukti kepemilikan 
di level desa, biasanya dalam bentuk Letter C, diang-
gap cukup aman bagi masyarakat. Dengan keterbatasan 
semacam ini, maka program sertifikasi tanah itu dikutuk 
gagal! Riset ini juga menunjukkan bahwa ketiadaan data 
yang lengkap oleh BPN seringkali mengakibatkan kon-
flik tumpang-tindih kepemilikan dan kegagalan dalam 
melihat tanah obyek reforma agraria, sepeti tanah tim-
bul yang muncul cukup banyak di desa-desa. Tanah tim-
bul itu alih-alih dapat diredistribusi oleh BPN kepada 
masyarakat tak bertanah, justru menjadi obyek jual-beli 
tanah baik oleh aparat kampung atau pihak-pihak yang 
merasa berkuasa di wilayah tersebut. Terlebih, riset ini 
juga menunjukkan bahwa meskipun masyarakat desa 
memiliki sertifikat, tidak berarti bahwa masyarakat me-
miliki keamanan penguasaan tanah (tenurial security). 
Sebab, sebagaimana ditunjukkan oleh riset ini, tanah-
tanah bersertifikat tersebut juga dapat hilang akibat 
konflik, konsesi, program pembangunan atau diferen-
siasi sosial. Dengan demikian, pola administrasi dan le-
galisasi aset yang telah lama didorong oleh Bank Dunia 
dan menjadi praktik utama di BPN menemui kegagalan 
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total, baik pada taraf ide, implementasi maupun kon-
sekuensi.

Meskipun riset-riset tentang reforma agraria sedikit 
berkurang pada periode 2010-2014, melalui dukungan 
program Knowledge Sector Initiative-DFAT dan kesem-
patan politik yang dianggap terbuka pada tahun 2014, 
riset-riset tentang wacana dan praktik kebijakan reforma 
agraria mulai digerakkan kembali di SAINS. Proses ini 
dimulai ketika para peneliti utama SAINS bersama para 
peneliti, akademisi, aktivis gerakan-gerakan agraria 
hingga para pejabat publik mengadakan beberapa pu-
taran diskusi terfokus untuk isu agraria dan pengelolaan 
sumber daya alam di Indonesia. Setelah sembilan kali 
diskusi terfokus sepanjang Agustus-September 2014, 
pertemuan itu dilakukan dalam rangka Konferensi Na-
sional Reforma Agraria (KNRA) yang kemudian menyu-
sun suatu draft naskah yang dibahas dan disempurna-
kan dalam “Lokakarya Persiapan KNRA: Reforma Agraria 
untuk Mewujudkan Kemandirian Bangsa” (Jakarta, 17-18 
September 2014). Rangkaian-rangkaian pertemuan itu 
kemudian berujung pada Konferensi Nasional Reforma 
Agraria yang bertujuan untuk menyusun dokumen bagi 
intervensi kebijakan Reforma Agraria pada periode awal 
kepemimpinan Presiden Jokowi.

Dokumen yang dihasilkan dari KNRA itu berjudul 
“Buku Putih Reforma Agraria: Reforma Agraria Mewu-
judkan Kemandirian Bangsa” (Rachman dan Setiawan 
[eds] 2015). Dokumen ini disusun dan didukung oleh 
beberapa lembaga yang bekerja di bidang agraria dan 
lingkungan hidup seperti KPA; SAINS; AMAN; EPIS-
TEMA, SPI; BINDES; API; SPKS; RMI; JKPP; SW; IHCS; 
YLBHI; WALHI; AGRA; KIARA; KONTRAS; FIELD; 
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FITRA; P3I; HuMA; SNI; KNTI; JATAM; SP; ASPPUK; 
IGJ; KAU; IRE; KARSA; PRAKARSA; ICW; KPRI; TUK-
Indonesia; ELSAM, FIKA; dan PUSAKA. Dokumen ini 
diniatkan untuk mendorong kebijakan Reforma Agraria 
di masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, sekaligus, se-
bagai upaya untuk ‘menyambut’ komitmen untuk men-
jalankan reforma agraria. Di dalam masa pemerintahan-
nya, pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla berkomitmen 
untuk menyelesaikan konflik agraria dengan memben-
tuk kelembagaan khusus, meredistribusi pemilikan dan 
penguasaan 9 juta hektar tanah, dan penguatan ekonomi 
rakyat, khususnya di pedesaan.

Di dalam naskah “Buku Putih Reforma Agraria: 
Reforma Agraria Mewujudkan Kemandirian Bangsa”, terda-
pat beberapa tema yang diangkat, di antaranya adalah 
panduan dan pengenalan mengenai landasan hukum 
dan kelembagaan Reforma Agraria, peran dan partisipa-
si gerakan agraria dalam pelaksanaan Reforma Agraria, 
penataan produksi dalam Reforma Agraria, pembiayaan 
Reforma Agraria, termasuk di dalamnya riset dan kajian 
untuk menopang program Reforma Agraria (Rachman 
dan Setiawan [eds] 2015). Buku Putih ini kemudian juga 
mengajukan beberapa rekomendasi kepada pemerintah, 
di antaranya pemerintah perlu membentuk: (1) Kelem-
bagaan khusus untuk melaksanakan pembaruan agraria 
(reforma agraria), yaitu Komite Nasional Pembaruan 
Agraria (KNPA) – atau nama Badan Otorita Reforma 
Agraria (BORA); (2) Kelembagaan khusus untuk menye-
lesaikan konflik agraria, yaitu Komisi Nasional untuk 
Penyelesaian Konflik Agraria (KnuPKA) atau nama lain 
yang disepakati. KNuPKA bersifat sementara (ad-hoc) 
dengan pendekatan transitional justice yang mengutama-
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kan pemulihan hak-hak rakyat yang menjadi korban 
konflik agraria; (3) Kelembagaan peradilan khusus bagi 
konflik agraria, yaitu Pengadilan Khusus Agraria atau 
Pengadilan Agraria. Pengadilan Agraria sebagai bagian 
atau kamar dari Peradilan Umum di MA bertugas khu-
sus menangani dan menyelesaikan konflik agraria (dan/
atau sengketa pertanahan) melalui jalur pengadilan; (4) 
Kementerian Agraria untuk mengkoordinasikan antar 
kementerian dan lembaga terkait pengelolaan tanah dan 
SDA. Kementerian Agraria tidak hanya dimaksudkan 
untuk mengakhiri ego-sektoral di sektor pertanahan, ke-
hutanan, pertambangan, perkebunan, pertanian, kelautan-
pesisir, namun sekaligus kementerian ini memungkin-
kan reforma agraria dapat dijalankan, utamanya dalam 
menyediakan obyek (tanah) bagi reforma agraria, baik 
dari kawasan hutan maupun non-hutan (Rachman dan 
Setiawan [eds] 2015, hlm. 18-19). 

Melalui advokasi dengan jejaring para aktivis yang 
berada di dalam lingkaran pemerintahan Jokowi-Jusuf 
Kalla saat itu, SAINS dan sejumlah aktivis NGOs serta 
gerakan agraria kemudian mendorong Perpres Refor-
ma Agraria untuk menjadi agenda prioritas pemer-
intahan Presiden Joko Widodo. Beberapa kontribusi 
SAINS dalam hal ini di antaranya adalah dengan me-
nyusun Buku Putih Pembaruan Agraria sebagai dasar 
naskah akademik Peraturan Presiden tentang Pemba-
ruan Agraria. Para peneliti utama SAINS   terlibat ban-
yak dalam menginisiasi substansi, memfasilitasi sekali-
gus memberikan rekomendasi atas rangkaian kegiatan 
pada Konferensi Nasional Pembaruan Agraria (KNRA). 
Para peneliti SAINS juga pembuatan Policy Paper tentang 
Usulan Pembentukan Satuan Kerja Presiden untuk Pe-
nyelesaian Konflik Agraria.
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Melalui perjalanan yang cukup panjang, pada akh-
irnya upaya-upaya yang didorong oleh beberapa gera-
kan agraria ini mulai menunjukkan hasil ketika program 
Reforma Agraria Jokowi akhirnya diluncurkan pada Ok-
tober 2018. Program Reforma Agraria pada periode ini 
ditandai dengan dibentuknya kelembagaan yang men-
gurus RA yaitu Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) 
yang disahkan dalam Perpres Reforma Agraria (Perpres 
No. 86/2018) (Salim dan Utami 2019). Wacana Reforma 
Agraria pada periode pertama pemerintahan Jokowi ini 
dilakukan dengan mencadangkan Tanah Objek Reforma 
Agraria (TORA) seluas 9 juta ha. Di dalam program RA 
tersebut, luasan TORA tersebut dibagi ke dalam bebera-
pa skema, yaitu: (1) legalisasi aset seluas 4,5 juta hektar, 
dengan komponen sertifikasi tanah rakyat melalui pro-
gram Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) se-
luas 3,9 juta ha dan sertifikasi tanah transmigrasi seluas 
0,6 juta ha; dan (2) redistribusi aset seluas 4,5 juta hektar, 
yang berasal dari tanah eks HGU seluas 0,4 juta hektar 
dan pelepasan kawasan hutan yang seluas 2,3 juta hek-
tar dan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan 
Hutan (PPTKH) seluas 2,6 juta hektar. Secara umum, 
SAINS memetakan 3 masalah utama dalam program 
Reforma Agraria. Pertama adalah banyaknya peraturan 
dalam program Reforma Agraria, terutama dalam kon-
teks kawasan hutan. Selain Perpres 86/2018, kawasan 
hutan memiliki aturan tersendiri untuk penetapan 
batas kawasan hutan, yaitu Perpres 88/2017 tentang Pe-
nyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan 
(PPTKH). Dari peraturan tersebut, terdapat beberapa 
peraturan turunan dan petunjuk teknis yang diguna-
kan sebagai bahan penilaian untuk penetapan TORA. 
Dari sini masalah mulai muncul karena banyak indika-
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tor penilaian yang tidak sesuai dengan usulan TORA 
dari masyarakat. Masalah kedua adalah penggunaan 
peraturan biasa dalam menyelesaikan masalah di daer-
ah konflik padahal seharusnya didukung oleh peraturan 
yang komprehensif. Pendekatan ini sangat membatasi 
kemajuan dalam proses resolusi konflik. Dan karena itu, 
masalah ketiga adalah kurangnya kemauan politik, teru-
tama dari pemerintah pusat, untuk mengatasi hambatan 
regulasi bagi redistribusi tanah dan penyelesaian konflik 
agraria.

Salah satu studi pendahuluan yang dilakukan 
oleh SAINS untuk mengawali kajian kebijakan refor-
ma agraria pada masa pemerintahan Jokowi dituliskan 
oleh tim penulis Sajogyo Institute (2019b), dengan judul 
“Potret Ketimpangan Penguasaan Tanah di Indonesia”. Studi 
ini memeriksa dua kategori utama ketimpangan, yatu 
ketimpangan alokasi sumber-sumber agraria dan ketim-
pangan distribusi sumber daya agraria. Ketimpangan 
alokasi sumber-sumber agraria merujuk pada ketim-
pangan dalam politik alokasi sumber-sumber agraria 
oleh pemerintah kepada korporasi swasta atau korpora-
si milik negara. Sedangkan ketimpangan distribusi sum-
ber daya agraria merujuk pada ketimpangan sebaran 
golongan penguasaan tanah pertanian pada tingkat Ru-
mah Tangga Petani dalam tanah pertanian rakyat. Selain 
memeriksa ketimpangan penguasaan tanah, studi ini 
juga memberikan beberapa pandangan tentang program 
reforma agraria di masa pemerintahan Jokowi sekaligus 
mengajukan rekomendasi substansial untuk mengoreksi 
ketimpangan pengusaan sumber agraria di Indonesia.     

Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hal 
ketimpangan distribusi tanah, hampir 88% Rumah 
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Tangga Petani (RTP) di Indonesia masuk dalam kategori 
petani miskin, yaitu dengan catatan terdapat 87.96% RTP 
pada golongan petani miskin hanya menguasai lahan ra-
ta-rata 0.45 hektar. Sedangkan 12.04% RTP merupakan 
petani kaya dengan rata-rata penguasaan lahan sekitar 
3.87 hekar. Fakta yang bisa ditarik selanjutnya adalah 
54.29% luas lahan pertanian rakyat dikuasai oleh seba-
gian kecil petani (12.04%), yang merupakan petani kaya. 
Dengan demikian, sebagian besar Rumah Tangga Petani 
di Indonesia merupakan golongan petani gurem dan 
tuna kisma yang rentan. Sementara, dalam hal ketim-
pangan alokasi, studi SAINS (2019b) menunjukkan bah-
wa “Penguasaan tanah perkebunan skala besar melalui 
Hak Guna Usaha telah mencapai 15 juta hektar. Hingga 
awal bulan April 2018, Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan telah menyampaikan bahwa alokasi pengua-
saan tanah kehutanan oleh usaha (skala) besar/korporasi 
mencapai 40,46 juta hektar. Dari sektor pertambangan 
ditunjukkan dengan keberadaan Ijin Usaha Pertamban-
gan (lUP) yang mempunyai luasan mencapai 13,75 juta 
hekar hingga tahun 2013” (hlm. 11). 

Tulisan ini juga mengungkapkan bahwa masalah 
ketimpangan distribusi dan ketimpangan alokasi sum-
ber-sumber agraria di Indonesia tidak dikoreksi secara 
penuh oleh pemerintah Indonesia, termasuk juga ke-
bijakan Reforma Agraria yang diusung oleh Presiden 
Jokowi. Menurut Sajogyo Institute (2019), belum terda-
pat upaya yang serius untuk merombak ketimpangan 
sumber-sumber agraria, baik melalui redistribusi sum-
ber agraria maupun melalui pembatasan penguasaan 
sumber agraria. Meskipun program Reforma Agraria 
didengungkan di masa Presiden Jokowi, namun menu-
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rut riset, program tersebut belum menunjukkan upaya 
untuk merombak ketimpangan struktur agraria, sebab 
redistribusi tanah pada dasarnya tidak terjadi. Redis-
tribusi tanah hanya meliputi pelepasan kawasan hutan 
yang telah menjadi lahan pemukiman dan pertanian 
warga. Sementara, redistribusi tanah hanya berasal 
dari HGU terlantar dan HGU yang habis masa ijin-
nya, dengan catatan bahwa pemilik HGU yang habis 
tidak memperpanjang perijinannya. Ketiadaan upaya 
yang serius untuk merombak struktur agraria semacam 
ini, menurut Sajogyo Institute (2019b), disebabkan oleh 
dominannya paradigma pembangunan yang bertumpu 
semata pada pertumbuhan ekonomi. 

Di dalam rekomendasinya, penelitian ini menga-
jukan delapan rekomendasi substantif sebagai berikut: 
(1) penentuan batas pemilikan tanah maksimum di dae-
rah dengan kepadatan agraria yang tinggi, dengan batas 
yang sesuai kondisi daerah; (2) konsolidasi tanah perta-
nian dari petani-petani miskin dibawah satu organisa-
si produksi atau badan-usaha milik bersama dari para 
pemilik tanah sempit tersebut. Didukung oleh kelem-
bagaan keuangan, serta pendampingan manajemen 
dan teknologi oleh dinas-dinas teknis Pemerintah Dae-
rah, Balai-balai penelitian pemerintah, perguruan tinggi 
serta organisasi masyarakat sipil; (3) membangun kem-
bali dinas teknis Pemerintah Daerah yang berhubungan 
dengan pengembangan pertanian dan industri pede-
saan agar benar-benar dapat berfungsi di lingkungan 
sosial-ekonomi dan agroekosistem sesuai daerahnya; 
(4) membangun kelembagaan dan organisasi keuangan 
yang mengabdi pada kebutuhan serta kondisi khas dari 
petani kecil serta badan-badan usaha petani dan desa; 
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(5) menghentikan ekspansi perkebunan dan usaha ke-
hutanan industrial, dengan mencabut izin HGU yang 
menterlantarkan sebagian atau seluruh tanah konsesinya, 
serta tidak memperpanjang dan/atau memperbarui 
HGU yang izinnya berakhir; (6)  mengakui hak-hak atas 
sumber daya alam termasuk di dalamnya tanah dari 
desa dan masyarakat desa serta masyarakat adat, un-
tuk masa kini dan masa ke depan yang panjang, untuk 
dikembangkan sesuai dengan aspirasi penduduk se-
tempat serta sesuai dengan agroekosistem setempat; (7) 
menghidupkan kembali Pengadilan Agraria, untuk me-
nyelesaikan konflik-konflik agraria secara adil dan tidak 
bias kepentingan pemodal besar; (8) Membatasi luasan 
HGU serta total luas tanah yang dikonsesikan pemerin-
tah pada pemodal besar (Sajogyo Institute 2019b).  

Sebagai bagian dari upaya advokasi kebijakan, 
SAINS juga kemudian melakukan penelitian tentang 
‘Kebijakan Pendaftaran Tanah dan Usulan Objek Tan-
ah Reforma Agraria’ sebagai usaha untuk memastikan 
bahwa program Reforma Agraria yang dilakukan oleh 
pemerintah sesuai bermanfaat untuk memberikan akses 
tanah bagi petani dan penyelesaian konflik. Penelitian 
tersebut dilakukan di dua lokasi di Kabupaten Sigi, 
Sulawesi Tengah dan satu lokasi di Kabupaten Malang, 
Jawa Timur. Kedua lokasi tersebut dipilih sesuai dengan 
kriteria subjek dan objek advokasi Sajogyo Institute, 
yaitu masyarakat sudah harus memiliki agenda reforma 
agraria sendiri, dan harus memiliki aktor reformis di 
dalam pemerintahan. Selain itu, riset-riset tersebut juga 
dilakukan untuk melihat lebih jauh beberapa batasan 
dan hambatan yang membuat program Reforma Agraria 
di masa pemerintahan Jokowi tidak berjalan secara mak-
simal.   
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Di dalam penelitian tentang Kasus HGU PT. Tulus 
Sintuwu di Desa Bunga kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah 
(Oktaviana & Naharoh 2021), SAINS berupaya menun-
jukkan bahwa status HGU di Desa Bunga dapat dikate-
gorikan sebagai tanah terlantar, sebab setelah dilakukan 
proses land clearing, perusahaan tidak menggunakan 
tanah tersebut sesuai pemanfaatan, yaitu untuk perke-
bunan cokelat. Selain itu, dalam riset ini, Oktaviana dan 
Naharoh (2021) berargumen bahwa terdapat beberapa 
alasan mengapa TORA di wilayah ini menjadi urgen, di 
antaranya adalah karena Badan Pertanahan Nasional 
Sulawesi Tengah pada tahun 2011 pernah melakukan 
penertiban tanah terlantar di Kabupaten Sigi, dimana 
tanah yang dikuasai PT. TSK adalah salah satu perusa-
haan yang mendapatkan Surat Peringatan (SP) sebanyak 
3 (tiga) kali dan lahan seluas 77 ha lahan PT. TSK diu-
sulkan untuk ditetapkan sebagai Tanah Terlantar (Ok-
taviana & Naharoh 2021). Hanya saja, hingga hari ini, 
penetapan Tanah Terlantar atau penerbitan SK Tanah 
Terlantar PT. TSK belum terjadi. Riset ini juga berupaya 
untuk menunjukkan bahwa warga Desa Bunga per-
nah berupaya untuk menduduki kembali tanah tersebut, 
namun dituduh melakukan penyerobotan oleh pemilik 
perusahaan. Upaya warga untuk menduduki kembali 
tanah HGU tersebut terutama didorong oleh kebutuhan 
warga desa atas tanah yang hidup dengan akses tanah per-
tanian yang terbatas karena dijepit oleh hutan konserva-
si, yaitu Taman Nasional Lore Lindu (TNLL), dan HGU 
PT. TSK, kawasan hutan produksi, dan hutan lindung 
(Oktaviana & Naharoh 2021). Selain itu, menurut pe-
nelitian ini, terdapat kesalahan pemerintah dalam pem-
berian ijin HGU, yang utamanya disebabkan anggapan 
bahwa lokasi HGU tersebut merupakan lahan tidur yang 
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tidak dikerjakan sama sekali. Padahal, lahan tersebut 
berkaitan dengan “Program Lahan Tidur” yang diaki-
batkan oleh sejarah intervensi yang panjang dari negara 
dalam hal intensifikasi sawah irigasi, pelarangan sistem 
tani ladang, hingga penentuan kawasan konservasi hu-
tan (Oktaviana & Naharoh 2021).

Ringkasnya, penelitian ini kemudian merekomen-
dasikan agar Kementerian ATR/BPN, baik di tingkat pu-
sat maupun daerah untuk menaikkan dan menetapkan 
status Tanah Terindikasi Terlantar seluas 77 hektar dari 
HGU PT. TSK sebagai Tanah Terlantar dan menetapkan 30 
hektar sisa luas HGU PT. TSK dari usulan Kanwil Sulteng 
menjadi Tanah Terlantar untuk diprioritaskan sebagai 
sumber Tanah Obyek Reforma Agraria untuk segera 
diredistribusi kepada warga Desa Bunga (Oktaviana & 
Naharoh 2021). Di dalam melakukan redistribusi terse-
but, penelitian ini juga menyatakan bahwa pemerintah 
perlu lebih transparan dalam membuka data mengenai 
status hukum, pemegang hak HGU, luasan HGU, masa 
berlaku izin HGU, status hukum terkini HGU, dan in-
formasi lainnya kepada publik, utamanya kepada warga 
Desa Bunga (Oktaviana & Naharoh 2021).

Di dalam penelitian lain di Kabupaten Sigi, yang 
berjudul “Reforma Agraria di hutan Lindung dan Konserva-
si: Mungkinkah?”, peneliti SAINS mengusulkan untuk 
merevisi kebijakan terkait pelaksanaan kebijakan Refor-
ma Agraria di sektor kehutanan, terutama beberapa 
regulasi seperti  Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 
2017 mengenai Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam 
Kawasan Hutan; dan Peraturan Menteri Koordinator 
Bidang Perekonomian Nomor 33 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan 
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Tanah dalam Kawasan Hutan (Kasmiati 2021). Dalam ri-
set ini, Kasmiati (2021) melihat bahwa banyak peraturan 
di sektor kehutanan yang tidak memadai untuk mem-
berikan akses masyarakat pada kawasan hutan. Apalagi, 
proses pelepasan kawasan hutan lindung harus melalui 
kriteria penapisan yang rumit. Terlebih, dalam kasus hu-
tan konservasi bahkan tidak tersedia jalan sama sekali 
untuk memproses usulan pelepasan lahan lebih lanjut 
karena solusi satu-satunya yang tersedia adalah resettle-
ment (Kasmiati 2021). Padahal, konflik yang terjadi di ka-
wasan hutan konservasi cukup banyak dan memerlukan 
jalan penyelesaian. Sayangnya, kebijakan yang ada saat 
ini tidak membuka ruang dan peluang sama sekali bagi 
warga. 

Sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian ini, 
penetapan hutan lindung dan kawasan konservasi di 
komunitas Topo Inde terjadi karena proses ‘negaraisasi 
tanah’, dimana tanah-tanah komunal yang dulu dikua-
sai oleh komunitas adat Topo Inde kemudian ditetapkan 
sebagai kawasan hutan konservasi atau hutan lindung 
(Kasmiati 2021). Terlebih, di dalam kawasan hutan lindung 
tersebut selama puluhan tahun sebelum kawasan terse-
but ditetapkan, masyarakat telah terlebih dahulu hidup, 
bermukim dan memanfaatkan hutan tersebut sebagai 
lahan pertanian dan wilayah perburuan (Kasmiati 2021). 
Karena itu, penetapan kawasan hutan lindung tersebut 
membuat konflik antara warga dengan negara terus ber-
langsung, membuat akses masyarakat pada tanah men-
jadi lebih terbatas, sekaligus tidak membuat masalah 
perlindungan ekologis menjadi lebih terjamin (Kasmiati 
2021). Sementara, di sisi lain, sebagaimana dinyatakan 
dalam riset ini, terdapat kerumitan di dalam skema 
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penapisan yang membuat Reforma Agraria di wilayah 
tersebut menemukan jalan buntu (Kasmiati 2021). Ka-
rena itu, peneliti SAINS kemudian mengusulkan untuk 
melonggarkan skema penapisan agar redistribusi tanah 
dapat dilakukan dan konflik dapat terselesaikan.

Di dalam riset yang lain dengan tajuk “Kriteria 
Tanah Objek Tanah Reforma Agraria (TORA) dan Peluang 
Partisipasi Rakyat dalam Pendaftaran Tanah” (Hamdani 
dan Syaukani 2021), para peneliti SAINS berupaya 
menunjukkan bahwa benturan klaim penguasaan tanah 
antara PTPN XII dan rakyat tak kunjung bisa diselesai-
kan karena perbedaan versi sejarah riwayat tanah antara 
PTPN XII dan petani Kalibakar (Hamdani dan Syaukani 
2021). Saling klaim antara PTPN XII dan rakyat petani 
ini sudah berlangsung sejak 1961. PTPN XII mendasari 
klaimnya dari dokumen legal penguasaan tanah, yang 
berupa hak erfpacht yang terbit di era kolonial hingga 
HGU (Hak Guna Usaha) yang terbit pada tahun 1988 di 
era Orde Baru (Hamdani dan Syaukani 2021). Sedangkan 
rakyat petani Kalibakar mendasarkan klaim penguasaan 
tanah mereka berdasarkan sejarah lokal dan kesaksian 
orang-orang tua mereka yang dituturkan secara turun 
temurun (Hamdani dan Syaukani 2021). Di dalam ka-
jiannya, para peneliti mengusulkan agar Gugus Tugas 
Reforma Agraria mesti menjadi garda terdepan untuk 
penelusuran dan pengumpulan data yang akurat 
mengenai masalah riwayat penguasaan tanah yang 
memperhitungkan berbagai sumber pembuktian, bu-
kan hanya bukti dokumen legal pemerintah (Hamdani 
dan Syaukani 2021). Karena itu, menururt para peneliti 
SAINS ini “GTRA perlu membuat tim khusus yang ter-
diri dari perwakilan anggota masing-masing sektor yang 
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ada di tubuh GTRA, plus pihak-pihak yang berkonflik. 
Dalam rangka menjamin visibilitas pandangan dan as-
pirasi rakyat, maka dibutuhkan penggalian historis dan 
etnografis atas versi riwayat penguasaan tanah yang 
mereka yakini” (Hamdani dan Syaukani 2021, hlm. 2).

Di dalam melakukan 3 penelitian tentang wacana 
dan praktik Reforma Agraria ini SAINS mengambil 
posisi sebagai perantara antara Organisasi Tani Lokal 
(OTL) dan pemerintah dengan visi berpihak pada pros-
es redistribusi tanah bagi rakyat. SAINS berupaya un-
tuk secara aktif melibatkan OTL dan kelompok tani se-
bagai penerima manfaat potensial dari TORA. Melalui 
data-data penelitian yang dihimpun, SAINS bersama 
OTL dan kelompok tani mendorong proses kebijakan 
Reforma Agraria dengan pihak terkait, antara lain Di-
nas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) setempat 
dan Badan Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 
Nasional (ATR/BPN). Sajogyo Institute juga melaku-
kan penguatan dan konsolidasi organisasi, baik secara 
horizontal antar anggota dalam organisasi dan kelom-
pok tani, maupun secara vertikal melibatkan organisasi 
masyarakat sipil lainnya yang memiliki agenda yang 
sama. 

Untuk memastikan advokasi yang efektif dan strat-
egis, Sajogyo Institute mempromosikan skema kolabo-
ratif dengan berbagai pihak yang terlibat. Di Kabupaten 
Malang, Sajogyo Institute melibatkan Forum Komuni-
kasi Tani Malang Selatan (FORKOTMAS) yang mengubah 
nama menjadi Serikat Petani Kalibakar (SIKAB), se-
dangkan di Kabupaten Sigi, Sajogyo Institute melibat-
kan kelompok tani dari masing-masing desa, Lembaga 
Swadaya Masyarakat (LSM) setempat, serta komunitas 
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mahasiswa, akademisi lokal dan individu yang berbagi 
kepedulian Reforma Agraria terhadap keadilan. Dalam 
kerja advokasinya, Sajogyo Institute juga mempromo-
sikan pendekatan kesetaraan gender dan inklusi sosial 
(GESI). Sajogyo Institute berupaya agar pertemuan-
nya—dengan pemerintah, akademisi, kelompok tani, 
dan masyarakat lokal—selalu mempertimbangkan ket-
erwakilan perempuan dan kaum miskin. Dalam pros-
es focus group discussion di sebuah kantor wilayah di 
Sulawesi Tengah, misalnya, Sajogyo Institute mengun-
dang perwakilan perempuan dari Desa Bunga untuk 
hadir dan berpartisipasi. Perempuan dan kaum miskin 
memiliki peran dan kepentingan yang signifikan dan 
krusial dalam proses proposal TORA, dan merupakan 
penerima manfaat dari TORA, sehingga keterlibatan 
mereka adalah sebuah keniscayaan. Analisis peran 
dan keterlibatan perempuan pedesaan dan masyarakat 
miskin dalam memajukan TORA di daerah dimaksud-
kan untuk mendorong Gugus Tugas Reforma Agraria 
(GTRA) dan Tim Pendaftaran Tanah untuk melihat lebih 
dekat penerima manfaat Reforma Agraria. 

Catatan lain mengenai program Reforma Agraria 
pada masa pemerintahan Jokowi juga dibuat oleh SAINS 
dalam sebuah tulisan berjudul “Usulan Perbaikan Kebi-
jakan Pendaftaran Tanah untuk Reforma Agraria” (Jaetuloh, 
Rahangiar, Daxoko 2021). Tulisan ini menyoal tentang 
praktik pendaftaran tanah sebagai instrumen penting 
dalam pelaksanaan Reforma Agraria yang, celakanya, 
belum termaktub dalam Perpres 86 tahun 2018 tentang 
Reforma Agraria. Pendaftaran tanah untuk Reforma 
Agraria, sebagaimana dikemukakan dalam tulisan ini, 
merupakan instrumen penting untuk memperjelas sta-
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tus obyek dan subyek Reforma Agraria. Semenjak Orde 
Baru, dengan dibekukannya agenda land reform, pro-
gram pendaftaran tanah lebih banyak ditujukan untuk 
kegiatan legalisasi aset dan sertifikasi tanah yang secara 
massif ditopang oleh bantuan Bank Dunia melalui pro-
gram Land Administration Project (LAP). Hal ini diper-
parah dengan babakan panjang sejarah sektoralisme di 
Indonesia yang mengeluarkan sektor kehutanan dari 
obyek land reform. Akibatnya, pendaftaran tanah yang 
berfungsi untuk merombak struktur penguasaan agraria 
dan instrumen dasar dari pelaksanaan Reforma Agraria 
yang genuine menjadi tak dapat dilakukan. 

Padahal, sebagaimana ditunjukkan dalam tulisan 
ini, terdapat beberapa preseden historis yang menjadi-
kan pendaftaran tanah sebagai upaya untuk melaku-
kan dekolonisasi struktur agraria dan merombak 
ketimpangan penguasaan agraria. Di masa-masa awal 
pasca kemerdekaan, misalnya, “pendaftaran tanah di-
arahkan untuk menjalankan agenda awal dekolonisasi 
dalam pelaksanaan pengukuran dan penyelesaian status 
tanah-tanah yang diambil dari pemerintah pendudukan 
Jepang” (Jaetuloh, Rahangiar, Daxoko 2021, hlm 10). 
Selain itu, pada periode-periode ini, pendaftaran tanah 
juga ditujukan untuk mengkaji struktur penguasaan 
dan pemilikan tanah, “…terutama tanah kelebihan mak-
simum dan tanah absentee, yang kemudian ditargetkan 
sebagai objek land reform untuk diredistribusi kepada 
penggarap, buruh tani, petani lahan sempit, dan subjek-
subjek lainnya yang ditetapkan sebagai penerima land 
reform…” (Jaetuloh, Rahangiar, Daxoko 2021, hlm 11). 

Karena itu, tulisan ini mengajukan beberapa reko-
mendasi penting yang berupaya menghubungkan pen-
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daftaran tanah dengan agenda Reforma Agraria, sebagai 
berikut: Pertama, pendataran tanah mesti diletakkan se-
bagai upaya untuk menata-ulang struktur agraria yang 
timpang, yang dengan demikian mesti menghilangkan 
pemilahan antara Reforma Agraria di kawasan hutan 
dan bukan-hutan, sebagaimana terjadi sekarang. Kedua, 
untuk melakukan sebuah agenda Reforma Agraria yang 
genuine, oleh karena itu, diperlukan sebuah pendaf-
taran tanah secara menyeluruh dalam rangka menata-
ulang ketimpangan dan menyelesaikan konflik agraria 
yang bersifat kronik dan menyejarah. Untuk melakukan 
hal semacam ini, penyatuan mekanisme dan standar 
pendaftaran tanah perlu dilakukan, sembari mengako-
modasi sejarah dan riwayat penguasaan tanah dalam 
versi yang dituturkan oleh rakyat (Jaetuloh, Rahangiar, 
Daxoko 2021).

Ringkasnya, dalam kluster tema riset ini, SAINS 
lebih mengembangkan strategi kolaboratif bersama ger-
akan agraria, akademisi dan pemerintah. Di dalam riset-
riset semacam ini, meskipun tetap melakukan kritik atas 
wacana dan praktik kebijakan agraria, SAINS berupaya 
untuk bekerjasama, terlibat dalam dialog yang lebih 
dekat, sekaligus memberikan rekomendasi dan usu-
lan, baik yang bersifat teknis maupun konseptual terha-
dap wacana dan praktik kebijakan reforma agraria. Cara 
semacam ini ditempuh, utamanya, dialasi oleh suatu 
keyakinan bahwa reforma agraria di masa pasca otori-
tarianisme harus dari berbasis adanya kesempatan politik 
yang terbuka melalui aparatus negara yang dianggap 
reformis dan tuntutan dari bawah oleh gerakan rakyat. 
Dalam beberapa hal, strategi semacam ini tidak mudah 
untuk ditempuh karena paradigma negara yang lebih 
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mengutamakan tanah-untuk-pembangunan dan tanah-
untuk-pertumbuhan ekonomi masih sangat dominan. Di 
aspek lain, terdapat sektoralisme kebijakan agraria yang 
membuat redistribusi seringkali menemui jalan buntu, 
terutama dalam kasus pelepasan kawasan hutan kon-
servasi seperti di Sigi, Sulawesi Tengah atau pelepasan 
aset negara yang dikuasai oleh BUMN seperti dalam kasus 
di Kalibakar, Malang. Di tengah situasi semacam itu, 
SAINS tetap berupaya untuk membangun jalan, mem-
buka dialog kebijakan dengan beberapa jaringan di 
dalam lembaga pemerintahan. 

Meskipun jendela kesempatan politik yang terse-
dia tampak kecil dan sempit, namun dialog-dialog ke-
bijakan yang intensif, setidaknya membuat kasus-kasus 
yang dibawa oleh SAINS mendapatkan perhatian dan 
mulai tampak (visible) di hadapan mata pemerintah. 
Ketegangan antara melakukan kritik dan resistensi di 
satu sisi dengan upaya untuk berkolaborasi di sisi lain, 
mesti disituasikan dan dipahami dalam konteks persis-
tensi warisan kebijakan agraria kolonial, ekspansi kapi-
tal yang semakin meluas, kebijakan pembangunan yang se-
makin berwatak neoliberal, serta ketersumbatan politik 
kebijakan agraria yang berorientasi pada keselamatan 
dan kesejahteraan rakyat. Ketegangan itu, bagaimana-
pun, tetap bersifat produktif, menghasilkan refleksi kri-
tis, sekaligus memperlebar kesempatan politik yang ter-
sedia.



REFLEKSI PERJALANAN DAN PERGULATAN SAJOGYO INSTITUTE 85

/ 5 /

Melampaui Riset: Beragam Inisiatif 

Dalam upaya untuk memperdalam dan memper-
luas kontribusinya bagi terwujudnya keadilan 
agraria di Indonesia kerja-kerja SAINS pada 

dasarnya tidak terbatas pada penelitian. Beragam ini-
siatif dilakukan selain kerja-kerja dokumentasi dan pe-
nelitian, di antaranya adalah pendidikan dan pelatihan, 
advokasi kebijakan, dan perluasan wacana agraria mela-
lui strategi kolaborasi dan aliansi. Berikut adalah seklias 
gambaran tentang beragam peran dan inisiatif yang di-
lakukan oleh SAINS.

5.1. Lingkar Belajar Agraria

Sejak tahun 2008, SAINS telah secara konsisten 
menyelenggarakan lingkaran dan putaran belajar dan 
pendidikan yang melibatkan banyak pihak. Mulai dari 
para aktivis gerakan sosial, pengurus publik, akademi-
si, peneliti, dan mahasiswa---yang membahas beragam 
masalah agraria, kebijakan reforma agraria, gerakan 
agraria dan pedesaan, konsep dan pendekatan kunci 
dalam studi agraria hingga metodologi studi agraria. 
Salah satu putaran awal misalnya dilakukan pada tahun 
2008 dengan nama Lingkar Belajar Bersama Reforma 
Agraria (LiBBRA), yang melibatkan banyak pihak, mu-
lai dari para peneliti agraria dari berbagai lembaga pe-
nelitian, universitas dan sekolah tinggi seperti Sekolah 
Tinggi Pertanahan Nasional, Universitas Gajah Mada, 
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulah, dan para 
aktivis gerakan sosial seperti Konsorsium Pembaruan 
Agraria dan beragam kelompok dan lembaga lainnya. 
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Putaran-putaran belajar di dalam LiBBRA ini berlang-
sung selama kurang lebih dua tahun dengan beragam 
bahasan seperti paradigma-paradigma kebijakan refor-
ma agraria, studi agraria, gerakan agraria dan kebijakan 
agraria. Di dalam putaran belajar tersebut, para peserta 
belajar diajak untuk membaca, me-review, mengkaji dan 
memahami konsep-konsep kunci dalam studi agraria 
dan reforma agraria. 

Putaran belajar dalam LiBBRA berkontribusi 
cukup signifikan dalam membentuk rombongan para 
pelajar, sarjana dan peneliti masalah agraria. Hal me-
narik lainnya adalah melalui cara semacam ini, pengu-
rus publik juga diajak untuk belajar kembali dan menge-
nali masalah-masalah agraria dari sudut pandang yang 
beragam. Melalui lingkar belajar tersebut, kajian-kajian 
agraria secara perlahan mulai banyak diminati kemba-
li. Banyak para pelajar yang merasa tertarik dan mulai 
meneliti masalah agraria, termasuk menerapkan kon-
sep-konsep kunci yang dokaji dalam LiBBRA. Beberapa 
penelitian kolaboratif antara SAINS dengan STPN, BPN 
dan gerakan-gerakan agraria mulai terbangun. Mela-
lui kerjasama beberapa lembaga, SAINS juga berperan 
besar dalam mengorganisir sejumlah aktivis, peneliti, 
akademisi dan birokrat untuk menempuh suatu kursus 
singkat di Institute of Social Studies (ISS) di Den Haag 
dengan tema “Agrarian Transition in 21st  Century”.     

Jika putaran belajar dan pendidikan di dalam LiB-
BRA banyak menyasar para mahasiswa dan aktivis di 
beberapa kota besar, putaran-putaran belajar selan-
jutnya yang diselenggarakan oleh SAINS justru meli-
batkan banyak pemuda dan mahasiswa, yang utaman-
ya berasal dari kampung-kampung tempat riset-riset 
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SAINS dilakukan. Pendekatan baru yang dilakukan 
oleh SAINS ini adalah konsekuensi dari penerapan me-
tode riset yang dilakukan, yaitu kaji-tindak bersama 
(participatory action research), yang dalam beberapa hal 
dikombinasikan dengan metode etnografi. Salah satu 
penerapan awal metode riset semacam ini yang cukup 
menonjol dilakukan oleh Surya Saluang, Didi Novrian, 
Risman Buamona, Meifita Handayani yang kemudian 
dipublikasikan dengan judul, “Perampasan Ruang Hidup: 
Cerita Orang Halmahera” (Saluang, Novrian, Buamona, 
Handayani 2014). Pada riset semacam itu, para peneliti 
SAINS bukan hanya menggali data. Terlebih, mereka 
hidup-bersama masyarakat dalam jangka waktu yang 
cukup panjang, bergaul dan membangun keakraban, 
kedekatan termasuk mengembangkan dialog-dialog 
kritis bersama masyarakat. Para peneliti ini bahkan 
sangat aktif mendiseminasikan hasil riset. Pada giliran-
nya, proses ini menarik minat banyak pemuda dari kam-
pung untuk terlibat lebih lanjut dalam putaran-putaran 
belajar di SAINS selanjutnya.

Sepanjang 2014-2017, setidaknya terdapat delapan 
kali proses pendidikan dan pelatihan riset dengan me-
tode kaji-tindak bersama. Beberapa dari putaran belajar 
ini menghasilkan rombongan-rombongan belajar yang 
bersemangat dengan keterlibatan partisipan pemuda-
pemudi yang cukup besar. Pada awal tahun 2012, mis-
alnya, berlangsung putaran pertama bernama Sekolah 
Pena Kangela selama 1 bulan dengan peserta dari 
Maluku Utara, yang kemudian disusul dengan kegiatan 
Kora Maluku atau “Skola Rakyat Maluku”, dengan pe-
serta yang lebih besar selama 4 bulan pada tahun 2014. 
Sepanjang tahun 2015, juga terdapat beberapa latihan 
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kecil dalam sesi-sesi pendek dan terpisah, yang meli-
batkan pegiat muda dari Kepulauan Maluku dan Jawa 
Barat. Selain berupa lingkar belajar, putaran diseminasi 
yang dikemas dengan tema “Bacarita Kampung” juga 
dilakukan dengan peserta dari Kepulauan Maluku Utara 
dan Maluku Selatan, pulau Sulawesi dan Jawa (Saluang 
2017). Putaran-putaran belajar pada periode ini meng-
hasilkan rombongan para pegiat dan pelajar muda yang 
produktif menuliskan soal dinamika perubahan pede-
saan dengan beragam sudut pandang (dapat dilihat di 
poin 4.2 dalam tulisan ini).   

Beberapa proses putaran ini umumnya berlang-
sung sangat cair, tidak ada protokol ketat atau kuriku-
lum baku, menyesuaikan kebutuhan tema belajar pe-
serta dengan penekanan tentang pembentukan jejaring 
rombongan belajar. Di dalam lingkaran belajar semacam 
ini, peserta dilatih bukan hanya konsep-konsep atau te-
ori-teori tentang studi agraria, tetapi juga ‘laku’ sebagai 
seorang pegiat kaji-tindak bersama yang hendak mene-
kankan pada upaya-upaya pembenahan sosial-ekologis. 
Di dalam bahasa para inisiatornya, pendidikan macam 
ini menekankan pada:

“... hal yang kami coba tekankan adalah soal “pemeriksaan” 
dalam cara-cara yang paling harian sebisa mungkin oleh 
“orang biasa”... pemeriksaan adalah urusan setiap orang 
yang ingin terlibat dalam pembenahan masalah. Tiap orang 
itu bisa memulai dari “apa adanya” bukan dari “ada apanya”. 
Apa yang ada selalu bisa dikembangkan menjadi pintu pem-
buka pemeriksaan, dan selanjutnya pembangunan sikap-sikap 
menghadapi masalah. Apa yang ada, tidak ada yang kebetu-
lan. Prinsip ini khas dalam pengetahuan lokal tradisional, 
kami yakini masih berlaku dan akan terus begitu sampai ka-
panpun. Apa yang ada justru adalah sebaik-baik cara untuk 
memulai... “apa adanya” subjek menjadi menarik dan justru 
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adalah pintu bagi berlangsungnya pemeriksaan dan kemudian 
penyikapan atas keadaan. Pemeriksaan bukan lagi wewenang 
peneliti atau aktivis semata (tidak seperti di negara kapi-
talisme maju dengan legitimasi dan politik penelitiannya). 
Pemeriksaan paling jitu justru bisa berlangsung dengan mata 
dan batin pertama pelakunya sendiri. Fokus dan bagaimana 
metode pemeriksaan itu sendiri dilangsungkan, sesungguhnya 
tiap-tiap daur ruang hidup memiliki daur pengetahuannya 
masing-masing untuk menempuh pemeriksaan itu semua. Se-
kolah, latihan ataupun pertemuan belajar yang berlangsung 
sejauh ini pada dasarnya hanyalah wadah untuk membong-
kar ulang daur pengetahuan yang mengendap dalam diri dan 
batin tiap-tiap peserta.” (Saluang 2017, hlm xv) 
 
Hingga tulisan ini dibuat, SAINS berkolaborasi 

dengan 3 lembaga lainnya, yaitu Rimbawan Muda Indo-
nesia, Forest Watch Indonesia dan Jaringan Kerja Pem-
etaan Partisipatif melakukan rangkaian pendidikan yang 
diberi judul Sekolah Kaki Gunung (SKG). Sekolah Kaki 
Gunung ini berupaya untuk memperluas kesadaran kri-
tis sekaligus analisa kritis terhadap beragam krisis so-
sial-ekologis yang terjadi di Indonesia. Beragam materi 
seperti pengantar ekonomi politik dan ekologi politik; 
analisa struktur agraria; sejarah kebijakan agraria Indo-
nesia; gender, akses dan kontrol atas sumberdaya alam, 
serta beragam peralatan analisa seperti pemetaan aktor, 
investigasi kejahatan lingkungan, pemetaan partisipatif, 
analisa konflik, dan lainnya diberikan dalam pelatihan 
ini. Ringkasnya, Sekolah Kaki Gunung ini berupaya 
menyajikan beragam pendekatan dan perspektif untuk 
menganalisa krisis sosial-ekologis, termasuk metode-
metode tindakan untuk menyemai upaya penghentian, 
pembenahan dan pemulihan krisis sosial-ekologis.    
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5.2. Pembentukan Jejaring Aliansi, Koalisi dan   
       Kolaborasi

Dalam melakukan penelitian, sejak periode awal 
pembentukannya, SAINS lebih banyak mengutamakan 
jenis-jenis riset kolaboratif bersama lembaga-lembaga 
penelitian, lembaga pemerintahan,  NGOs, universitas 
dan gerakan sosial lainnya. Bagi SAINS, melakukan ri-
set kolaboratif dipandang lebih strategis, utamanya 
dalam rangka pembangunan aliansi dengan gerakan 
agraria dan gerakan sosial lainnya. Melakukan kolabo-
rasi bersama gerakan sosial yang lain dapat membantu 
SAINS untuk penguatan kampanye, advokasi, diskur-
sus sekaligus praktik-praktik keadilan agraria-ekologi 
di Indonesia. Beberapa lembaga dan gerakan-gerakan 
agraria, lingkungan hidup, dan masyarakat di level na-
sional maupun sub-nasional tercatat pernah melakukan 
kolaborasi di dalam kerja-kerja penelitian dan advoka-
si SAINS, termasuk KPA, WALHI, ARC, RMI, AMAN, 
FWI, JKPP, Yayasan Pikul, Hutan Rakyat Institute, LIPS, 
Koalisi Bersihkan Indonesia, Salaam Institute dan banyak 
gerakan lainnya. 

Selain dengan lembaga dan gerakan agraria, riset-
riset SAINS juga banyak melibatkan universitas dan 
lembaga-lembaga penelitian lainnya. Strategi ini biasanya 
ditempuh terutama untuk membuat studi, wacana dan 
penelitian tentang masalah agraria dan kebijakan refor-
ma agraria mulai menjadi perhatian di kalangan akade-
misi dan universitas. Terlebih, SAINS juga berupaya un-
tuk menjadikan studi tentang masalah agraria, gerakan 
agraria dan kebijakan agraria dapat menjadi kurikulum 
yang diajarkan di berbagai kampus. Jenis-jenis kolabo-
rasi semacam ini pada umumnya dilakukan SAINS 
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melalui pelibatan akademisi kampus untuk melakukan 
penelitian, review hasil riset, maupun melalui workshop 
untuk mendiseminasi hasil penelitian. Beberapa lem-
baga penelitian, baik yang berbasis kampus maupun 
non-kampus, dan universitas seringkali terlibat dalam 
kolaborasi semacam ini seperti LIPI, STPN Yogyakarta, 
IPB, Universitas Negeri Malang, PSA-IPB, dan lainnya. 

Strategi lainnya yang biasanya ditempuh oleh Sa-
jogyo Institute adalah dengan membuat jejaring Fel-
low Research, terutama kepada individu-individu yang 
dianggap mampu berkontribusi untuk memajukan 
riset-riset SAINS. Jejaring Fellow Research ini utamanya 
direkrut dengan beragam alasan, di antaranya untuk 
memperkuat dan memperluas substansi dan tema-tema 
kajian riset SAINS, sekaligus sebagai upaya untuk 
mengarusutamakan kajian dan penelitian agraria di In-
donesia. 

Dalam beberapa waktu belakangan, SAINS juga 
banyak terlibat dalam beberapa koalisi dan aliansi 
strategis, baik dalam produksi pengetahuan maupun 
advokasi kebijakan, diantaranya:
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a. Koalisi Tenure
 Setelah  Konferensi  Tenurial  tahun  2017,  koalisi  ini  

mengembangkan  rancangan  strategis dalam melaku-
kan intervensi kebijakan untuk mengadvokasi 
keadilan tenurial. SAINS secara khusus melakukan 
studi meja tentang PSN dan konflik tenurial pada 
November-Desember 2020.   

b. Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA)
 Koalisi yang sudah lama terbentuk ini sedang melakukan 

putaran diskusi untuk menggodok usulan naskah 
revisi atas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 
Tahun 2018. Koalisi ini mengadvokasi kebijakan 
reforma agraria sejati. Bulan September 2020, KNPA 
berencana mengusulkan draft revisi perpres ini ke 
Kantor Staf Presiden. Namun penerbitan UU No.11 
tahun 2020 tentang Cipta Kerja membuat rencana 
tersebut belum ada kepastian. Sampai Januari 2021 
usulan revisi Perpres masih menghadapi kebuntuan. 
Hadirnya UU Cipta Kerja tentu sangat berimbas ke 
kebijakan RA, terutama Bank Tanah. Bank Tanah 
merupakan satu lembaga pemerintah yang bagi 
SAINS merupakan lembaga yang anti-reform karena 
lebih cenderung memfasilitasi investasi dan melaya-
ni pasar tanah.

c. Komite Nasional Pertanian Keluarga (KNPK)
 Koalisi ini secara konsisten dalam mengadvokasi 

penguatan basis produksi pangan keluarga. Bersama 
KNPK, SAINS terlibat dalam penyusunan studi kri-
tis terhadap dokumen RAN-PK di Kementerian Per-
tanian.

d. Koalisi Bersihkan Indonesia
 Koalisi beragam yang terdiri dari setidaknya 40 or-

ganisasi masyarakat sipil ini berfokus pada peno-
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lakan terhadap pengembangan energi kotor dan 
dampaknya pada krisis sosio-ekologis. Kegiatan ter-
akhir yang diselenggarakan bersama adalah Sidang 
Rakyat untuk menolak pengesahan RUU Minerba. 
Pada acara tersebut Gunawan Wiradi diundang se-
bagai pembicara tamu. SAINS terlibat membantu 
dalam membuat template laporan rapporteur (Ga-
nies), menjadi pimpinan sidang pada hari ke-2 (Jaet-
uloh), menjadi rapporteur (Ganies dan Jaetuloh), dan 
menyusun dokumen hasil Sidang Rakyat (Ganies). 
Selain Sidang Rakyat, SAINS juga pernah bekerja 
sama dengan Koalisi Bersihkan Indonesia untuk 
menyelenggarakan bedah film “Membongkar Sum-
ber ‘Setrum’ dalam Film ‘Kesetrum Listrik Negara’” 
pada 19-20 September 2020. 

e. Koalisi Fraksi Rakyat Indonesia (FRI)
 Koalisi ini mengadvokasi penolakan terhadap RUU 

Cipta Kerja, yang juga menjadi isu krusial yang 
disasar oleh Koalisi Bersihkan Indonesia. Setelah 
RUU Cipta Kerja resmi ditetapkan, koalisi ini tetap 
berkoordinasi untuk melakukan aksi bersama dalam 
memantau perkembangan RUU Cipta Kerja dan ke-
bijakan-kebijakan turunannya.

f. Koalisi Pangan Mandiri
 Selain terlibat dalam koalisi-koalisi besar di antara ger-

akan sosial, SAINS juga terlibat dalam koalisi pengem-
bangan ekonomi rakyat, khususnya pemenuhan 
pangan secara mandiri di antara gerakan petani dan 
buruh di tiga wilayah (Bogor, Bandung, dan Jogja). 
Koalisi Pangan Mandiri ini nampaknya kurang berja-
lan dengan baik, karena pandemi Covid-19 yang tak 
kunjung mereda juga menghambat koordinasi dan 
implementasi kegiatan lapangan. Meski demikian, 



96 MENDAYUNG DI TENGAH BADAI

koalisi ini masih mencari pola gerakan dan pengem-
bangan jaringan.

g. Koalisi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
 Koalisi ini dibentuk sebagai upaya mengembangkan 

media kampanye kreatif bersama WatchDoc, mela-
lui perekaman dan produksi video oleh komunitas 
lokal tentang krisis sosio-ekologis di pesisir dan pu-
lau-pulau kecil. Saat ini koalisi ini masih tetap ber-
proses dan melakukan rapat koordinasi untuk men-
emukan pola produksi video, sementara komunitas 
lokal tetap mengumpulkan bahan-bahan video yang 
dibutuhkan.

h. TPOLS (Transnational Palm Oil Labour Solidarity). 
 Pada bulan Desember 2020, SAINS baru saja berga-

bung dengan TPOLS (Transnational Palm Oil Labour 
Solidarity). Sebuah koalisi dari beragam organisasi 
yang berfokus pada pekerja di industri dan perke-
bunan sawit. Koalisi ini tidak hanya bekerja di Indo-
nesia, namun jaringan kerjanya meliputi CSO-CSO 
di Asia dan Eropa. Keanggotaan TPOLS ini bersifat 
lintas sektor; bukan hanya dari serikat pekerja saja 
namun juga terdapat CSO, Kampus, serta individu-
individu terkait.  

5.3. Advokasi Kebijakan Reforma Agraria 

Beberapa inisiatif SAINS terkait advokasi kebijakan 
sebenarnya mulai dilakukan pada periode-periode 
pelaksanaan Reforma Agraria di masa Susilo Bambang 
Yudhoyono. Bentuk advokasi kebijakan pada masa 
ini dilakukan dengan cara membuat wacana Reforma 
Agraria diadopsi menjadi kebijakan. Selebihnya, SAINS 
juga berupaya untuk berkolaborasi secara kritis dengan 
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para pengurus publik, utamanya Badan Pertanahan Na-
sional, baik pada level nasional maupun daerah mela-
lui kolaborasi-kolaborasi penelitian dan dialog-dialog 
kebijakan untuk memajukan praktik kebijakan Reforma 
Agraria.

Melalui dukungan Knowledge Sector Initiative-DFAT, 
sepanjang 2017-2021 SAINS berupaya untuk menginten-
sifkan advokasi kebijakan, utamanya melalui hasil-hasil 
penelitian. Bersama dengan KNPA, SAINS menyusun 
draft Revisi Perpres No. 86 tahun 2018 tentang Reforma 
Agraria. Salah satu usulan SAINS dalam revisi Perpres 
tersebut misalnya adalah representasi dari kelompok 
tani sebagai anggota kepanitiaan Reforma Agraria atau 
GTRA. Usulan ini diterima baik oleh KNPA dan di-
masukkan dalam salah satu pasal perubahan di dalam 
Revisi Perpres Reforma Agraria. Selain itu, SAINS juga 
berupaya membangun koneksi dengan beberapa staf 
dari Kantor Staf Presiden dan Gugus Tugas Reforma 
Agraria di tingkat pusat untuk Revisi Perpres 86 dan 
membangun pandangan dan platform bersama tentang 
masalah umum dalam pelaksanaan Reforma Agraria. 
Hasilnya, pandangan bersama tentang masalah teknis 
dari penerapan Reforma Agraria di Indonesia disepa-
kati, yaitu ketidaktepatan subyek, ketidaktepatan obyek 
dan kelembagaan yang kurang inklusif. Sayangnya, ini-
siatif untuk melakukan Revisi Perpres 86 ini masih ber-
jalan di tempat. Upaya-upaya untuk mendesakkan peru-
bahan juga belum ada tanggapan dari pemerintah. 

Melalui penelitian tentang kemungkinan-kemung-
kinan penerapan Reforma Agraria di Kalibakar Malang, 
SAINS melanjutkan upaya advokasi kebijakan tersebut 
dengan menyelenggarakan workshop dan FGD di Ma-
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lang untuk membantu proses redistribusi tanah bagi 
petani Kalibakar, Malang. SAINS berupaya mengusul-
kan keterlibatan akademisi yang lebih intensif sebagai 
anggota Gugus Tugas Reforma Agraria. Ini utamanya 
diusulkan sebagai bagian dari upaya untuk membuat 
kesaksian rakyat atas riwayat penguasaan tanah diakui 
secara absah. Di dalam upaya untuk mengakselerasi 
pelaksanaan Reforma Agraria di Malang, SAINS juga 
berupaya untuk menggandeng beberapa akademisi 
dari Universitas Negeri Malang dan beberapa kampus 
di Malang lainnya, utamanya untuk terlibat aktif dalam 
melakukan advokasi kebijakan Reforma Agraria di loka-
si setempat. Advokasi kebijakan serupa juga dilakukan 
SAINS untuk kasus redistribusi tanah di dua wilayah di 
Sulawesi Tengah. Upaya ini ditempuh dengan cara 
melakukan beragam workshop bersama dengan staf-
staf Kementerian terkait seperti Direktorat Redistribusi 
Tanah dari Kementerian ATR/BPN, Kantor Staf Kepres-
idenan dan Sekretariat GTRA di Kabupaten Sigi. Cara 
lain yang biasanya ditempuh oleh SAINS adalah dengan 
melibatkan jejaring yang dimiliki, terutama di dalam 
GTRA daerah, untuk menjadi mitra-mitra strategis, baik 
di dalam penelitian maupun di dalam advokasi kebi-
jakan. Melalui strategi ini, terdapat jalinan relasi dan ko-
munikasi yang relatif baik, sekaligus untuk mendorong 
agar terwujud data-data yang lebih lengkap tentang 
obyek dan subyek Reforma Agraria, utamanya melalui 
Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan 
Pemanfaatan Tanah (IP4T).

Saat tulisan ini dibuat, advokasi kebijakan untuk 
redistribusi tanah yang dilakukan oleh SAINS, teruta-
ma di tiga wilayah di Kabupaten Malang, Jawa Timur 
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dan Sigi, Sulawesi Tengah, masih bekerja. SAINS 
sepenuhnya memahami bahwa terdapat watak-watak 
anti-reform yang bekerja baik dalam kebijakan pem-
bangunan ekonomi terkini maupun di dalam kebijakan 
reforma agraria pada masa pemerintahan sekarang. Wa-
tak anti-reform di dalam kebijakan pembangunan ekono-
mi, tentu saja, sangat terlihat dalam upaya pemerintah 
saat ini dalam pembentukan kebijakan koridor ekonomi 
yang memperluas konsesi agraria, pembangunan in-
frastruktur, hingga pembentukan kawasan industri dan 
perkotaan. Kebijakan semacam ini semakin membuat 
perampasan ruang hidup, pengrusakan lingkungan, 
konflik sosial dan eksploitasi pekerja semakin kronis 
dan meluas dialami oleh warga Indonesia. Watak anti-
reform juga manifes di dalam kebijakan reforma agraria 
pada rezim saat ini, di antaranya adalah: lebih banyak 
berfokus pada sertifikasi dan legalisasi aset yang beru-
jung pada pembentukan pasar tanah semata; masih su-
litnya poses redistribusi tanah di kawasan hutan dan 
aset milik negara; belum ada upaya untuk menidakber-
dayakan konsesi agraria yang menguasai tanah dengan 
skala luas; belum ada upaya untuk menangani dan me-
nyelesaikan konflik agraria; tidak ada upaya untuk me-
mulihkan dan membenahi krisis sosial-ekologis akibat 
kebijakan konsesi. Ringkasnya, SAINS meyakini bahwa 
program reforma agraria yang dijalankan terutama pada 
dua rejim presiden terakhir pada dasarnya bukanlah ke-
bijakan reforma agraria yang sejati! 

Meski demikian, SAINS terus berupaya untuk 
memperlebar jendela kesempatan politik yang dapat 
dimanfaatkan, terutama jika: (a) kesempatan politik 
tersebut dapat memberikan manfaat langsung pada 
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masyarakat petani dan serikat petani untuk dapat 
mengakses tanah obyek reforma agraria maupun untuk 
menemukan jalan keluar bagi konflik agraria yang ber-
sifat historis dan kronis; (b) kesempatan politik tersebut 
dapat membuat pemerintah menyadari batasan-batasan 
wacana dan praktik Reforma Agraria yang sedang 
diterapkan; (c) kesempatan politik tersebut dapat mem-
bantu petani dan serikat petani untuk memperkuat kem-
bali gerakannya, sekaligus untuk mendiskusikan renca-
na tata produksi-konsumsi, tata kuasa dan tata kelola di 
level gerakan petani.  

/ 6 /

Catatan Akhir

Seperti diuraikan di atas, masalah-masalah agraria 
di Indonesia berakar-mendalam sebagai akibat 
dari kegagalan melakukan dekolonisasi terha-

dap warisan kebijakan agraria kolonial. Malahan, war-
isan kebijakan agraria tersebut menjadi lebih mengakar 
seturut kemunculan rezim otoritarianisme Orde Baru 
yang beriringan dengan ‘Dekade-dekade Pembangu-
nan’ pada level global. Sebagai akibatnya: Pertama, se-
lama kurang lebih lima dekade, golongan masyarakat 
Indonesia yang tinggal di wilayah sub-urban, pedesaan, 
dan pedalaman dalam beragam lanskap seperti dataran 
rendah, dataran tinggi, pesisir dan pulau-pulau kecil In-
donesia terus-menerus mengalami perubahan agraria 
yang dramatis dan drastis. Utamanya, dalam bentuk 
pelucutan sumber-sumber agraria yang menjadi sara-
na subsistensi golongan tersebut, baik untuk produksi 
nilai-lebih dan akumulasi kapital, maupun semata un-
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tuk mesin pertumbuhan dan perburuan rente. Selain itu, 
cara produksi dan cara hidup pra-kapitalistik dari 
golongan masyarakat tersebut juga berupaya terus-me-
nerus diinkoorporasikan ke dalam cara produksi kapital 
dan transaksi pasar melalui beragam intervensi: mulai 
dari introduksi komoditas global, perubahan teknologi, 
hingga perubahan moda produksi dan reproduksi so-
sial. Kedua, perombakan institusi dan kebijakan negara 
yang lebih melayani perampokan sumber-sumber agraria 
dalam ruang-waktu tertentu dengan orientasi pertum-
buhan ekonomi. Kecenderungan ini juga mesti dibaca 
dalam cara pandang peralihan penataan ekonomi-poli-
tik global dari cara perampokan kolonial ke rezim Pem-
bangunan serta ekspansi kapital industrial-finansial ke 
arah Asia Timur dan Asia Tenggara. 

Kebangkrutan sosial-ekologis dan krisis agraria mun-
cul sebagai konsekuensi pertama. Selama setidaknya 
tiga dekade belakangan, beragam laporan tentang hi-
langnya keselamatan warga seperti perampasan tanah, 
pengusiran, pembunuhan, konflik, perpecahan, krimi-
nalisasi, teror dan intimidasi menjadi cerita yang jamak 
dan lazim terdengar dalam beragam pemberian konsesi 
agraria dan proyek-proyek pembangunan lainnya. Be-
ragam cerita tentang penggundulan hutan, hilangnya 
jenis pohon-pohon tertentu, tanaman obat, hewan bu-
ruan, kebangkrutan sungai, mata air, danau, penghan-
curan mangrove, terumbu karang, dan menghilang atau 
berkurangnya jenis ikan tertentu, abrasi, polusi dan be-
ragam krisis lingkungan yang diinduksi oleh proyek-
proyek pembangunan juga telah banyak dipaparkan 
dalam beragam riset dan tulisan. Serangkaian perlawanan, 
baik yang bersifat terbuka atau diam-diam, oleh warga 
dengan beragam cara juga cukup banyak dituturkan. 
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Celakanya, pembesaran ekspansi kapital-finansi-
al ke arah Asia Tenggara semakin menjadi-jadi dalam 
dua dekade terakhir, dalam bentuk pembingkaian ru-
ang hidup manusia menjadi koridor ekonomi semata. 
Pembesaran ekspansi ini memacu perombakan institu-
si, mekanisme dan kebijakan negara lebih berorientasi 
pada upaya untuk mempercepat aliran masuk kapital 
industrial-finansial dengan cara memotong-leher-botol 
(debottlenecking) regulasi-regulasi yang mempersempit 
aliran cepat investasi. Salah satu bentuk paling terkini 
dari upaya deregulasi dan debirokratisasi adalah mun-
culnya UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Kecaman 
dan kritik gerakan-gerakan agraria terhadap UU Cipta 
Kerja terarah pada upaya pemerintah yang membabat 
6 Undang-undang Perlindungan Lingkungan (ICEL 2020); 
mengawetkan ketimpangan penguasan tanah dan me-
muluskan jalan untuk perampasan tanah, termasuk 
tanah masyarakat adat dan menghilangkan pengeta-
huan tradisional (AMAN 2020; KPA 2020); berwatak 
kolonial dan anti-reform, karena menghidupkan kem-
bali prinsip Domein Verklaring melalui perpanjangan 
Hak Guna Usaha hingga 90 tahun, hilangnya sanksi ter-
hadap tanah terlantar, pemberian jenis hak baru, yaitu 
Hak Pengelolaan, dan pembentukan Bank Tanah (KPA 
2020). Sebagai akibat, setidaknya dalam lima tahun tera-
khir, warga Indonesia menyaksikan kekeraskepalaan 
aparatus negara dalam mempercepat dan memperluas 
megaproyek pembangunan di Indonesia, dengan jalan 
apapun: melalui kekerasan, paksaan, tipuan atau mema-
nipulasi persetujuan.

Sementara, tuntutan-tuntutan progresif dari warga 
negara dan gerakan sosial untuk keselamatan rakyat, pe-
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mulihan dari krisis sosial-ekologis atau untuk keadilan 
agraria-ekologis menemui gang-gang sempit yang terka-
dang berujung buntu. Inisiatif pembelaan secara legal bagi 
warga yang menjadi tumbal pembangunan gampang di-
kalahkan di meja pengadilan. Upaya pembelaan dalam 
bentuk jejaring solidaritas, aksi kolektif langsung, atau 
pertarungan jalanan dan perkelahian lapangan semakin 
sering ditumpas dengan mobilisasi aparatus kekerasan 
atau dilemahkan oleh aparatus ideologis yang berlapis; 
atau malahan patah di tengah jalan karena relasi sosial 
yang terkoyak-koyak dan visi yang berlainan. Sistem 
politik dan demokrasi pasca otoritarianisme juga diciri-
kan oleh ‘demokrasi tanpa demos’: terjadi isolasi politik 
bagi kelas sosial terbawah di Indonesia untuk memper-
tahankan hak-hak dan memajukan tuntutan-tuntutannya. 
Panggung kekuasaan dipenuhi oleh para elit dan oli-
garki yang membajak insitusi-institusi demokrasi untuk 
kepentingan golongannya.          

Jalan apapun yang hendak ditempuh oleh SAINS ke 
depan tampaknya harus mempertimbangkan kenyataan-
kenyataan di atas. Salah satu agenda yang mesti terus di-
jalankan membongkar terus-menerus warisan kolonial 
yang mengendap di dalam kebijakan negara, termasuk 
di dalam konsepsi mental dan cara berpikir-bertindak 
mesin birokrasi negara. Karena itu, program-program 
penelitian, pendidikan kritis dan belajar bertindak bersa-
ma, dengan tujuan utama untuk melakukan dekolonisa-
si kebijakan agraria dan penghentian serta pemulihan 
krisis sosial-ekologis, perlu menjadi agenda terdepan. 
SAINS mesti bekerja lebih keras dari tahun-tahun se-
belumnya, terutama untuk memeriksa terus-menerus: 
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(1) Ketimpangan penguasaan sumber-sumber agraria, 
utamanya dalam bentuk ketimpangan alokasi untuk 
korporasi yang disebabkan oleh pemberian beragam 
jenis konsesi agraria, pembangunan beragam macam 
proyek infrastruktur, dan pembentukan beragam 
rupa kawasan industri, dengan basis bioregion atau 
unit sosial-ekologis tertentu. Pemeriksaan semacam 
ini diperlukan selain untuk memeriksa ketimpangan 
juga bermanfaat untuk membicarakan krisis sosial-
ekologis pada unit sosial-ekologis tertentu. Karena 
itu, upaya-upaya untuk membentuk paradigma 
bersama, membangun kolaborasi penelitian dan 
membagi pengetahuan bersama mutlak dilakukan 
dengan beragam organisasi, lembaga penelitian dan 
gerakan sosial yang lain.

(2) Bentuk-bentuk gerakan-tandingan dan alternatif-
alternatif yang sedang bekerja. SAINS perlu me-
meriksa dan mengkaji lebih jauh gerakan-gerakan 
sosial yang berupaya menghentikan krisis sosial-
ekologis dengan ragam taktik dan strategi. Ter-
masuk, mengkaji gerakan-tandingan dan alternatif-
alternatif yang berupaya untuk memulihkan krisis 
sosial-ekologis dengan beragam jenis artikulasi, 
mulai dari pemulihan ekonomi, pemulihan sosial, 
maupun pemulihan ekologi. Praktik-praktik kolektif 
warga---baik yang diartikulasikan dengan pengeta-
huan-pengetahuan baru ataupun melalui pengeta-
huan tradisional, baik yang berupa kolektif-kolektif 
baru maupun tradisi-tradisi kultural yang telah 
mengendap dalam praktik harian---yang berupaya 
untuk mengelola, mengurus, dan mempertahankan 
ruang bersama dan hajat hidup bersama (the com-
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mons and commoning practices) juga sangat penting 
untuk dipelajari dan dikaji secara mendalam.

(3) Bentuk-bentuk yang beragam dari gagasan dan 
praktik mengenai pengetahuan dan praktik Transisi 
yang Adil (Just Transition). Di lokasi-lokasi krisis so-
sial-ekologis, SAINS juga perlu untuk mulai merintis 
kajian-kajian tentang transisi yang adil, utamanya 
memeriksa protokol, jalur, dan cara untuk memulih-
kan krisis sosial-ekologis. Upaya untuk mulai mem-
bicarakan Transisi yang adil mesti melibatkan pema-
haman yang komprehensif tentang kondisi sosial, 
ekonomi, dan ekologi. Karena itu, model penelitian 
semacam ini memerlukan pemeriksaan dari sudut 
pandang trans-disipliner, yang berupaya mengga-
bungkan kondisi-kondisi teknis dengan kondisi-
kondisi sosial, atau kolaborasi antara para peneliti 
yang memahami ekologi, sosial, dan ekonomi dari 
cara pandang yang kritis.

(4) Masalah-masalah agraria di Indonesia Timur, khu-
susnya Papua. Selama ini, sudah terdapat beberapa 
kajian SAINS tentang Papua, misalnya yang dilaku-
kan oleh Ito, Rachman, dan Savitri (2014), Muntaza 
(2015), dan Uruwaya (2016 ), Koten (2016), Franky 
(2016) dan beberapa lainnya. Hanya saja, riset-riset 
ini utamanya membicarakan tentang perampasan 
tanah orang Papua dan berbagai konsekuensinya, 
sekilas membicarakan tentang sistem tenurial di 
wilayah tersebut, dan beragam kebijakan yang meno-
pang perampasan tanah. Penelitian dengan strategi 
etnografi dan kaji-tindak partisipatif perlu dilakukan 
oleh SAINS di Indonesia Timur, khususnya Papua, 
utamanya untuk mengerti lebih mendalam tentang 
transisi-transisi agraria, masalah-masalah agraria, 
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termasuk beragam tentang pengetahuan-penge-
tahuan dan praktik-praktik dalam mengelola dan 
mengurus ruang hidup dan hajat hidup bersama.

(5) Beragam tema-tema spesifik yang belum terlalu 
banyak dikaji oleh SAINS, seperti rezim-rezim tena-
ga kerja dan perburuhan di pedesaan dan wilayah-
wilayah konsesi, perempuan dan akses atas sum-
ber-sumber agraria di dalam masyarakat adat, rejim 
pangan di Indonesia, migrasi perburuhan, akses 
pada tanah untuk anak muda, generasi muda petani, 
serta urban farming dan tema-tema lainnya. Berag-
am isu-isu tersebut dapat dilakukan baik melalui mi-
ni-research, maupun kerja-kerja kolaborasi dengan 
lembaga lainnya.

SAINS telah memiliki kekayaan yang berupa be-
ragam pendekatan, alat analitik, metode dan hasil-hasil 
riset. Hasil-hasil riset SAINS terentang dari isu tentang 
kebijakan agraria, masalah-masalah agraria dan krisis 
sosial-ekologis, masalah gender dalam akses pada tanah, 
reforma agraria, gerakan agraria, ekonomi-politik pem-
bangunan, ekonomi politik energi dan banyak lagi. 
Hanya saja, diseminasi dan pengelolaan pengetahuan 
ini masih terbatas. SAINS mesti memeras keringat lebih 
keras untuk mendiseminasikan  pengetahuan ini dalam 
berbagai bentuk, untuk beragam tujuan. Produksi alat-
alat kampanye, advokasi dan materi-materi pendidikan 
kritis, buku metode dan panduan pendidikan agraria 
kritis, buku saku, pamflet, flyer, film pendek, foto, film 
dokumenter, lagu-lagu, dan lain sebagainya mutlak un-
tuk segera dilakukan. Kolaborasi dengan jejaring gerakan 
sosial yang lain untuk mengerjakan hal-hal semacam ini 
adalah opsi yang terbaik.  
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SAINS juga perlu untuk terus menggiatkan pen-
didikan-pendidikan kritis dengan beragam cara, be-
ragam metode dan beragam tujuan. Sekolah riset ten-
tang masalah agraria, kebijakan agraria dan gerakan 
agraria perlu terus dikembangkan, baik dalam hal para-
digma, perspektif, materi dan metodologi. Sasaran dan 
target utama dalam melakukan pendidikan kritis juga 
perlu mulai distrategikan secara lebih jelas: sekolah, uni-
versitas, dan gerakan sosial keagamaan, gerakan pelajar 
dan gerakan mahasiswa, dan gerakan berbasis-massa. 
Hal semacam ini perlu dilakukan untuk membuat peng-
etahuan tentang kompleksitas masalah agraria dan krisis 
sosial-ekologis menjadi lebih tampak bagi semua orang, 
menjadi perjuangan bagi semua orang. Kegiatan pen-
didikan terakhir dalam bentuk Sekolah Kaki Gunung 
(SKG), yang merupakan suatu jenis pendidikan kritis 
yang kolaboratif, trans-disipliner yang menggabungkan 
beragam metode mesti terus dikerjakan dan dilipatgan-
dakan dengan jenis-jenis kolaborasi lainnya. Selain ben-
tuk-bentuk pendidikan kritis yang menyasar kalangan 
perkotaan dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, 
SAINS juga mulai harus menyusun materi dan metode-
metode belajar-bersama di tingkat kampung. Pada pen-
didikan kritis semacam ini, SAINS mulai harus belajar 
untuk menggali dan mendiskusikan generative themes 
(tema-tema yang menggerakkan) di tingkat kampung, 
untuk mulai menyusun aksi kolektif di level kampung.

Upaya advokasi kebijakan juga mesti terus dilaku-
kan. Hanya saja, inisiatif ini mesti diniatkan untuk di 
satu sisi terus membongkar kontradiksi-kontradiksi di 
dalam kebijakan agraria, juga diniatkan untuk secara 
perlahan membongkar paradigma, konsepsi mental, 
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praktik dan cara kerja mesin birokrasi yang berwatak 
kolonial. Karena itu, selain cara-cara yang biasa dilaku-
kan seperti pertemuan, hearing, lobi, workshop, dialog 
kebijakan dan lainnya, terobosan-terobosan baru juga 
mesti dipikirkan. Terobosan-terobosan baru itu  sebisa 
mungkin diupayakan untuk membangun kesadaran kri-
tis di kalangan birokrasi negara, menjejaringkan blok-
blok kelompok kritis di dalam tubuh birokrasi negara. 

Jalan menuju keadilan agraria dan keadilan ekolo-
gis di Indonesia masih merupakan jalan panjang yang be-
lum berakhir. Jalan panjang yang berliku-liku, berbatu-
batu, dan kadangkala berbahaya. Jalan menuju keadilan 
agraria dan keadilan ekologis di Indonesia selalu seperti 
gerakan-ganda: antara upaya untuk memberdayakan ke-
las sosial terbawah di Indonesia dan menidakberdayakan 
para penguasa; antara memprotes kebijakan negara dan 
praktik kapital dengan membangun cara baru dalam 
mengorganisasikan ruang sosial, ekonomi, dan ekologi; 
antara menjebol tatanan lama dan membangun tatanan 
baru. Tantangan bagi para aktor gerakan agraria bersama 
dengan aktor demokrasi, gerakan sosial, dan organisasi 
masyarakat sipil di Indonesia adalah membangun blok 
politik yang progresif dan demokratis. Blok politik pro-
gresif itu bertujuan utamanya untuk membongkar iso-
lasi politik kelas sosial terbawah di Indonesia. Blok poli-
tik itu mesti didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi 
yang otonom, konsensual, dan demokrasi-mendalam 
daripada pendekatan top-down, sentralisme (demokratis), 
atau karismatik yang akan mengarah pada friksi dan 
fragmentasi. Ia harus mampu menciptakan platform 
bersama, aksi kolektif yang beragam, baik di tingkat 
akar rumput maupun di ranah politik, menggabung-
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kan pendekatan parlementer dan ekstra-parlementer. 
Dan, akhirnya, inisiatif ini juga harus didasarkan pada 
politik prefiguratif: mode baru pengorganisasian ruang-
ruang sosial, ekonomi, dan ekologi; mode baru dalam 
hubungan sosial, yang berusaha untuk mencerminkan 
masyarakat masa depan yang diimpikan oleh gerakan 
sosial demokratis dan organisasi masyarakat sipil.[]
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