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KATA PENGANTAR 

Program “Akses Keadilan Bagi Petani Dalam Penyelesaian Konflik Dan Pengelolaan 

Sumber Daya Alam”, merupakan bagian dari kegiatan LBH Palembang dalam melaksanakan 

Bantuan Hukum terhadap masyarakat. Karena salah satu persoalan besar yang dihadapi 

masyakat Indonesia khususnya kaum petani, adalah sangat sulitnya untuk mendapatkan 

keadilan dalam penyelesaian konflik lahan maupun dalam pengelolaan sumber daya alam. 

Dominasi badan-badan usaha dalam penguasaan lahan, menjadikan masyarakat petani tidak 

mendapatkan hak-haknya atas sumber penghidupan (lahan kelola), bahkan banyak yang 

tersingkir dari tanahnya sendiri. 

Konflik yang berkepanjangan, telah membawa banyak korban pada masyarakat petani, 

tidak hanya kehilangan lahan kelola, juga ratusan petani ditangkap dan dipenjarakan. Beberapa 

orang menjadi korban tindakan represif seperti pemukulan dan penembakan dalam bentrok 

dengan aparat kepolisian  yang tidak jarang terjadi dalam berbagai konflik pertanahan.  

konflik agraria tidak hanya sudah menjadi kronis, akan tetapi mengandung dampak yang 

luas terutama bagi kehidupan masyarakat petani. Mamun konflik agraria structural seperti ini 

seakan dilestarikan dengan tidak adanya koreksi/ralat atas putusan-putusan pejabat publik yang 

memasukan tanah, SDA, dan wilayah hidup rakyat ke dalam konsesi badan usaha raksasa 

untuk produksi, Mereka melanjutkan dan terus menerus memproses pemberian izin/hak pada 

badan-badan usaha/proyek raksasa tersebut. 

Kondisi ini, telah menjadikan motivasi bagi LBH Palembang untuk melakukan advokasi 

terhadap masyarakat petani yang menjadi korban konflik agraria yang salah satunya melalui 

program Akses Keadilan Bagi Petani Dalam Penyelesaian Konflik dan Pengelolaan Sumber 

Daya Alam. Hasil yang dihrapkan dari pelaksanaan program ini adalah dapat memperluas 
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akses bagi masyarakat petani untuk mendapatkan pendampingan maupun mendapatkan haknya 

atas lahan kelola. 

Program ini terlaksana berkat adanya dukungan dari Yayasan TIFA khusunya dalam 

pendanaan kegiatan program. Untuk itu, LBH Palembang mengucapkan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada Yayasan TIFA, serta kepada pihak-pihak lainnya yang telah 

memberikan suport serta bantuan sehingga program ini dapat terlaksana sesuai dengan yang 

direncanakan. 

Melalui buku laporan yang kami susun, diharapkan dapat memberikan gambaran 

mengenai kegiatan program yang telah dilaksanakan, serta  mendorong banyak pihak untuk 

memberikan dukungan terhadap masyarakat petani untuk mendapatkan keadilan dalam 

penyelesaian konflik maupun pengelolaan sumber daya alam. 

 

 

Palembang, Januari 2014 

Aprili Firdaus Sakamta, SH 

Direktur LBH Palembang 
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PENDAHULUAN 

A. Analisa Kontekstual. 

Konflik agraria (Sumber daya alam) di Sumatera Selatan paling tidak muncul kepermukaan 

sejak tahun  1980-an. Pada era 90-an konflik agraria muncul secara merata di setiap daerah 

kabupaten. Berbagai konflik agraria hampir selalu mewarnai hidup kaum petani di Sumatera 

Selatan yang tak jarang menjadikan kaum petani sebagai korban dan tersingkir diatas tanahnya 

sendiri.  

Sampai dengan sekarang ini, paling tidak terdapat tiga issu pokok yang menjadi perhatian 

publik. Ketiga issu pokok tersebut badalah : 

1. Issu peruntukan lahan untuk kepentingan “proyek pembangunan pemerintah” seperti 

pemindahan lokasi pasar, kepentingan pariwisata, pembangunan jalan, jembatan dll; 

2. Issu peruntukan lahan untuk perkebunan monokultur, seperti perkebunan sawit, karet 

dan tebu; 

3. Issu pengambil alihan tanah untuk eksploitasi hutan, dalam bentuk HTI. 

Corak sengketa agraria kerap terjadi antara perusahaan atau badan-badan usaha perkebunan 

(investor) dengan masyarakat sekitar lokasi perkebunan. Pemicu persoalan biasanya seputar 

masalah pembuktian formal (surat/dokumen). Pada tataran ini masyarakat dituntut untuk 

membuktikan kepemilikan lahannya secara formal (yuridis formal). 

Sementara itu paradigma Pemerintah Daerah dan sebagian besar kepala daerah pada level 

kabupaten, memandang konflik agraria/pertanahan hanya sebatas persoalan perdata antara 

badan-badan usaha perkebunan dan pemilik lahan. Artinya konflik agraria hanya dipandang 

sebagai persoalan kesepakatan yang belum tercapai mengenai harga ganti rugi yang harus 

1  
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dibayarkan perusahaan perkebunan. Pada hal akar persoalannya adalah “ketidak adilan agraria” 

bagi mayoritas petani sejak zaman dahulu. 

Jadi dapat dikatakan bahwa pada level negara konflik agraria disederhanakan menjadi 

persoalan perdata biasa. Pada hal dibalik persoalan agraria merupakan persoalan ketidak adilan 

struktural yang jika tidak ditangani secara tepat akan melahirkan kemiskinan struktural, yaitu 

kemiskinan yang melekat pada kelas-kelas sosial tertentu (petani). Mereka miskin bukan 

karena kelemahan, kebodohan atau nasib individual petani yang buruk, melainkan akibat 

struktur sosial yang berlandaskan sistem sosial yang mensyaratkan adanya dominasi dan 

penghisapan golongan elitis terhadap golongan mayoritas. 

Pada tahun 2011 LBH Palembang menerima pengaduan dan melakukan advokasi konflik 

agraria sebanyak 10 kasus. Sebanyak 991 kepala keluarga terancam dan telah kehilangan lahan 

yang selama ini menjadi alat produksinya untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama 

keluarganya. Akibat pembiaran oleh pemerintah dan memprioritaskan kepentingan investor, 

seluas lebih kurang 3.534 Ha lahan perkebunan milik petani dijadikan lahan perluasan 

perkebunan milik badan-badan usaha. 

Pada penyelesaian konflik, pihak perusahaan tidak jarang menggunakan cara-cara represif 

dengan menggunakan aparat kepolisian dan juga Pam Swakarsa. Akibatnya terjadi korban pada 

masyarakat baik korban nyawa maupun korban penangkapan karena dituduh melakukan 

pengrusakan tanaman perkebunan perusahaan. Dengan demikian masyarakat semakin sulit 

untuk mendapat akses keadilan terhadap pengelolaan sumber daya alam maupun dalam 

penyelesaian konflik dalam pengelolaan SDA tersebut. 

Kondisi yang timpang tersebut mendorong LBH Palembang maupun lembaga-lembaga 

lainnya  untuk melakukan advokasi dengan melakukan pendampingan terhadap masyarakat 

untuk mendapatkan hak-haknya khususnya untuk mendapatkan hak yang sama dalam 

pengelolaan SDA maupun untuk mempertahankan tanah ulayat milik mereka (petani).  
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B. Memperluas Akses Bagi Petani Untuk Mendapatkan Keadilan. 

Dalam penyelesaian konflik agraria. kaum petani sangat sulit memperoleh akses untuk 

mendapatkan pembelaan atau memperoleh keadilan. Untuk itu sebagai langkah awal advokasi 

yang dilakukan adalah bagaimana memperluas akses bagi petani untuk mendapat keadilan 

dalam penyelesaian konflik agraria dengan badan-badan usaha perkebunan. Tahap pertama 

dilakukan dengan cara melakukan pendampingan terhadap para petani yang menjadi korban 

konflik agraria. Hasil yang diharapkan adalah adanya pembelaan hukum untuk penyelesaian 

konflik agraria yang dialami kelompok petani.  

1. Investigasi dan pendampingan terhadap korban konflik agraria. 

Sebelum pendampingan dilakukan, langkah yang dipandang epektif untuk dilakukan adalah 

investigasi terhadap kasus-kasus atau konflik agraria yang terjadi antara masyarakat petani 

dengan perusahaan/Badan Usaha perkebunan yang tengah terjadi. Investigasi dilakukan  

dengan menggunakan cara pendekatan langsung dengan masyarakat yang berkonflik. Ini 

merupakan proses awal advokasi terhadap sengketa agraria yang bertujuan untuk 

mengumpulkan data yang berkaitan dengan proses advokasi yang akan dilakukan dan 

membangun kedekatan dengan masyarakat yang menjadi korban konflik agraria. 

Pendampingan terhadap masyarakat yang berkonflik adalah upaya yang dilakukan 

bersama-sama masyarakat untuk penyelesaian konflik agrarian yang tengah terjadi. 

Pendampingan dilakukan baik melalui lembaga peradilan maupun melalui mekanisme 

alternative lainnya, seperti musyawarah, mediasi, negosiasi, dan lain sebagainya. 

2. Pendidikan paralegal terhadap masyarakat korban konflik agraria. 

Pendidikan paralegal diberikan terhadap perwakilan petani yang menjadi korban konflik 

agraria. Pendidikan paralegal ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan hukum kepada 

petani tentang konflik agraria dan bagaimana langkah-langkah yang dilakukan dalam upaya 

penyelesaiaanya.  
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Peserta yang mengikuti pelatihan ini dididik dan dilatih untuk menjadi paralegal sehingga 

dapat membantu komunitasnya dalam  penyelesaiaan atau paling tidak melakukan lankah 

awal proses penyelesaian konflik agraria. 

3. Pembentukan Posko dan Penerimaan Pengaduan Konflik Agraria. 

Untuk mempermudah masyarakat dalam menyampaikan pengaduan atas kasus atau konflik 

agraria terutama masyarakat yang tinggal jauh dari kota atau kota kabupaten, maka perlu 

dibentuk posko pengaduan konflik agraria di beberapa tempat. Posko ini bertujuan untuk 

lebih mempermudah bagi masyarakat untuk mendapat akses pendampingan terhadap 

konflik agraria yang dihadapinya, serta adanya mekanisme pengaduan bagi masyarakat.  

Dan sebagai penggiat  posko tersebut adalah masyarakat yang sudah mendapat pendidikan 

(paralegal) dan posko ini menjadi jaringan LBH Palembang dalam penyelesaian sengketa 

agraria. 

C. Menyusun Konsef Alternatif Penyelesaian Dan Pencegahan Konflik Agraria.  

Dalam penyelesaian konflik agraria tidak cukup dengan menyelesaiakan kasus-perkasus. 

Karena itu tidak menyentuh akar permasalahan konflik, sehingga konflik agraria tersebut akan 

terjadi terus menerus. Untuk itu dibutuhkan metode penyelesaian konfik agraria yang 

menyentuh akar permasaahan konfik serta berbasis keadilan dalam pengeolaan sumber daya 

alam (SDA). 

Untuk itu sebelum bicara soal metode atau konsep alternative penyelesaian konflik agraria, 

yang sangat perlu dipahami adalah apa yang menjadi akar permasalahan konflik agraria 

tersebut. Kemudian instrument yang berkaitan dengan akses pengelolaan SDA, baik peraturan 

perundang-undangan maupun kebijakan yang dibuat pemerintah daerah, lalu bagaimana 

praktek pelaksanaannya dilapangan. Tentunya ini memerlukan study yang mendalam serta 

pembahasan yang serius yang melibatkan banyak pihak, agar konsep penyelesaian konflik 
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agraria yang akan dibangun betul-betul berbasis keadilan sehingga akan menjadi sebuah cara 

penyelesaian konflik yang epektif dan menghentikan terjadinya konflik agraria di Negeri kita. 

1. Penelitian Terhadap Konflik Agraria 

Penelitian/Study terhadap konflik agraria ini bertujuan untuk melihat lebih jauh lagi tentang 

konflik agraria yang terjadi dengan cara pengumpulan data tentang factor-faktor penyebab 

terjadinya konflik agraria, pola penyelesaian konflik yang digunakan, serta dampak yang 

timbul akibat konflik tersebut.  

Metodelogi yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui : 

a. Wawancara mendalam dengan pihak yang berkonflik, BPN, Pemerintah Daerah, 

lembaga pendamping, dan pihak terkait lainnya.  

b. Study peraturan perundang-undangan dan buku-buku literature (kepustakaan) yang 

terkait dengan topic penelitian yang dikumpulkan pada saat sebelum penelitian 

dilaksanakan.  

c. Focus Group Disscusion (FGD)  

FGD ini dilaksanakan untuk validasi data yang didapat dari penelitian Selain itu FGD 

dilaksanakan untuk memperkaya data yang sudah ada dengan mendapat masukan dari 

banyak pihak, serta lebih memaksimalkan hasil dari kajian yang telah dilakukan. 

2. Penyusunan Konsep Paper  tentang Alternatif Penyelesaian Konflik Agraria  

Penulisan draf konsep paper ini dilakukan dengan tahapan-tahapan kegiatan seperti berikut: 

a. Pertemuan Pembahasan dan Penyusunan Draf Konsep Paper 

Kegiatan ini dilaksanakan dengan mempertemukan beberapa orang konseptor yang 

berasal dari unsur Organisasi Masyarakat Sipil, Pemerintah, Akademisi, dan perwakilan 

masyarakat petani. Pertemuan ini dilaksanakan guna membahas dan menyusun draft 

konsep paper tentang Mekanisme Alternatif Penyelesaian Konflik Agraria.  
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b. Penulisan Draft Konsep Paper  

Penulisan draf konsep paper Konsep Alternatif Penyelesaian Konflik Agraia  

dilaksanakan oleh 2 (dua) orang penulis. Agar hasil penulisan draft koncept paper ini 

maksimal, maka penulis dalam melaksanakan tugasnya akan tetap berkomunikasi dan 

berkoordinasi dengan para konseptor. 

c. Workshop Konsef Alternative Penyelesaian Konflik Agraria. 

Workshop ini bertujuan untuk memperkuat draft konsep paper dengan mendapatkan 

masukan-masukan  dari berbagai pihak. Pada kegiatan ini, maksud dan tujuan dari 

penulisan konsep paper menjadi tolak ukur pelaksanaannya, sehingga substansi 

mengenai konsep paper tentang alternative penyelesaian konflik agraria yang 

berkeadilan dapat tercapai. 

D. Mendorong Terbentuknya Mekanisme Penyelesaian Dan Pencegahan Konflik 

Agraria. 

Dari kegiatan yang telah dilaksanakan diharapkan dapat mendorong terbentuknya kebijakan 

Pemerintah tentang Penyelesaian dan Pencegahan Konflik Agraria yang berbasis keadilan bagi 

masyarakat. Tentunya ini sangat membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Karena 

mengingat sampai dengan sejauh ini belum ada kebijakan Pemerintah yang memberikan akses 

keadilan bagi masyarakat dalam penyelesaian konflik agraria maupun akses dalam pengelolaan 

sumber daya alam. Sebagai bentuk dorongan yang dilakukan melalui kegiatan, yaitu : 

1. Seminar Nasional 

Seminar dilaksanakan bertujuan untuk membangun komunikasi, pemahaman dan 

memperkuat dukungan dari berbagai pihak tentang konsep alternatif penyelesaian konflik 

agraria. Seminar dilaksanakan dengan melibatkan unsur dari Pemerintah, Organisasi 

Masyarakat Sipil, Akademisi, Tokoh Masyarakat, dan perwakilan masyarakat petani. 
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2. Lobi Konsef Paper ke BPN dan Lembaga Terkait 

Agar lobi ini dapat terlaksana, maka strategi yang digunakan adalah mengadakan 

pertemuan formal/informal dengan pihak-pihak terkait. Pertemuan ini bertujuan untuk 

membangun sepemahaman tentang pentingnya alternatif penyelesaian konflik, khususnya 

konflik agraria. Pada kegiatan ini, diupayakan untuk terjadi kesepakatan bersama untuk 

pembahasan terhadap konsep paper tentang Alternatif penyelesaian konflik agraria di 

tingkat pemerintah (BPN) maupun Lembaga terkait lainnya.  

 

 

__________ 
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MEMPERLUAS AKSES KEADILAN BAGI PETANI DALAM 

PENYELESAIAN  KONFLIK AGRARIA. 

A. Investigasi Dan Pendampingan Terhadap Masyarakat Dalam Penyelesaian Konflik 

Agraria. 

Untuk lebih memperluas akses mendapatkan keadilan bagi masyarakat dalam penyelesaian 

konflik agraria, salah satu langkah yang dilakukan oleh LBH Palembang adalah dengan 

melakukan advokasi terhadap korban konflik yaitu kelompok masyarakat petani yang lahan 

garapannya akan atau telah dirampas oleh badan-badan usaha untuk kepentingan usahanya. 

Advokasi tersebut berupa pendampingan dalam penyelesaian konflik dengan tujuan agar 

masyarakat mendapatkan keadilan dalam proses penyelesaian konflik tersebut. Karena pada 

faktanya masyarakat petani berada diposisi yang lemah dibandingkan dengan badan-badan 

usaha atau perusahaan, baik secara ekonomi maupun akses dukungan dari pemerintah dan 

aparat pendukung lainnya. Untuk itu masyarakat petani disebut sebagai korban konflik. 

Langkah pendampingan terhadap masyarakat korban konflik agraria ini diawali dengan 

melakukan investigasi pada kasus-kasus atau konflik agraria yang terjadi. Dari investigasi yang 

dilakukan, selain mandapatkan data juga dari interaksi dan diskusi telah terbangun hubungan 

kedekatan dengan masyarakat, sehingga  terjalin sebuah kesepakatan untuk bersama-sama 

berjuang untuk mendapatkan keadilan dalam proses penyelesaian konflik agraria yang sedang 

dihadapi masyarakat. 

Untuk kegiatan investigasi dan pendampingan terhadap korban konflik agraria yang 

dilaksanakan LBH Palembang, khususnya yang disampaikan pada buku laporan ini hanya 

terbatas pada 3 (tiga) wilayah kabupaten di Sumatera Selatan yaitu Kabupaten Ogan Ilir, 

Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), dan Kabupaten Banyuasin.  

2  
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1. Investigasi Dan Pendampingan Korban Konflik Agraria di Kabupaten Ogan Ilir 

Untuk investigasi konflik agraria di Kabupaten Ogan Ilir, untuk pengambilan data pada 

awalnya lebih difokuskan pada konflik agraria antara warga Desa Sri Tanjung dengan 

PTPN VII Cinta Manis. Dalam perkembangannya ternyata pola konflik serta lawan yang 

sama dengan yang dialami oleh masyarakat desa sekitarnya. Untuk itu, maka investigasi 

juga dilakukan dibeberapa desa lainnya, seperti Desa Limbang Jaya dan Desa Rengas.  Dari 

investigasi yang dilaksanakan pada tanggal 7-8 Oktober 2012, 2 orang investigator LBH 

Palembang mendapatkan data-data penting yang terkait dengan konflik yang terjadi. 

a. Awal mula terjadinya Konflik 

Konflik lahan terjadi berawal dari masuknya PTPN VII Cinta Manis yaitu pada tahun 

1981 yang membuka lahan perkebunan tebu untuk bahan produksi pabrik gula Cinta 

Manis. Dengan alasan untuk kepentingan masyarakat, lahan pertanian milik warga 

beberapa desa disekitar seakan disulap menjadi lahan industry perkebunan. Lahan 

garapan masyarakat yang luasnya keseluruhannya lebih kurang 1.500 Ha yang ditanami 

dengan berbagai macam tumbuhan seperti karet, nanas, buah-buahan, dan sayur-

sayuran, telah beralih fungsi menjadi lahan perkebunan untuk kepentingan PTPN VII. 

Disinilah letak awal terjadinya konflik agraria antara warga Desa Sri Tanjung maupun 

beberapa desa disekitarnya dengan PTPN VII Cinta Manis. 

b. Pola perampasan lahan  

Dengan dasar SK Gubernur KDH tingkat I Sumatera Selatan No. 379/I/1981 tanggal 16 

November 1981 pihak PTPN VII dengan didukung aparat TNI dan Kepolisian 

melakukan upaya penggusuran lahan pertanian milik warga. Perampasan lahan 

dilakukan dengan tindakan represif dari aparat Negara, intimidasi dengan todongan 

senjata, dan ganti rugi lahan secara paksa dan tidak sesuai tanpa adanya negosiasi.  
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Dengan dukungan Pemerintah Daerah serta aparat TNI dan Kepolisiaan semakin 

memuluskan jalan PTPN VII Cinta Manis untuk mengambil alih lahan pertanian warga. 

Pola ini seakan dilegalkan dengan adanya penyediaan lahan oleh pemerintah untuk 

usaha perkebunan perusahaan. Dan masyarakat yang tidak mempunyai kekuatan hanya 

pasrah dan terpaksa menyerahkan lahan yang sudah dikelola sejak lama secara turun 

temurun untuk menjdi lahan perkebunan PTPN VII Cinta Manis. 

c. Fase munculnya perlawanan masyarakat 

Perlawanan masyarakat Sri 

Tanjung sebenarnya sudah 

muncul sejak awal 

penguasaan lahan oleh PTPN 

VII Cinta Manis. Namun pada 

fase awal, perlawanan hanya 

dilakukan oleh segelintir 

warga dan masih bergabung 

dengan masyarakat desa 

lainnya. Perlawanan hanya 

dilakukan oleh aktor-aktor tertentu yang mempunyai keberanian, tanpa ada dukungan 

dari masyarakat lainnya. Sehingga upaya perlawanan yang dilakukan masyarakat tidak 

menemukan titik penyelesaian atas sengketa lahan yang terjadi. Akibatnya banyak 

masyarakat kehilangan lahan garapan yang selama ini menjadi sumber ekonomi untuk 

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kondisi ini menjadikan banyak warga yang 

terusir dari tanah kelahirannya. Warga pergi ke daerah lain untuk mencari sumber 

penghidupan baru yang tentunya tidak mudah untuk dijalani.   

Namun meskipun pada tahap awal perjuangan masyarakat tidak membuahkan hasil, hal 

tersebut ternyata tidak menjadikan perjuangan masyarakat Sri Tanjung terhenti sampai 
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disitu. Lebih kurang 10 tahun penguasaan lahan oleh PTPN VII Cinta Manis, 

perlawanan masyarakat kembali muncul dan dilakukan secara berkelompok. Kemudian 

perlawanan dilakukan secara bersama-sama dengan warga desa lainnya yang mana 

lahan mereka juga dirampas oleh PTPN VII Cinta Manis.  

Masyarakat terus mendasak PTPN VII Cinta Manis dan Pemerintah untuk 

mengembalikan lahan pertanian milik mereka. Aksi unjuk rasa dan tuntutan kepada 

pemerintah untuk melakukan upaya penyelesaian sengketa lahan, menjadi pilihan 

strategi bagi masyarakat. Dan hasil yang didapatkan adalah pada tanggal 15 Januari 

2001 Gubernur Sumatera Selatan dan Bupati OKI (sekarang Ogan Ilir) mengirimkan 

surat resmi kepada Kementrian BUMN dan PTPN VII dengan surat No. 

593.83/0716/I/2001, yang isinya meminta pengembalian lahan warga secepatnya dan 

memberikan kompensasi atau ganti rugi atas penggunaan lahan warga selama 18 tahun 

sejak berdirinya Perkebunan Tebu Cinta Manis. Meskipun mendapatkan respon, namun 

tidak seluruh lahan masyarakat dikembalikan oleh PTPN VII Cinta Manis, hanya 

sebagian kecil dari lahan yang dirampas dikembalikan kepada masyarakat. 

d. Upaya Penyelesaian Konflik 

Konflik yang berkepanjangan telah membawa dampak buruk bagi masyarakat petani, 

selain kehilangan lahan garapan, banyak dari mereka yang menjadi korban tindakan 

represif dari pihak perusahaan melalui aparat TNI dan Kepolisian, dan korban 

kriminalisasi (penangkpan dan penahanan). Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah 

tidak dapat berbuat banyak menghadapi kekuatan modal sehingga penindasan dan 

perampasan hak masyarakat atas lahan garapan terus terjadi berkepanjangan. 

Kondisi ini telah mendorong lembaga-lembaga masyarakat sipil seperti Wahana 

Lingkungan Hidup (WALHI) Sumatera Selatan, Serikat Petani Indonesia (SPI), LBH 

Palembang untuk melakukan pendampingan pada msyarakat yang menjadi korban 
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konflik. Adapun bentuk pendampingan yang dilakukan berupa pemberdayaan 

masyarakat, penyusunan langkah-langkah dan strategi perlawanan, pendampingan pada 

saat perundingan/negosiasi/mdiasi, pendampingan di kepolisian terhadap masyarakat 

yang dikriminalisasi dan sampai pendampingan di pengadilan. 

Beberapa bentuk pendampingan yang dilakukan LBH Palembang terhadap masyarakat 

Desa Sri Tanjung dan sekitarnya dalam melakukan upaya penyelesaian konflik lahan 

dengan PTPN VII Cinta Manis adalah sebagai berikut : 

a. Pendampingan terhadap warga menghadap dan mediasi di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Ogan Ilir dan sharing kasus dengan Pemerintah  Kabupaten Ogan Ilir. 

b. Pendampingan terhadap 12 orang warga Desa Limbang Jaya yang ditangkap 

(kriminalisasi) pada saat melakukan aksi menuntut pengembalian lahan. 

c.  Mendampingi warga untuk menyampaikan pengaduan dan meminta DPRD 

Kabupaten Ogan Ilir memanggil pihak PTPN VII Cinta Manis untuk penyelesaian 

konflik. 

Upaya penyelesaian yang dilakukan belum menemukan titik penyelesaian. PTPN VII 

Cinta Manis beralasan bahwa lahan yang dituntut warga sebagian sudah diganti rugi 

dan sebagian lagi adalah lahan yang masuk dalam wilayah  izin kelola PTPN VII Cinta 

Manis. Sementara itu, untuk pengembalian lahan, warga dituntut untuk membuktikan 

kepemilikan lahan tersebut. 

2. Investigasi Dan Pendampingan Korban Konflik Agraria di Kabupaten Bayuasin. 

Investigasi konflik agraria di Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan dilakukan oleh 2 

orang investigator LBH Palembang terhadap konflik agraria antara masyarakat Desa 

Tanjung Menang Musi dengan PT. Putra Hulu Lematang. Investigasi dilakukan dengan 
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cara mendatangi lokasi dan untuk pendataan diambil dari wawancara mendalam terhadap 

warga desa yang menjadi korban konflik. 

a. Awal mula terjadinya konflik. 

Konflik lahan 

bermula dari adanya 

rencana pembuatan 

jalan khusus oleh 

perusahaan 

kontraktor PT. Putra 

Hulu Lematang 

untuk pengangkutan 

batu bara milik PT. 

Bukit Asam menuju pelabuhan. Pada awalnya, pihak perusahaan telah menjanjikan 

akan memberikan ganti rugi yang sesuai terhadap warga yang lahannya terkena 

pembangunan jalan tersebut. Namun pada pelaksanaannya ganti rugi lahan yang 

dijanjikan tidak sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh pihak PT. Putra Hulu 

Lematang. Realisasi ganti rugi lahan yang dimaksud hanya berdasarkan data-data yang 

tidak jelas siapa pihak penerima dari ganti rugi lahan tersebut.  

Warga Desa Tanjung Menang Musi menyadari, ganti rugi lahan yang dijanjikan oleh 

pihak PT. Putra Hulu Lematang hanya akal-akalan semata. Karena pada faktanya ganti 

rugi lahan yang lebanya 6 M x 3 KM  yang terkena pembangunan jalan tersebut tidak 

diberikan kepada warga. Sedangkan lahan tersebut merupakan lahan milik desa yang 

selama ini dijadikan lahan persawahan oleh warga Desa Tanjung Menang Musi untuk 

mencukupi kebutuhan hidup mereka. 
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Warga Desa Tanjung Menang Musi melakukan protes dan menuntut agar pihak PT. 

Putra Hulu Lematang menghentikan pembangunan jalan pada lahan milik warga. 

Namun pihak  perusahaan tidak menghiraukan tuntutan warga dan tetap berniat untuk 

melakukan pembuatan jalan dengan alasan bahwa lahan yang digunakan untuk 

pembangunan jalan sudah diganti rugi pada pemiliknya. Menurut PT. Putra Hulu 

Lematang, lahan tersebut bukan milik warga Desa Tanjung Menang Musi. Karena 

warga tidak dapat menunjukan bukti kepemilikan lahan yang disengketakan.  

Tidak hanya itu, pihak perusahaan melakukan provokasi dengan menyatakan bahwa 

lahan yang diakui oleh warga Desa Tanjung Menang Musi adalah lahan milik warga 

Desa Kembang Bejalu yang bersebelahan dengan Desa Tanjung Menang Musi. Dan 

yang berhak menerima ganti rugi adalah warga Desa Kembang Bejalu, karena 

warganya dapat menunjukan bukti kepemilikan lahan. 

b. Upaya Penyelesaian Konflik. 

Dari investigasi dan interaksi yang dilakukan oleh LBH Palembang, terbangun 

kesepakatan antara warga Desa Tanjung Menang Musi dengan LBH Palembang untuk 

secara bersama-sama melakukan upaya untuk penyelesaian sengketa lahan dengan PT. 

Putra Hulu Lematang. Dalam hal ini posisi LBH Palembang adalah sebagai 

pendamping warga. 

Beberapa upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

 Pertemuan dengan pemerintah Kecamatan Rantau Bayur untuk mendapatkan data-

data batas wilayah Desa Tanjung Menang Musi. Dari pertemuan ini didapat data-

data dan peta wilayah Desa yang diharapkan. 

 Pertemuan perwakilan warga dengan pihak PT. Putra Hulu Lematang untuk 

menyampaikan keinginan dan tuntutan warga agar pihak PT. Putra Hulu Lematang 
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menghentikan pembangunan jalan dilahan milik warga Desa Tanjung Menang Musi 

sebelum ada penyelesaian sengketa terlebih dahulu.   

Dari upaya-upaya penyelesaian yang dilakukan, pihak PT. Putra Hulu Lematang 

akhirnya menghentikan pembangunan jalan di lahan yang disengketakan. Jalan khusus 

pengangkutan batu bara tersebut kemudian dibangun diluar lahan milik warga Desa 

Tanjung Menang yaitu dilahan yang sudah ada penyelesaiannya. 

3. Investigasi Dan Pendampingan Korban Konflik Agraria di Kabupaten OKI 

Investigasi dan pendampingan konflik agraria di Kabupaten Ogan Ilir (OKI) dilakukan 

terhadap salah satu konflik yang terjadi yaitu konflik agraria antara masyarakat Desa Tirta 

Mulya Dusun Tepung Sari Kecamatan Air Sugihan dengan PT. Selatan Agro Mandiri 

Lestari (SAML). 

a. Awal mula terjadinya konflik. 

Konflik lahan warga Dusun Tepung Sari dimulai sejak kedatangan PT. SAML yaitu 

pada tahun 2008. Dengan dalih telah memiliki izin kelola (Hak Guna Usaha), pihak 

PT. SAML berupaya untuk mengambil alih lahan pertanian milik warga Dusun Tepung 

Sari untuk kepentingan memperluas lahan perkebunan sawit milik perusahaan. Warga 

menolak dan melakukan perlawanan atas tindakan pihak PT. SAML, karena lahan 

yang luasnya lebih kurang 1.500 Ha milik 430 KK yang diklaim masuk dalam wilayah 

lokasi izin perusahaan tersebut sudah lama dikelola masyarakat Dusun Tepung Sari 

sebagai lahan persawahan. Selain itu pihak perusahaan tidak melakukan sosialisasi 

terlebih dahulu dan belum ada penyelesaian terhadap lahan yang disengketakan. 

b. Upaya Penyelesaian Konflik 

Beberapa upaya perlawanan sudah dilakukan warga Dusun Tepung Sari untuk tetap 

mempertahankan  lahan garapan mereka seperti melakukan perundingan, negosiasi dan 

terus melakukan protes serta pencegahan terhadap pekerja PT. SAML yang melakukan 



Laporan Pelaksanaan Program  

 

Page | 20  

 

aktivitas penggarapan lahan. Namun upaya tersebut tidak menghentikan upaya PT. 

SAML untuk mendapatkan lahan yang disengketakan. 

Pendekatan dengan kepala desa menjadi salah satu strategi yang dilakukan oleh pihak 

PT. SAML untuk mendapatkan lahan yang disengketakan. Upaya yang dilakukan 

pihak perusahaan adalah dengan cara membuat kesepakatan untuk memberikan lahan 

plasma serta uang tali asih sebesar 1 juta rupiah kepada warga apabila warga mau 

menyerahkan lahannya kepada PT. SAML. 

Warga menolak kesepakatan yang dibuat oleh kepala desa dan PT. SAML, menurut 

warga kesepakatan tersebut dibuat secara sepihak tanpa ada persetujuan terlebih dahulu 

dari warga Dusun Tepung Sari. Kemudian lahan plasma yang dijanjikan merupakan 

lahan milik warga sendiri. 

Terancam akan kehilangan lahan garapannya, warga Dusun Tepung Sari bersama-sama 

dengan warga desa lainnya melakukan aksi, mulai dari pengaduan sampai dengan 

desakan kepada Pemerintah Daerah, DPRD Kabupaten OKI untuk melakukan tindakan 

upaya penyelesaian konflik lahan warga Dusun Tepung Sari maupun desa lainnya 

dengan PT. SAML. 

Meskipun sudah dilakukan beberapa kali perundingan, namun belum ada titik 

penyelesaian konflik. Warga dituntut untuk menunjukan bukti kepemilikan lahan dan 

pada saat proses perundingan selalu diarahkan penyelesaian melalui ganti rugi. Hal ini 

menyulitkan posisi warga, karena secara formalitas warga Dusun Tepung Sari tidak 

memiliki surat bukti kepemilikan lahan yang mereka garap. Sementara disisi lain, 

lahan tersebut merupakan lahan penghidupan utama bagi warga. 

Akhirnya warga memilih bertahan dan terus melakukan perlawanan untuk 

mempertahankan lahan garapan mereka. Beberapa warga dipanggil pihak kepolisian 

atas pengaduan dari pihak PT. SAML karena dianggap provokator. Atas pemanggilan 
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tersebut warga meminta LBH Palembang untuk mendampingi terutama pada saat 

pemeriksaan.   

B. Pendidikan Paralegal Bagi Petani Korban Konflik Agraria. 

Pendidikan paralegal 

diberikan terhadap per-

wakilan petani yang men-

jadi korban konflik 

agraria. Pendidikan para-

legal ini bertujuan untuk 

memberikan pengetahuan 

hukum kepada petani tentang konflik agraria dan bagaimana upaya penyelesaiaanya. Peserta 

yang mengikuti pelatihan ini dididik dan dilatih untuk menjadi paralegal sehingga dapat 

membantu komunitasnya dalam proses penyelesaiaan konflik agraria. 

Pendidikan Paralegal ini dilaksanaka pada tanggal 28 – 30 November 2012 bertempat di 

Hotel Swarna Dwipa Palembang, dengan peserta berjumlah sebanyak 18 orang perwakilan 

petani dari Kabupaten Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir dan Banyuasin. Untuk pamateri di isi 

oleh:  

1. Dr. Firman Muntaqo, SH., M.Hum (Fakultas Hukum UNSRI) 

2. Anwar Sadat (Direktur Walhi Sumsel) 

3. Aprili Firdaus, SH (Kepala Operasional LBH Palembang). 

Metode pendidikan yang digunakan lebih kepada diskusi dan penggalian sumber daya 

yang dimiliki peserta. Simulasi dan persentasi lebih ditonjolkan dalam melatih peserta dalam 

upaya penyelesaian sengketa.  
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Sebagai tindak lanjut dari pelatihan paralegal yang dilakukan, disepaki untuk membentuk 

posko paralegal di tiga kabupaten yaitu Kabupaten Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, dan 

Banyuasin. Posko ini dibentuk untuk menerima pengaduan konflik agraria dan melakukan 

pendampingan terhadap masyarakat untuk penyelesaian konflik agrarian tersebut. 

C. Pembentukan Posko Pengaduan Konflik Agraria 

Selain pendampingan terhadap masyarakat korban, untuk memperluas akses bagi 

masyarakat petani untuk mendapatkan keadilan dalam penyelesaian konflik agraria dilakukan 

dengan memfasilitasi masyarakat membentuk Posko Pengaduan Konflik Agraria di beberapa 

tempat yang mudah dijangkau masyarakat.  

Pembentukan Posko Pengaduan Konflik Agraria  dibentuk di 3 tempat yaitu di Desa Tirta 

Mulya Dusun Tepung Sari Kabupaten Ogan Komering Ilir, di Desa Rengas Kabupaten Ogan 

Ilir,  dan di Desa Tanjung Menang Musi Kabupaten Banyuasin. Pembentukan posko 

pengaduan ini bertujuan untuk lebih mempermudah masyarakat untuk menyampaikan 

pengaduan dan mendapatkan pendampingan atas kasus sengketa lahan yang dihadapinya. 

Yang menjadi penggiat posko pengaduan adalah masyarakat petani yang sudah mendapat 

pendidikan paralegal dari LBH Palembang. Selain menerima pengaduan dari masyarakat, 

penggiat posko juga bertugas untuk melakukan pendampingan terhadap masyarakat sesuai 

dengan kemampuan, melakukan kampanye, melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga 

lainnya. Dan posko pengaduan ini tetap berkoordinasi dengan LBH Palembang.   

1. Posko Pengaduan Konflik Agraria Kabupaten Ogan Komering Ilir 

Satu Posko Pengaduan Konflik Agraria dibentuk di Kabupaten Ogan Komering Ilir, 

tepatnya bertempat di Desa Tirta Mulya Dusun Tepung Sari Kecamatan Air Sugihan. Posko 

pengaduan ini dibentuk pada tanggal 15 April 2013, dan yang menjadi Penggiat Posko 

adalah sebagai berikut : 
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1. Budiman : Koordinator Posko 

2. Suyono : Sekretaris 

3. Mustakim  : Bendahara merangkap Anggota 

4. Tursiman : Anggota 

5. Badrun  : Anggota 

2. Posko Pengaduan Konflik Agraria Kabupaten Ogan Ilir 

Untuk di Kabupaten Ogan Ilir, Posko Pengaduan Konflik Agraria dibentuk pada tanggal 17 

April 2013 bertempat di Desa Rengas Kecamatan Payaraman. Yang menjadi Penggiat 

Posko ini adalah sebagai berikut : 

1. Mukhlis : Koordinator Posko 

2. M. Sazili : Sekretaris 

3. Pepenk  : Anggota 

4. Gupriadi : Anggota  

3. Posko Pengaduan Konflik Agraria Kabupaten Banyuasin 

Posko Pengaduan Konflik Agraria di Kabupaten Banyuasin dibentuk pada tanggal 18 April 

2013, bertempat di Desa Tanjung Menang Musi Kecamatan Rantau Bayur. Yang menjadi 

Penggiat Posko ini adalah sebagai berikut : 

1. Zulkifliadi : Koordinator Posko 

2. Piyong Sai : Sekretaris 

3. Dody  : Anggota 

4. Sadarlin : Anggota 

 

__________ 
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MENYUSUN KONSEF ALTERNATIF  PENYELESAIAN  

KONFLIK AGRARIA 

A. Pendahuluan 

Meskipun konflik agraria bukanlah hal yang baru, namun dimensi konflik makin meluas. 

Lebih jauh dari itu, konflik agraria tidak hanya sudah menjadi kronis, akan tetapi mengandung 

dampak yang luas terutama bagi kehidupan masyarakat petani. 

Konflik agraria akan terus-menerus terjadi disana-sini, bila sebab-sebabnya tidak 

dihilangkan. Dengan tetap adanya kondisi-kondisi yang melestarikannya, konflik agraria ini 

menjadi kronis dan berdampak luas. Pelajaran pokok yang dapat dikemukakan adalah bahwa 

dalam menangani konflik-konflik agraria structural, yang kronis, sistematik, dan berdampak 

luas, tidak bisa mengandalkan cara-cara tambal-sulam dengan sekedar mengatasi secara cepat 

dan darurat. Untuk memahami konflik-konflik agraria seperti ini diperlukan pendekatan yang 

mendasarkan diri pada rantai sebab-akibat dan kondisi-kondisi yang melestarikannya.  

Selama ini, model penyelesaian konflik-konflik agraria sudah cukup banyak dilakukan. 

Secara garis besar dapat dikategorikan kedalam dua persfektif yaitu pertama pandangan yang 

mencoba menghilangkan konflik, biasanya menggunakan metode represif. Kedua, pandangan 

yang melihat realitas konflik sebagai wujud yang alamiah didalam masyarakat, sehingga 

metode yang diambil biasanya mengakomodir kepentingan kedua belah pihak yang berkonflik.  

Demikian pula halnya dengan penyelesaian konflik yang terjadi di Sumatera Selatan.  

Konflik pertanahan di Sumatera Selatan mencakup dua kategori yaitu antar masyarakat/petani 

dengan badan usaha swasta dan badan usaha pemerintah. Konflik tersebut selalu diiringi 

dengan praktek kekerasan baik dilakukan oleh korporasi melalui satuan pengamanan, maupun 

3  
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oleh aparat keamanan TNI/Brimob. Sebagai contoh dapat dilihat dari konflik agraria berikut 

ini: 

 Konflik petani Rengas versus PTPN VII Cinta Manis di Kabupaten Ogan Ilir Sumatera 

Selatan, merupakan salah satu konflik lahan yang cukup masif dan berujung pada 

kekerasan pada 4 Desember 2009 terjadi penembakan terhadap 12 petani dan upaya 

kriminalisasi petani oleh aparat kepolisian. Indikasi awal bahwa perulangan konflik lahan 

yang berujung tindak kekerasan diakibatkan tidak adanya penyelesaian yang komprehensif 

dilakukan oleh pihak terkait.  

 Konflik lahan antara warga Desa Margatani dengan PT. SAML di Kecamatan Air Sugihan 

Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan. Meskipun konflik ini rentan akan adanya 

bentrok masa dilapangan, namun belum ada upaya penyelesaian yang dilakukan oleh 

Pemerintah dan terkesan terjadi pembiaran, yang ada adalah pemanggilan dari pihak 

kepolisian terhadap yang dianggap tokoh dari perlawanan masyarakat tersebut. 

 Konflik Antara Warga Desa Tanjung Menang Musi dengan Balai Penelitian Pertanian 

Sembawa di Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan. Konflik yang berkepanjangan 

berdampak pada pertumbuhan ekonomi penduduk sebagai akibat dari hilangnya lahan 

kelola. Masyarakat terpaksa menjadi buruh tani diatas lahan mereka sendiri, atau terpaksa 

mencari pekerjaan lain demi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.  

Terkait dengan hal tersebut diatas, LBH Palembang telah mlakukan serangkaian kegiatan 

yang bertujuan untuk Menyusun Konsef Alternatif Penyelesaian dan Pencegahan Konflik 

Agraria, yaitu : 

1. Penelitian tentang faktor-faktor penyebab terjadinya konflik agraria dan upaya 

penyelesaian yang telah dilakukan; 

2. Pertemuan pembuatan draft konsef alternative penyelesaian dan pencegahan konflik 

agraria;  
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3. Workshop draft konsef alternative penyelesaian dan pencegahan konflik agraria; 

4. Penulisan Konsep Paper tentang alternative penyelesaian dan pencegahan konflik 

agraria. 

B. Penelitian Tentang Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Konflik Agraria Dan Upaya 

Penyelesaian Yang Telah Dilakukan. 

Sebelum melakukan penyusunan konsep alternative penyelesaian maupun pencegahan 

terjadinya konflik agraria, terlebih dahulu yang perlu dipahami adalah pertama, apa factor-

faktor yang menjadi penyebab atau akar permasalahan konflik agraria tersebut. Kedua, 

bagaimana upaya penyelesaian yang telah dilakukan dan bagaimana dampaknya terhadap 

penyelesaian konflik tersebut. Untuk melihat factor-faktor penyebab dan upaya penyelesaian 

konflik agraria yang telah dilakukan, LBH Palembang melakukan penelitian terhadap 3 konflik 

agraria yang terjadi di Sumatera Selatan, yaitu : 

1. Konflik Agraria antara masyarakat Desa Rengas Kabupaten Ogan Ilir dengan PTPN VII 

Cinta Manis. 

2. Konflik Agraria antara masyarakat Desa Marga Tani Kabupaten Ogan Komering Ilir 

dengan PT. SAML. 

3. Konflik Agraria antara masyarakat Desa Tanjung Menang Musi Kabupaten Banyuasin 

dengan Balai Penelitian Perkebunan Sembawa. 

C. Pertemuan Untuk Pembahasan Draf Konsef Alternatif Penyelesaian Dan Pencegahan 

Konflik Agraria. 

 Pertemuan Pembuatan Draf Konsep Alternatif Pencegahan dan Penyelesaian Konflik 

Agraria merupakan kegiatan yang mempertemukan 10 (sepuluh) orang yang dipilih yang 

selanjutnya menjadi konseptor guna membahas dan menyususn Draf Konsep Paper tentang 
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Alternatif Pencegahan dan Penyelesaian Konflik Agraria. Pertemuan ini dilaksanakan pada 

tanggal 3 Juli 2013, bertempat di Hotel Swarna Dwipa Palembang.   

 Adapun yang menjadi tujuan dari penyelenggaraan pertemuan ini adalah untuk membuat 

rumusan  tentang kerangka maupun isi dari Draf Konsep Paper yang akan dibuat. Sebagai 

bahan untuk penyusunan isi draf ini salah satunya diambil dari laporan hasil penelitian terhadap 

Konflik Agraria yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh LBH Palembang. 

D. Workshop Draf Konsef Alternatif Penyelesaian Dan Pencegahan Konflik Agraria. 

Workshop ini bertujuan untuk memperkuat Draf Konsep “Alternatif Pencegahan Dan 

Penyelesaian Konflik Agraria” yang telah dirumuskan melalui pertemuan 10 orang konseptor 

yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2013. Melalui Workshop yang dilaksanakan ini 

diharapkan Draf Konsep Paper yang telah dirumuskan menjadi sempurna dengan mendapatkan 

banyak masukan dari berbagai pihak yang menjadi peserta Workshop.  

Workshop Draf Konsep “Alternatif Pencegahan Dan Penyelesaian Konflik Agraria” 

dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2013 bertempat di Hotel Swarna Dwipa Palembang. 

Workshop ini dihadiri oleh 20 orang peserta yang berasal dari berbagai elemen masyarakat.  

Sebelum dilakukan diskusi, Workshop ini di isi oleh 2 orang pemateri yaitu : Muhnur, SH 

(Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) dan Dr. Firman Muntaqo, SH., 

MHum (Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya). 

E. Penulisan Konsef Paper Tentang Alternatif Penyelesaian Dan Pencegahan Konflik 

Agraria 

 Draft Konsef Alternatif Penyelesaian Dan Pencegahan Konflik Agraria yang disusun oleh 

10 orang konseptor dan telah diperkuat melalui Workshop, kemudian ditulis oleh seorang 

penulis yang ditunjuk oleh konseftor. Agar hasil tulisan mencapai hasil maksimal, penulis tetap 

berkoordinasi dengan para konseftor. 
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Laporan Hasil Penelitian 

FAKTOR-FAKTOR  PENYEBAB KONFLIK AGRARIA 

DAN UPAYA PENYELESAIAN YANG TELAH DILAKUKAN 

 

BAB I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sebagai Negara Kesatuan yang masih bersifat agraris, tanah menempati kedudukan yang 

sangat penting bagi rakyat Indonesia. Sebagian besar rakyat terutama kaum petani sangat 

tergantung dengan tanah, karena tanah mempunyai arti penting baik dari segi perkembangan 

ekonomi maupun perkembangan kehidupan sosial mmasyarakat. 

Pemerintah Indonesia .pada dasarnya telah berusaha untuk menjamin adanya pemerataan 

pemilikan tanah di Indonesia melalui Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pada tahun 

1960. Undang-undang ini pada awalnya ditujukan untuk membatasi sistem pemilikan tanah, 

pembagian tanah, dan penghapusan tanah absentee yang biasa dipraktekan para tuan tanah. 

Undang-undang ini juga memberikan pengakuan terhadap sistem pemilikan komunal dan 

individual, bagi hasil serta mendorong pelaksanaan pendaftaran tanah demi mewujudkan 

pelaksanaan land reform secara menyeluruh. UUPA ini kemudian menjadi tonggak dasar bagi 

perjuangan petani untuk memiliki tanah. Semenjak itu rakyat petani mempunyai kekuatan 

hukum untuk memperjuangkan haknya atas tanah, melakukan pembagian hasil yang adil dan 

mengolah tanahnya demi kemakmuran.
1
 

Selain itu, Pemerintah Indonesia juga telah melaksanakan program transmigrasi. Melalui 

program transmigrasi tersebut, pemerintah memberi kesempatan kepada petani miskin di Jawa, 

Bali dan Lombok untuk memiliki sebidang tanah.  

                                                           
1
 Noer Fauzi, Petani dan penguasa, Cetakan Pertama, Puataka Pelajar Yogyakarta 1999, hal vii. 
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Dalam perkembangannya, masalah muncul bukan lagi bagaimana petani memperoleh 

tanah, tapi bagaimana si pemilik tanah mempertahankan hak miliknya dari usaha-usaha pemilik 

modal yang akan mengabil tanah tersebut. Sengketa tanah antara rakyat dan perusahaan 

perkebunan besar maupun kehutanan merebak hampir di semua wilayah di Indonesia. Dari 

durasi maupun intensitasnya konflik pertanahan tidak kalah dibandingkan dengan konflik dan 

kekerasan komunal yang terjadi dimana-mana. Berdasarkan data dari Laporan Akhir Tahun 

KPA tahun 2012, konflik SDA sudah menyebar hampir keseluruh wilayah Indonesia. Akibat 

dari konflik tersebut, ratusan petani ditangkap dan dipenjarakan. Beberapa orang tewas akibat 

bentrok fisik yang tidak jarang terjadi dalam berbagai konflik pertanahan. Sebagai contoh 

kasus dapat dilihat dalam insiden di Bulukumba Sulawesi Selatan, lima orang tewas dalam 

bentrok dengan aparat Brimob. Bukan hanya mereka yang melakukan aksi pendudukan tanah 

yang tergusur, tetapi merambat kemana-mana. 

Kasus serupa juga terjadi di Sumatera Utara, 6 orang terluka oleh tembakan peluru karet 

saat aparat keamanan berusaha mengusir para petani yang melakukan aksi pendudukan lahan 

perkebunan tembakau dan kelapa sawit milik negara dan swasta. Tindakan keras aparat 

bersenjata dilakukan setelah pihak perusahaan gagal menggusur para petani dari lahan yang 

mereka duduki. 

Dari data awal diatas dapat menggambarkan bahwa betapa gejala sengketa agraria di tanah 

air tergolong krusial, maka harus disadari permasalahan konflik agraria dalam kebijaksanaan 

pertanahan haruslah merupakan bagian kebijaksanaan pembangunan nasional. Diakui bahwa 

permasalahan tanah makin kompleks dari hari kehari, sebagai akibat meningkatnya kebutuhan 

manusia akan tanah tersebut. Oleh karena itu pelaksanaan dan implementasi UUPA dilapangan 

menjadi makin tidak sederhana. Persaingan mendapatkan tanah telah memicu konflik secara 

vertikal maupun horizontal yang makin menajam.
2
 

                                                           
2
 Luhtfi Nasution. Catatan Ringkas tentang Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dan Pemanfaatan 

Tanah, Pokok-pokok Pikiran Dalam Sarasehan Oleh Badan Pertanahan Nasional, 24 Oktober 2001 
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Apabila dicermati, sifat permasalahan tanah di Indonesia antara dekade setelah 

kemerdekaan hingga akhir 1960-an; dekade 1980 hingga akhir Orde Baru serta Pasca Orde 

Baru terdapat perbedaan, baik yang terkait dengan permasalahan tanah itu sendiri maupun 

posisi atau peran pemerintah di dalamnya.  

Dekade setelah kemerdekaan hingga 1960-an, persoalan pertanahan adalah masalah yang 

lebih banyak terjadi di lingkungan pedesaan yang dipicu oleh pola hubungan patron-client 

antara petani pemilik tanah yang biasanya memiliki lahan yang sangat luas dengan petani 

gurem dan buruh tani. Konflik tersebut terfokus pada masalah akses seseorang terhadap tanah, 

pada era ini bagi mayoritas rakyat miskin lebih karena urusan perut (pemenuhan kebutuhan 

konsumsi), sedang bagi tuan tanah sudah mencakup status sosial.  

Peran pemerintah dalam konflik tanah di pedesaan dalam kontek hubungan patron-client 

tersebut, masih cukup netral dan bukan sebagai pihak yang tersangkut dalam persoalan itu. Hal 

tersebut disebabkan karena pola kekuasaan era Orde Lama cenderung pada pembangunan 

bangsa (nation building) dalam kontek politik, dan belum menjadikan tanah sebagai bagian 

kebijakan pembangunan ekonomi nasional.  

Dekade 1980-hingga akhir Orde Baru, permasalahan tanah berkembang menjadi persoalan 

antara pemilik modal besar dan atau pemerintah melawan pemilik tanah setempat, baik yang 

ada di desa maupun di kota, serta antara pemerintah dan pemilik tanah di kota atau di desa. 

Pada dekade tersebut, pola konflik pertanahan sangat diwarnai oleh peran dominan kekuasaan 

otoritarian Orde Baru yang bersama pemilik modal menjadi pelaku ekonomi.  

Sebagai pembeli tanah, pemerintah memang berbeda dengan pembeli tanah biasa, karena 

mempunyai kekuatan memaksakan kehendaknya, baik melalui aparatnya, maupun hukum yang 

menyatakan bahwa negara adalah pemilik semua tanah di negeri ini, dan dengan demikian 

berhak untuk ”membebaskan” tanah yang dimiliki oleh warganya untuk  kepentingan umum. 

Dengan demikian, pola konflik agraria (tanah) yang terjadi di Indonesia selama Orde Baru 
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adalah konflik structural antara rakyat versus pengusaha, rakyat versus pemerintah termasuk 

BUMN. Kasus tanah sepanjang Orde Baru ribuan jumlahnya. Database KPA mencatat 

setidaknya ada 1.753 kasus sengketa tanah atau konflik agraria.  

Sementara itu, pola konflik pertanahan pasca Orde Baru mulai menururn, seiring dengan 

menguatnya masyarakat sipil. Konflik pertanahan pasca Orde Baru berubah menjadi konflik 

perebutan kembali lahan oleh masyarakat petani pemilik tanah, petani penggaraf atau individu-

individu yang hak milik tanahnya telah dirampas atau dikuasai oleh pengusaha, TNI, Polri dan 

atau pemerintah semasa Orde Baru.  

Kasus-kasus yang terjadi di Awu, Lombok Tengah, NTB, Kasus PLTA Sulewana, Poso, 

Ambon, Alas Tlogo Jawa Timur, di Jawa Tengah dan seterusnya adalah beberapa contoh kasus 

perebutan kembali lahan yang terjadi semenjak kejatuhan Soeharto. Peristiwa-peristiwa 

tersebut menguatkan fakta bahwa perpindahan hak atas tanah dalam berbagai bentuk di era 

Orde Baru itu dilakukan secara paksa dengan kekerasan.  

Perlu disadari bahwa konflik agraria sesungguhnya bukan hal yang baru. Namun dimensi 

konflik makin terasa meluas di masa kini dibandingkan pada masa kolonial. Lebih jauh dari itu, 

konflik agraria telah membentuk konflik-konflik lain seperti konflik antara para petani pemilik 

asal tanah dengan pekerja perkebunan, konflik antar kelompok etnis, antar “penduduk asli” dan 

pendatang, bahkan hingga konflik antar kampung/desa. Artinya, konflik agraria tidak hanya 

sudah menjadi kronis, akan tetapi mengandung dampak yang luas terutama bagi kehidupan 

masyarakat petani. 

Konflik agraria structural seperti ini seakan dilestarikan dengan tidak adanya koreksi/ralat 

atas putusan-putusan pejabat publik (Menteri Kehutanan, Kepala Badan Pertanahan Nasional, 

Menteri ESDM, Bupati dan Gubernur) yang memasukan tanah, SDA, dan wilayah hidup rakyat 

ke dalam konsesi badan usaha raksasa untuk produksi, ekstraksi, maupun konservasi. 

Berdasarkan kewenangannya, pejabat publik itu dimotivasi oleh kepentingan memperoleh rente 
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maupun untuk pertumbuhan ekonomi. Mereka melanjutkan dan terus menerus memproses 

pemberian izin/hak pada badan-badan usaha/proyek raksasa tersebut. 

Konflik agraria akan terus-menerus terjadi disana-sini, bila sebab-sebabnya tidak 

dihilangkan. Dengan tetap adanya kondisi-kondisi yang melestarikannya, konflik agraria ini 

menjadi kronis dan berdampak luas. Pelajaran pokok yang dapat dikemukakan adalah bahwa 

dalam menangani konflik-konflik agraria structural, yang kronis, sistematik, dan berdampak 

luas, tidak bisa mengandalkan cara-cara tambal-sulam dengan sekedar mengatasi secara cepat 

dan darurat. Untuk memahami konflik-konflik agraria seperti ini diperlukan pendekatan yang 

mendasarkan diri pada rantai sebab-akibat dan kondisi-kondisi yang melestarikannya
3
.  

Bentuk suatu penyelesaian sengketa merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh 

para pihak yang bersengketa dengan menggunakan strategi untuk menyelesaikan sengketa.  

Selama ini, model penyelesaian konflik-konflik agraria sudah cukup banyak dilakukan. Secara 

garis besar dapat dikategorikan kedalam dua persfektif yaitu pertama pandangan yang 

mencoba menghilangkan konflik, biasanya menggunakan metode represif. Kedua, pandangan 

yang melihat realitas konflik sebagai wujud yang alamiah didalam masyarakat, sehingga 

metode yang diambil biasanya mengakomodir kepentingan kedua belah pihak yang berkonflik. 

Konsekuensi logis dari kedua persfektif ini melahirkan banyak varian penyelesaian konflik. 

Demikian pula halnya dengan penyelesaian konflik yang terjadi di Sumatera Selatan.  

Berdasarkan catatan KOMNAS HAM konflik lahan tersebut yang diikuti oleh tindak kekerasan 

mengakibatkan penilaian lampu kuning untuk pelanggaran HAM di Sumatera Selatan.
4
    

Konflik pertanahan di Sumatera Selatan mencakup dua kategori yaitu antar 

masyarakat/petani dengan badan usaha swasta dan badan usaha pemerintah. Konflik tersebut 

selalu diiringi dengan praktek kekerasan baik dilakukan oleh korporasi melalui satuan 

                                                           
3
 Noer Fauzi, Mengapa Konflik-Konflik Agraria Terus MenerusMeletus Disana-sini, Working  Paper Sajogyo 

Institute, No 1, 2013, hal 3. 
4
 Koran Sumatera Ekpres. 12 April 2012. Pertemuan KOMNAS HAM dengan Pemerintah Propinsi Sumatera 

Selatan. 
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pengamanan, maupun oleh aparat keamanan TNI/Brimob. Sebagai contoh dapat dilihat dari 

konflik agrarian berikut ini : 

1. Konflik petani Rengas versus PTPN VII Cinta Manis di Kabupaten Ogan Ilir Sumatera 

Selatan, merupakan salah satu konflik lahan yang cukup masive dan berujung pada 

kekerasan pada 4 Desember 2009 terjadi penembakan terhadap 12 petani dan upaya 

kriminalisasi petani oleh aparat. Indikasi awal bahwa perulangan konflik lahan yang 

berujung tindak kekerasan diakibatkan tidak adanya penyelesaian yang komprehensif 

dilakukan oleh pihak terkait. Siklus konflik yang terjadi ketika memuncak dan lahirnya 

kekerasan, hanya ditanggapi secara insidental oleh pemerintah, terkesan formalitas, dan 

akhirnya terjadi pembiaran. Kondisi inilah mengakibatkan konflik yang terjadi semakin 

masive dan meningkat cukup signifikan. 

2. Konflik lahan antara warga Desa Margatani dengan PT. Selatan Agro Mandiri Lestari 

(SAML) di Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan. 

Meskipun konflik ini rentan akan adanya bentrok masa dilapangan, namun belum ada 

upaya upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Pemerintah dan terkesan terjadi 

pembiaran, yang ada adalah pemanggilan dari pihak kepolisian terhadap yang dianggap 

tokoh dari perlawanan masyarakat tersebut. 

3. Konflik Antara Warga Desa Tanjung Menang Musi dengan Balai Penelitian Pertanian 

Sumbawa di Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan. Konflik yang berkepanjangan 

berdampak pada pertumbuhan ekonomi penduduk sebagai akibat dari hilangnya lahan 

kelola. Masyarakat terpaksa menjadi buruh tani diatas lahan mereka sendiri, atau 

terpaksa mencari pekerjaan lain demi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. 

Disisi lain, pemerintah daerah menutup mata, menghindar dari tanggung jawab atas 

realitas yang terjadi. 
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B. Permasalahan  

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab dan akar permasalahan terjadinya konflik 

agraria (pertanahan) 

2. Bagaimana upaya atau model penyelesaian konflik yang sudah dilakukan oleh para 

pihak. 

C. Tujuan Penelitian. 

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab dan akar permasalahan konflik 

agraria (pertanahan); 

2. Untuk mengetahui upaya atau model penyelesaian konflik agraria (pertanahan) 

3. Untuk melihat sejauh mana dampak dari konflik maupun upaya penyelesaian konflik 

yang telah dilakukan 

D. Ruang Lingkup Penelitian. 

Penelitian ini diorientasikan sebagai sebuah “riset aksi” sehingga diupayakan ada 

kesinambungan antara rangkaian penelitian dengan advokasi hasil-hasilnya pada level 

rekomendasi pembuatan konsep alternative pencegahan dan penyelesaian konflik agraria. 

Meskipun penelitian ini terfocus pada konflik pertanahan yang terjadi, namun tidak menutup 

kemungkinan pada level advokasi kebikakannya melampaui focus penelitian itu sendiri. 

Selain itu, meskipun konflik pertanahan ini juga terjadi dibanyak daerah di Indonesia, 

namun dikarenakan banyaknya keterbatasan, penelitian difocuskan pada konflik pertanahan 

antara masyarakat petani dengan perusahaan perkebunan yang terjadi di tiga wilayah 
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kabupaten di Sumatera Selatan, yaitu Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, 

dan Kabupaten Banyuasin.  Namun pada tahap pengumpulan data terutama pada data skunder, 

peneliti melakukan penggalian dokumen-dokumen untuk mengambil data-data konflik yang 

terjadi di berbagai daerah wilayah Indonesia.   

E. Kontribusi Penelitian 

1. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap 

perkembangan ilmu hukum khususnya di dalam bidang ilmu pertanahan (agraria) 

khususnya yang berkaitan dengan tanah yang berstatus Hak Guna Usaha (HGU); 

2. Memberikan masukan bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, Badan 

Pertanahan Nasional (BPN) maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam menetapkan 

kebijakan khususnya yang berkaitan langsung dengan tanah-tanah yang dalam status 

persengketaan; 

3. Menjadi salah satu bahan untuk pembuatan konsep alternatif pencegahan dan 

penyelesaian konflik agraria yang berkeadilan.  

 

BAB II.  TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kewenangan Negara Di Bidang Agraria/Pertanahan. 

1. Hak Menguasai Negara. 

Hak Menguasai dari Negara merupakan pelimpahan tugas kewenangan Bangsa Indonesia, 

yang dilakukan oleh Wakil-Wakil Bangsa Indonesia pada waktu menyususn Undang-

Undang Dasar 1945 dan membentuk Negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 

1945. Pelimpahan tugas tersebut dituangkan dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945. 
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Sebagaimana halnya dengan Hak Bangsa, Hak Menguasai dari Negara yang berupa 

lembaga hukum dan sebagai hubungan hukum konkrit merupakan suatu kesatuan yang 

tidak terpisahkan. Hak Menguasai dari Negara sebagai lembaga hukum tercipta pada waktu 

diciptakan hubungan hukum konkrit antara Negara dan tanah Indonesia pada tanggal 18 

Agustus 1945 tersebut.  

Hak Menguasai Negara diatur dalam Pasal 2 UUPA. Subyek Hak Menguasai dari Negara 

adalah Negara Republik Indonesia, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat Indonesia. 

Hak Menguasai dari Negara meliputi semua tanah dalam wilayah Republik Indonesia, baik 

tanah-tanah yang tidak atau belum maupun yang sudah dihaki dengan hak-hak perorangan. 

Tanah-tanah yang ang belum dihaki dengan hak-hak perorangan oleh UUPA disebut tanah-

tanah yang dikuasai langsung oleh negara (Pasal 28, 37, 41, 43, 49), dalam praktik 

administrasi digunakan sebutan tanah negara.  Sedangkan tanah-tanah yang sudah dipunyai 

dengan hak-hak atas tanah primer, disebut tanah-tanah hak dengan nama sebutan haknya, 

misalnya tanah Hak Milik, tanah Hak Guna Usaha dan lain-lainnya. 

Sekarang ini ditinjau dari segi kewenangan penguasaannya, ada kecenderungan untuk lebih 

memperinci status tanah-tanah yang semula tercakup dalam pengertian tanah-tanah negara 

itu, menjadi : 

1. Tanah-tanah Wakaf yaitu tanah-tanah Hak Milik yang sudah diwakafkan; 

2. Tanah-tanah Hak Pengelolaan, yaitu tanah yang dikuasai dengan Hak Pengelolaan, 

yang merupakan pelimpahan pelaksanaan sebagian kewenangan Hak Menguasai dari 

negara kepada pemegang haknya; 

3. Tanah-tanah Hak Ulayat, yaitu tanah-tanah yang dikuasai masyarakat hukum adat 

teritorial dengan Hak Ulayat; 

4. Tanah-tanah Kaum, tanah bersama masyarakat hukum adat genealogis; 
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5. Tanah-tanah Kawasan Hutan, yang dikuasai oleh Departemen Kehutanan berdasarkan 

Undang-Undang Pokok Kehutanan, yang disebut dalam uraian 88. Hak Penguasaan ini 

hakikatnya juga merupakan pelimpahan sebagian kewenangan Hak Menguasai dari 

Negara; 

6. Tanah-tanah sisanya, yaitu tanah-tanah yang dikuasai oleh negara, yang bukan tanah-

tanah hak, bukan tanah Wakaf, bukan tanah Hak Pengelolaan, bukan tanah-tanah Hak 

Ulayat, bukan tanah-tanah Kaum, dan bukan pula tanah-tanah Kawasan Hutan. Tanah-

tanah ini tanah yang benar-benar langsung dikuasai oleh negara. 

Dalam rangka Hak Bangsa dan Hak Menguasai dari Negara, tidak ada tanah yang 

merupakan “res nullius”, yang setiap orang dengan leluasa dapat menguasai dan 

menggunakannya. Menguasai tanah tanpa ada landasan haknya yang diberikan oleh negara 

atau tanpa izin pihak yang mempunyainya tidak dibenarkan, bahkan diancam dengan sanksi 

pidana Undang-Undang No. 51 Prp 1960. 

Tanah negara dapat diberikan dengan sesuatu hak atas tanah kepada pihak lain. Pemberian 

hak atas tanah negara kepada seseorang atau badan hukum, bukan berarti melepaskan Hak 

Menguasai tersebut dari tanah yang bersangkutan. Tanah tersebut tetap dalam berada dalam 

penguasaan negara. Negara tidak melepaskan kewenangannya yang diatur dalam Pasal 2, 

terhadap tanah yang bersangkutan. Hanya saja, seperti dijelaskan dalam Penjelasan Umum, 

kewenangan Negara terhadap tanah-tanah yang sudah diberikan dengan sesuatu hak kepada 

pihak lain, menjadi terbatas, sampai batas kewenangan yang merupakan isi hak yang 

diberikan. Batas itu wajib dihormati oleh Negara. Kalau dalam Penjelasan Umum 

dikemukakan adanya pembatasan kekuasaan Negara, maksudnya adalah pembatasan yang 

diadakan Negara bagi dirinya sendiri sebagai suatu Negara hukum.  Yaitu untuk tidak 

mengganggu penguasaan dan penggunaan tanah yang telah diberikan dengan sesuatu hak 

kepada seesorang atau badan hukum. Dalam pada itu Negara, sebagai yang 

dipertanggungjawabkan akan tercapainya tujuan penguasaan dan penggunaan tanah untuk 
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sebesar-besar kemakmuran rakyat, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 33 ayat 3 

UUD 1945 dan Pasal 2 ayat 4, sudah barang tentu mempunyai kekuasaan penuh untuk 

menetapkan batas-batas kewenangan tersebut dan mengadakan perubahan-perubahan 

kemudian jika dianggapnya perlu, berdasarkan dan menurut prosedur hukum yang berlaku. 

Penguasaan dan penggunaan tanah yang dilandasi hak tersebut dilindungi oleh hukum. 

Bukan saja terhadap gangguan dari sesama warga, tetapi juga terhadap gangguan dari 

penguasa sekalipun, jika gangguan tersebut tidak ada dasar hukumnya. Untuk 

menanggulangi gangguan tersebut disediakan sarana penanggulangannya melalui gugatan 

perdata pada Peradilan Umum atau melalui tindakan administratif dan pidana berdasarkan 

UU No. 51/Prp/1960 yang disebut diatas. Gangguan dari pihak penguasa dapat dihadapi 

melalui gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau Pengadilan Umum. 

Dalam pemberian hak-hak atas tanah kekuasaan Negara juga dibatasi oleh Hak Ulayat 

masyarakat-masyarakat adat, sepanjang pada kenyataannya masih ada, Hak Ulayat tersebut 

diakui. 

 Dalam uraian diatas dinyatakan, bahwa Hak Menguasai dari Negara tidak dapat 

dipindahkan kepada pihak lain. Tetapi pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada 

Pemerintah Daerah dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang hal itu diperlukan 

dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, sebagai tugas pembantuan, bukan 

otonomi. Segala sesuatunya akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Kiranya wewenang yang pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah 

dalam “medebewind” itu, pada hakikatnya akan terbatas pada apa yang disebutkan dalam 

huruf Pasal 2 ayat 2 huruf a UUPA, yaitu wewenang mengatur dan menyelenggarakan 

peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan tanah. Wewenang mengatur 

misalnya bersangkutan dengan perencanaan pembangunan daerah. Wewenang 

penyelenggaraan misalnya berupa tindakan mematangkan tanah untuk disiapkan guna 

tempat pembangunan perumahan rakyat, industri dan lain sebagainya. Untuk itu 
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Pemerintah Daerah misalnya dapat menyelenggarakan suatu perusahaan tanah, yang selain 

bertugas mematangkan tanah yang tersedia juga mengatur penyediaan tanah bagi pihak-

pihak yang memerlukan. Dengan demikian tanah yang tersedia dapat digunakan sebaik-

baiknya, sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan. Inilah maksud 

pernyataan dalam Penjelasan Pasal 2, bahwa Wewenang dalam bidang agraria dapat 

merupakan sumber keuangan bagi daerah itu. Tapi tujuan penyelenggaraan perusahaan 

tanah oleh PEMDA titik beratnya harus diletakan pada pemenuhan kebutuhan umum, 

bukan untuk mencari keuntungan semata-mata. Dalam pada itu penyelenggaraan 

perusahaan tanah sekarang ini harus benar-benar diperhitungkan kemungkinan berhasilnya, 

mengingat terbatasnya tanah yang tersedia, harganya yang sudah tinggi dan keterbatasan 

modal untuk pembelian tanah dan biaya pelaksanaan operasionalnya. 

2.  Pemberian Hak Guna Usaha (HGU). 

Salah satu asas yang diatur dalam UUPA adalah “asas pengakuan terhadap hak pribadi”, 

yaitu bahwa orang perseorangan atau badan hukum dapat mempunyai hak atas tanah untuk 

keperluan pribadi atau usahanya. Sebagai perwujudan terhadap asas tersebut diadakan 

ketentuan di dalam UUPA mengenai hak-hak atas tanah yang dapat diberikan kepada orang 

perseorangan maupun badan hukum. Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) 

dan Hak Pakai merupakan hak-hak atas tanah menurut system Hukum Tanah Nasional kita 

yang pada dasarnya jangka waktu berlakunya
5
. 

Pengaturan HGU d dalam UUPA dicatumkan dalam Bab II Bagian IV (Pasal 28-Pasal 34). 

Ketentuan tersebut hanya memuat hal yang pokok saja yang masih perlu dirinci lebih lanjut 

dalam peraturan pelaksanaan. Untuk itulah Pasal 50 ayat (2) UUPA mengamanatkan agar 

ketentuan lebih lanjut mengenai hak-hak itu diatur dengan peraturan perundang-undangan. 

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 merupakan peraturan pelaksanaan UUPA 

yang menetapkan ketentuan-ketentuan mengenai HGU, HGB, dan Hak Pakai secara 

                                                           
5
 Soni Harsono, Masalah Pertanahan dan Status Hukum Tanah Ulayat, Jakarta, 1996, hal 97 
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komprehensif, yaitu mengenai subyek hak, kewenangan yang diberikan kepada pemegang 

hak serta kewajibannya, pemberiannya, perpanjangan waktu dan pembaharuannya serta 

hapusnya hak-hak tersebut. Pada dasarnya ketentuan yang ada sebelum PP No. 40 tahun 

1996 merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis operasional. 

HGU merupakan suatu hak baru yang terdapat dalam system hukum agraria nasional. 

Disebutkan hak baru karena hak tersebut bukan bersumber pada hak-hak atas tanah yang 

dikenal dalam hukum adat dan bukan juga merupakan warisan dari hak atas tanah yang 

tunduk pada hukum barat. Penciptaan hak tersebut dimaksudkan untuk memenuhi 

keperluan/kebutuhan masyarakat moderen dalam menunjang pelaksanaan usaha diberbagai 

sector yang membutuhkan lahan. Pasal 31 UUPA menentukan bahwa HGU terjadi karena 

penetapan pemerintah. Konsekuensinya dari ketentuan ini bahwa pihak yang menginginkan 

tanah dengan HGU harus mengajukan permohonan kepada pemerintah dalam hal ini 

pejabat yang berwenang untuk itu. 

Setiap orang dan badan hukum yang menginginkan perolehan tanah dengan HGU atau bagi 

pemegang HGU asal konversi hak barat yang masih memerlukan tanah tersebut harus 

mengajukan permohonan hak baru kepada pejabat yang berwenang. Dalam hal ini yang 

berwenang memberikan HGU ini adalah pejabat dalam lingkungan Departemen Dalam 

Negeri atau sekarang disebut Badan Pertanahan Nasional (BPN), berdasarkan Keputusan 

Presiden Nomor 26 Tahun 1998. 

Sekarang ini pemberian HGU adalah penetapan pemerintah untuk memberikan hak atas 

bidang tanah yang langsung dikuasai oleh Negara kepada seseorang atau badan hukum.   

PMNA/KBPN No. 9 Th 1999, Pasal 1 angka 8 memberikan pengertian dengan pemberian 

hak atas tanah adalah penetapan pemerintah yang memberikan suatu hak atas tanah Negara, 

perpanjangan waktu hak, pembaharuan hak, perubahan hak, termasuk pemberian hak diatas 

Hak Pengelolaan. 
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HGU diberikan dengan penetapan pemerintah karena pada prinsipnya HGU hanya dapat 

diberikan diatas tanah Negara. Dan pejabat yang berwenang memberi HGU menurut 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 jo Pasal 8 PMNA/KBPN No. 9 Th 

1999 yaitu : 

1. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi atas tanah yang luasnya tidak kurang dari 200 

Ha. 

2. Menteri Negara Agraria (Kepala BPN) atas tanah yang luasnya lebih dari 200 Ha. 

3. Ketentuan Konversi 

HGU dapat terjadi karena Konversi hak-hak lama yang dikonversi menjadi HGU aialah 

pertama, Hak Erfpacht  untuk perusahaan perkebunan besar yang masih berlaku pada 

tanggal 24 September 1960, tanpa dipersoalkan apakah pihak yang mempunyai memenuhi 

syarat-syarat atau tidak, jangka waktunya sama dengan sisa Hak Erfpacth tersebut, tetapi 

paling lama 20 tahun terhitung sejak 24 September 1960 (Pasal III Ketentuan Konversi). 

Kedua, Hak Milik (adat) dan hak-hak lainnya yang sejenis seperti yang disebutkan dalam 

Pasal II Ketentuan Konversi, jika tanahnya tanah pertanian (termasuk perkebunan), tanah 

perikanan, atau tanah peternakan dan si pemiliknya tidak memenuhi syarat untuk 

mempunyai tanah Hak Milik yang ditetapkan Pasal 21 maka dikonversi menjadi HGU atau 

HGB sesuai dengan peruntukannya, dalam jangka waktu 20 tahun (Pasal 1 ayat 3 

Ketentuan Konversi). 

PMNA/KBPN No. 9 Th 1999 memberikan tentang perpanjangan hak adalah penambahan 

jangka berlakunya suatu hak atas tanah tanpa merubah syarat-syarat dalam pemberian hak 

tersebut yang permohonannya dapat diajukan sebelum jangka waktu berlakunya hak atas 

tanah yang bersangkutan, untuk pembaharuan hak atas tanah adalah pemberian hak atas 

tanah yang sama dengan pemegang hak yang sama yang dapat diajukan setelah jangka 

waktu berlakunya hak yang bersangkutan berakhir. 
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B. Hak Ulayat Dalam Hukum Adat 

1. Konsepsi Dan Sistem Penguasaan Hak-Hak Atas Tanah  Hukum Adat 

System hukum adat  bersendikan pada dasar-dasar alam pikiran bangsa Indonesia yang 

tidak sama dengan alam pikiran yang menguasai system hukum barat, untuk dapat sadar 

akan system hukum adat, maka orang harus menyelami dasar-dasar alam pikiran yang 

hidup di dalam masyarakat Indonesia. 

Menurut Van Vollenhoven
6
, salah satu metode yang dipakai untuk melukiskan hukum adat 

adalah : 

Pertama diuraikan bentuk susunan persekutuan-persekutuan hukum dilapangan rakyat, 

yaitu organisasi desa, nagari, hutan, kuria, marga, dan sebagainya, selanjutnya ditinjau 

hukum family, hukum perkawinan dan hukum waris, diikuti oleh lukisan hukum tanah dan 

air, sesudah itu diuraikan hukum harta benda lainnya dari pada tanah dan air (hukum 

hutang piutang) dan pada akhirnya hukum pelanggaran (hukum adat delik). 

Untuk melihat persekutuan tersebut merupakan persekutuan hukum atau tidak, Ter Haar 

dalam bukunya Beginselen en Stelsel van het Adatrecht menulis, bahwa diseluruh 

kepulauan Indonesia pada tingkatan rakyat jelata, terdapat pergaulan hidup didalam 

golongan-golongan yang bertingkah laku sebagai kesatuan terhadap dunia luar, lahir dan 

batin. Golongan-golongan itu mempunyai tata susunan yang tetap dan kekal, dan orang-

orang segolongan itu masing-masing mengalami kehidupannya dalam golongan sebagai 

hal yang sewajarnya, hal menurut kodrat alam. Tidak seorangpun dari mereka yang 

mempunyai pikiran akan kemungkinan pembubaran golongan itu. Golongan manusia 

tersebut mempunyai pula pengurus sendiri dan mempunyai harta-benda, milik keduniaan 

dan milik gaib. Golongan-golongan demikian itulah yang bersifat persekutuan hukum
7
 . 

                                                           
6
 Prof. Dr. R. Soepomo, SH, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Cetakan ke-IV, Penerbitan Universitas, 1966, hal 

23 
7
 Ibid, hal 43-44 
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Lukisan tersebut menggambarkan beberapa cirri pokok dari masyarakat hukum adat 

adalah: mereka merupakan suatu kelompok manusia, mempunyai kekayaan tersendiri 

terlepas dari kekayaan perorangan, mempunyai batas wilayah tertentu dan mempunyai 

kewenangan tertentu. Pada dasarnya konsepsi hukum adat dapat dirumuskan sebagai 

konsepsi yang religious komunalistik, yang dalam melukiskan hukum tanahnya 

memungkinkan penguasaan tanah secara individual, dengan hak-hak atas tanah yang 

bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsur kebersamaan. 

Sifat komunalistik menunjuk kepada adanya hak bersama para anggota masyarakat hukum 

adat atas tanah, yang dalam kepustakaan hukum disebut Hak Ulayat. Tanah ulayat 

merupakan tanah kepunyaan bersama, yang diyakini sebagai karunia suatu kekuatan gaib 

atau peninggalan nenek moyang kepada kelompok yang merupakan masyarakat hukum 

adat, sebagai unsure pendukung utama bagi kehidupan dan penghidupan kelompok 

tersebut sepanjang masa. Disinilah tampak sifat religious atau unsur keagamaan hubungan 

hukum antara para warga masyarakat hukum adat bersama dengan tanah ulayatnya itu. 

Tanah bersama tersebut bukan hanya diperuntukan bagi pemenuhan kebutuhan suatu 

generasi, tapi diperuntukan sebagai unsur pendukung utama dalam kehidupan dan 

penghidupan generasi yang terdahulu, sekarang dan yang akan menyusul kemudian. Maka 

wajib dikelola dengan baik dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan bersama dan 

kebutuhan para warga masing-masing dan keluarganya. 

Peruntukan, penguasaan, penggunaan dan pemeliharaannya perlu diatur oleh kelompok 

yang bersangkutan, supaya selain dilakukan secara tertib dan teratur untuk menghindarkan 

sengketa, juga bias terjaga kelestarian kemampuannya bagi generasi-generasi yang akan 

menyusul kemudian. 
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Dengan demikian hak ulayat menunjukan hubungan hukum antara masyarakat hukum 

(subyek hak) dan tanah/wilayah tertentu (obyek hak). Hak Ulayat tersebut berisi 

wewenang untuk
8
 : 

1. Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah (untuk pemukiman, bercocok 

tanam, dan lain-lain), persediaan (pembuatan pemukiman/persawaan baru dan 

lainlain), dan pemeliharaan tanah. 

2. Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah (memberikan 

hak tertentu pada subyek tertentu). 

3. Mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-

perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah (jual beli, warisan, dan lain-lain). 

Hak bersama yang merupakan Hak Ulayat itu bukan hak milik dalam arti yuridis, 

melainkan merupakan hak kepunyaan bersama. Isi wewenang hak ulayat tersebut 

menyatakan, bahwa hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah/wilayahnya 

adalah hubungan menguasai, bukan hubungan milik sebagaimana dalam konsep 

hubungan antara Negara dengan tanah, menurut Pasal 33 ayat (3) UUD 1945
9
. Maka 

dalam rangka Hak Ulayat dimungkinkan adanya Hak Milik atas tanah yang dikuasai 

pribadi oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. 

2. Eksistensi Hak Ulayat. 

Hak Ulayat diakui oleh UUPA, tetapi pengakuan itu disertai dua syarat yaitu mengenai 

“eksistensi” dan mengenai pelaksanaannya. Hak Ulayat diakui “sepanjang menurut 

kenyataannya masih ada”, demikian menurut Pasal 3 UUPA. Di daerah-daerah di mana 

hak itu tidak ada lagi, tidak akan dihidupkan kembali. Di daerah-daerah dimana tidak 

                                                           
8
 Prof. Dr. Maria S. W, Sumardjono, SH. MCL. MPA, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi & 

Implementasi, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, Juni 2001, hal 56 
9
 Ibid, hal 57 
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pernah ada Hak Ulayat, tidak akan dilahirkan Hak Ulayat baru. Pasal 3 UUPA menegaskan 

pengakuan tersebut dengan menyebutkan : 

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat 

dan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut 

kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan 

nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh 

bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”. 

Penjelasan tentang Hak Ulayat itu sendiri tidak dijelaskan dalam UUPA. Dalam UUPA 

hanya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Hak Ulayat adalah beschikkingsrecht 

dalam kepustakaan hukum adat. Bahkan dalam berbagai kesempatan dalam memori 

penjelasan sering digunakan istilah masyarakat hukum. Namun sesuai dengan fungsi dari 

suatu peraturan penjelasan, maka apabila dalam memori penjelasan disebut masyarakat 

hukum, yang dimaksud adalah masyarakat hukum adat yang disebut secara ekplisit dalam 

Pasal 3 tersebut. 

Secara teoritis, pengertian masyarakat hukum dan masyarakat adat berbeda. Kusumadi 

Pujosetwojo (1971) seperti dikutip oleh Prof. Dr. Mria. S. W. Sumardjono, SH. MCL. 

MPA, mengartikan masyarakat hukum sebagai masyarakat yang menetapkan, terikat dan 

tunduk pada tata hukumnya sendiri. Sedangkan masyarakat hokum adat adalah masyarakat 

yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau 

diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa 

solidaritas yang sangat besar antara para anggotanya, yang memandang bukan anggota 

masyarakat sebagai orang luar da menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan 

yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggota masyarakat hokum adat saja. 
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Sedangkan pemanfaatan oleh orang luar harus dengan izin dan pemberian imbalan 

tertentu, berupa rekognisi dan lain-lain
10

. 

Apa yang merupakan kriteria bagi masih adanya hak ulayat di lingkungan kelompok warga 

masyarakat hukum adat tertentu ini tidak terdapat ketentuannya, baik dalam UUPA sendiri 

maupun dalam penjelasannya. Namun demikian dengan mengacu pada pengertian-

pengertian fundamental tersebut diatas, dapatlah dikatakan, bahwa kriteria penentu masih 

ada atau tidaknya hak ulayat harus dilihat pada tiga hal, yaitu:  

1. Adanya masyarakat hukum adat yaitu suatu kelompok orang-orang yang merupakan 

warga suatu masyarakat hukum adat tertentu yang memenuhi cirri-ciri tertentu, sebagai 

subyek hak ulayat. 

2. Adanya tanah/wilayah dengan batas-batas tertentu.  Masih adanya tanah/wilayah yang 

merupakan wilayah masyarakat hukum adat tersebut, disadari sebagai kepunyaan 

bersama para warga masyarakat hukum adat itu sebagai “lebensraum” nya yang 

merupakan obyek hak ulayat. 

3. Adanya Kepala Adat dan para Tetua Adat yang pada kenyataannya dan diakui oleh 

para warganya melakukan kegiatan sehari-hari, sebagai pengemban tugas kewenangan 

masyarakat hokum adatnya, mengelola, mengatur peruntukan, penguasaan dan 

penggunaan tanah bersam tersebut. 

Sebagai kriteria penentu masih ada atau tidaknya hak ulayat, agar menjadi cukup obyektif 

sebagai kriteria penentu, maka ketiga persyaratan tersebut harus dipenuhi secara kumulatif. 

Sehingga misalnya, walaupun ada masyarakat hokum dan ada tanah atau wilayahnya, 

namun apabila masyarakat hukum tersebut sudah tidak mempunyai kewenangan untuk 

                                                           
10

 Prof. Dr. Maria S. W. Sumardjono, SH. MCL, MPA, op. cit, hal 56 
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melakukan tiga tindakan tersebut diatas, maka hak ulayat dapat dikatakan sudah tidak ada 

lagi
11

. 

Menurut kenyataannya memang terdapat masyarakat-masyarakat hukum adat di mana hak 

ulayat itu masih ada, tetapi intesitas eksistensinya di berbagai daerah sangat bervariasi. 

Dalam kenyataannya tidak mungkin dikatakan secara umum, bahwa di suatu daerah 

tertentu masih ada hak ulayat atau tidak pernah terdapat atau tidak terdapat lagi hak ulayat. 

Kepastian mengenai eksistensi hak ulayat di suatu masyarakat hukum adat tertentu hanya 

dapat diperoleh dengan cara meneliti keadaan masyarakat hukum adat tersebut, apabila 

terdapat masalah yang perlu diselesaikan. Mengadakan penelitian tanpa ada kasus konkret 

yang perlu diselesaikan, besar kemungkinannya menghasilkan data hasil rekayasa para 

narasumber yang dihubungi. 

Dalam perkembangan Hukum Adat Tanah di berbagai daerah memang tampak adanya 

kecenderungan alamiah mengenai makin menjadi melemahnya hak ulayat, karena 

pengaruh intern berupa bertambah menguatnya hak-hak individual para warga masyarakat 

hukum adatnya. Seringkali kenyataan itu diperkuat oleh adanya pengaruh ekstern, 

terutama kebijakan dan tindakan pihak penguasa, berupa perubahan dalam tata susunan 

dan penetapan lingkup tugas kewenangan perangkat pemerintahan di daerah yang 

bersangkutan. Kenyataan menjadi lemah atau hilangnya hak ulayat masyarakat hukum adat 

tertentu juga mungkin diakibatkan adanya kebijakan dan tindakan-tindakan lain dari pihak 

penguasa selama Orde Baru, dalam usaha memperoleh tanah yang merupakan tanah ulayat 

sebagai keperluan pembangunan, baik oleh pemerintah ataupun penguasa swasta. 

Sengaja UUPA tidak mengadakan peraturan dalam bentuk peraturan perundangan 

mengenai hak ulayat, dan membiarkan pengaturannya tetap berlangsung menurut hukum 

adat setempat. Mengatur hak ulayat menurut perancang dan pembentuk UUPA akan 
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berakibat menghambat perkembangan alamiah hak ulayat, yang pada kenyataannya 

memang cenderung melemah. Kecenderungan tersebut dipercepat dengan membikin 

bertambah kuatnya hak-hak individu, melalui pengaturannya dalam bentuk hukum yang 

tertulis dan penyelenggaraan pendaftarannya yang menghasilkan surat-surat tanda 

pembuktian haknya. Melemahnya bahkan menghilangnya hak ulayat, diusahakan 

penampungannya dalam rangka pelaksanaan Hak Menguasai dari Negara, yang mencakup 

dan menggantikan peranan kepala adat dan para tetua adat masyarakat hukum adat yang 

bersangkutan dalam hubungannya dengan tanah-tanah yang sudah dihaki secara individual 

oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan, seperti halnya tanah-tanah 

didaerah-daerah lain. 

Hak ulayat yang sudah melemah tidak akan dikembalikan menjadi kuat lagi. Yang sudah 

tidak ada, tidak akan dihidupkan kembali, dan di daerah yang kenyataannya tidak pernah 

ada masyarakat hukum adat yang mempunyai hak ulayat, tidak akan diciptakan hak ulayat 

baru
12

. 

Adanya ketentuan tersebut, dengan maksud untuk menciptakan rasa keadilan berdasarkan 

dua hal. Disatu pihak, bila hak ulayat memang sudah menipis atau sudah tidak ada lagi, 

maka hendaknya hal ini menjadi kesadaran bersama bahwa sebetulnya secara sosiologis 

masyarakat hukum adat telah ditingkatkan menjadi bangsa Indonesia. Sehingga tidak 

sewajarnya jika kemudian ada upaya untuk mencoba menghidupkan kembali hal-hal yang 

justru adat mengaburkan kesadaran berbangsa dan bertanah air. Dilain pihak, bila memang 

hak ulayat dinilai masih ada, maka harus diberikan pengakuan atas hak tersebut disamping 

pembebanan kewajibannya oleh Negara. 

Hak ulayat pun tidak akan didaftar. UUPA tidak memerintahkan pendaftarannya, dan 

dalam PP. 24/1997 Hak Ulayat secara sadar tidak dimasukan dalam golongan obyek 
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pendaftaran tanah. Tekhnis tidak mungkin, karena batas-batas tanahnya tidak mungkin 

dipastikan tanpa menimbulkan sengketa antar masyarakat hukum yang bersangkutan. 

Selain itu, seperti halnya bilamana diaturnya dalam bentuk peraturan perundangan, 

mendaftar hak ulayat akan berakibat melestarikan keberadaannya. Hal mana bertentangan 

dengan perkembangan alamiahnya, seperti diuraikan diatas. Melindungi masyarakat 

hokum adat yang masih mempunyai tanah ulayat, tidak mungkin diakukan hanya dengan 

mendaftar tanah yang bersangkutan. Praktik menunjukan hal itu mengenai tanah-tanah 

perseorangan yang sudah didaftar. Cara melindinginya adalah dengan dilaksanakan dan 

diterapkan asas-asas dan ketentuan-ketentuan hukum yang diatur dalam hukum tanah kita, 

oleh siapapun, secara murni dan konsekuen. 

Apa yang diuraikan diatas adalah kebijakan yang digariskan 40 tahun yang lalu pada 

waktu dipersiapkan pembentukan dan pada waktu diundangkan UUPA. Yaitu pada waktu 

kegiatan pembangunan secara besar-besaran masih pada tahap perencanaan. Dan kalaupun 

ada yang dilaksanakan, barulah secara sporadic dan terbatas. Pengaruhnya belum 

dirasakan dalam praktik di kalangan warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. 

Umumnya pada waktu itu tidak sukar memperoleh tanah ulayat yang diperlukan, karena 

pada kenyataannya masih cukup tanah yang tersedia. Asal dilakukan sesuai dengan 

ketentuan mengenai tatacara dan persyaratan hukum adat yang bersangkutan. 

Tetapi setelah dalam era pembangunan Orde Baru pembangunan ekonomi direncanakan 

dan dilaksanakan secara besar-besaran, yang bertumpu pada kebijakan pertumbuhan, 

kebutuhan akan tanah yang diperlukan menjadi sangat besar, dan merambah meliputi juga 

tanah-tanah ulayat yang semula tidak tersentuh oleh kegiatan pembangunan ekonomi 

modern. Para ketua adat dan warganya menjadi terbangun dan menyadari akan 

meningkatnya nilai ekonomis tanah ulayatnya sebagai sumber perolehan uang yang 

merupakan sarana dan ukuran bagi tercapainya kemakmuran pribadi dan masyarakatnya. 
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C. Konflik Atau Sengketa Pertanahan dan Upaya Penyelesaiannya. 

1. Pengertian Konflik atau Sengketa Agraria. 

Konflik atau sengketa adalah suatu yang menyebabkan perbedaan pendapat antara dua 

pihak atau lebih yang berselisih perkara dalam pengadilan
13

. Konflik atau sengketa terjadi 

juga karena adanya perbedaan persepsi yang merupakan penggambaran tentang 

lingkungan yang dilakukan secara sadar yang didasari pengetahuan yang dimiliki seorang, 

lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan fisik maupun social, demikian menurut 

Koentjaraningrat
14

. 

Perbedaan persepsi antara masyarakat yang menduduki tanah dengan perusahaan 

perkebunan dapat mengakibatkan timbulnya konflik atau sengketa. Perselisihan tentang 

nilai tuntutan yang berkenaan dengan status kuasa dan sumber-sumber kekayaan yang 

persediaannya tidak mencukupi, dimana para pihak yang berselisih juga memojokan atau 

menghancurkan lawan dapat dikatakan juga sebagai konflik atau sengketa
15

. 

Mengenai konflik pertanahan/agraria adalah merupakan bentuk ekstrim dan keras dari 

persaingan. Konflik agraria adalah proses interaksi antara dua (atau lebih) orang atau 

kelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentingannya atas obyek yang sama, 

yaitu tanah dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, seperti air, tanaman, 

tambang, juga udara yang berada diatas tanah tersebut. 

Secara makro sumber konflik bersifat structural misalnya beragam kesenjangan. Secara 

mikro sumber konflik mencakup perbedaan/benturan nilai (cultural), perbedaan tafsir 

mengenai informasi, data, atau gambaran obyektif kondisi agraria setempat (tekhnis), atau 

perbedaan/benturan kepentingan (ekonomi) yang terlihat pada kesenjangan struktur 
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pemilikan dan penguasaan tanah. Reforma agraria digunakan untuk mengatasi konflik 

agraria bukannya reforma agraria menghasilkan konflik-konflik agraria. 

Perlu disadari bahwasannya konflik agraria sesungguhnya bukanlah hal baru. Namun 

dimensi konflik makin terasa meluas di masa kini bila dibandingkan pada masa kolonial. 

Beberapa penyebab terjadinya konflik agraria pada masa kini di antaranya menurut 

Nasution
16

 

a. Pemilikan atau penguasaan tanah yang tidak seimbang dan merata, utamanya terjadi 

pada tanah-tanah perkebunan yang memicu pendudukan dan saling klaim antara 

masyarakat luas dan pemilik HGU tanah yang bersangkutan; 

b. Ketidak serasian penggunaan tanah pertanian dan non-peranian; 

c. Kurangnya keberpihakan kepada masyarakat golongan ekonomi (lemah); 

d. Kurangnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah (hak 

ulayat); 

e. Lemahnya posisi tawar masyarakat pemegang hak atas tanah dalam pembebasan 

tanah.  

Tanah menurut pandangannya juga telah memiliki nilai baru, dimana tidak saja dipandang 

sebagai alat produksi semata melainkan juga sebagai alat untuk berspekulasi (ekonomi). 

Tanah telah menjadi “barang dagangan” dimana transaksi ekonomi berlangsung dengan 

pengharapan akan margin perdagangan atas komoditas yang dipertukarkan itu
17

. 

Timbulnya sengketa hukum adalah bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang/badan) 

yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah, 
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prioritas kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara 

administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku
18

 

Ketidak seimbangan antar pemenuhan hak-hak yang seharusnya diperoleh dengan 

kewajiban-kewajiban yang harus diberikan atau dilaksanakan sehubungan dengan hak atas 

tanahnya dapat memicu munculnya konflik pertanahan. Menurut Harsono
19

 dilihat dari 

subyek yang terlibat, konflik pertanahan dapat dibedakan dalam tiga kelompok yaitu:  

a. Konflik yang terjadi diantara warga masyarakat baik antara perorangan maupun antara 

dunia usaha dengan perseorangan pemegang hak atas tanah. Kelompok konflik ini 

melibatkan semua lapisan masyarakat baik di pedesaan maupun di perkotaan. 

b. Konflik pertanahan yang melibatkan warga masyarakat dan dunia usaha di satu pihak 

dan instansi pemerintah di pihak lain. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya 

gugatan masyarakat kepada instansi pemerintah melalui peradilan Tata Usaha Negara. 

Konflik ini bersumber dari pemberian pelayanan administratif, perijinan dan 

keputusan pemerintah yang dinilai merugikan kepentingan warga masyarakat atau 

dunia usaha. 

c. Konflik pertanahan yang terjadi di antara instansi Pemerintah sendiri karena adanya 

perbedaan kepentingan yang menjadi tugas dan kewenangannya. 

Wiradi
20

  menerangkan permasalahan dalam hal penguasaan tanah banyak contoh-contoh 

kasus atau konflik yang terjadi dilapangan, jika dipetakan macamnya hubungan dan jika 

hubungan itu diartikan sebagai antara siapa (khususnya dilihat dari segi potensinya untuk 

menjadi hubungan konflik), maka gambarannya adalah sebagai berikut : 

 Antara sesama petani dan buruh tani; 
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 Antara petani-pemilik dan penggarap; 

 Antara petani dan bukan petani; 

 Antara petani dan perusahaan besar (HPH/HGU); 

 Antara petani dan proyek pemerintah; 

 Antar sesama proyek pemerintah; 

 Antara petani dan perangkat desa; 

 Antara lembaga adat dan Negara; serta  

 Antara HGU/HPH dan Negara. 

2. Upaya Penyelesaian Konflik Atau Sengketa Agraria. 

Menurut Murad
21

 sebagaimana diketahui UUPA No. 5 Tahun 1960 di dalam Pasal 2, 

mengenai Hak Menguasai Negara atas tanah telah diuraikan bahwa kewenangan-

kewenangan dari Negara tersebut adalah berupa : 

a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan 

pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa. 

b. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang dengan bumi, air dan ruang 

angkasa. 

c. Menentukan dan mengantur hubunan hukum antara orang dengan perbuatan-perbuatan 

hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. 

Berdasarkan wewenang tersebut diatas, walaupun secara tegas tidak diatur, akan tetapi 

wewenang untuk menyelesaikan konflik atau sengketa adalah Negara republik Indonesia 

cq Pemerintah Republik Indonesia yang dalam hal ini Menteri Dalam Negeri i,c  Direktur 

Jendral Agraria. Ketentuan-ketentuan yang dapat dipergunakan sebagai landasan 
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operasional dan berfungsi untuk penyelesaian sengketa hukum atas tanah yaitu Peraturan 

Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang 

Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. 

Konflik atas tanah ulayat adalah satu dari sekian masalah konflik agraria yang rumit untuk 

mencarikan solusinya. Dalam konflik agraria ini, terkait isu selain ekonomi yang bisa 

menimbulkan dampak persoalan social lebih luas. Menurut Nasution
22

 sebagai 

administrator Negara yang bertanggung jawab atas pengadministrasian pertanahan secara 

nasional, selanjutnya mengajukan beberapa mekanisme penyelesaian konflik yang selama 

ini digunakannya. Pendekatan itu antara lain menyebutkan masyawarah, koreksi 

administrasi dan solusi melalui lembaga peradilan. Masalah pertanahan di masa depan 

akan bertambah kompleks dan satu hal yang diakui adalah belum memadainya kapasitas 

lembaga yang berkompeten menangani persoalan ini oleh karena faktor-faktor manajemen 

dan keuangan yang sulit dipecahkan secara segera. 

Suatu sengketa muncul maka ada penyelesaian sengketa. Bentuk suatu penyelesaian 

sengketa merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh para pihak yang 

bersengketa dengan menggunakan strategi untuk menyelesaikan sengketa. Menurut Neder 

dan Todd dalam Sulastriyono
23

 para pihak dapat mengembangkan beberapa strategi atau 

alternative dalam menyelesaikan sengketa seperti : 

a. Lumping it atau membiarkan saja kasus itu berlalu. Dalam hal ini para pihak yang 

dirugikan gagal mengajukan keluhannya atau tuntutannya karena perasaan tidak 

berdaya secara ekonomi, social, psikologis, atau akses hukum atau jika mengetahui, 

kemudian keluhan tersebut diajukan maka untungnya tidak besar. 
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b. Avoidence atau mengelak yaitu para pihak yang merasa dirugikan menarik diri atau 

membatasi atau mengakhiri suatu hubungan dengan cara meninggalkan atau mencari 

hubungan baru dengan pihak lain. 

c. Coercion atau paksaan yaitu para pihak yang merasa dirugikan melakukan aksi sepihak 

untuk menggunakan paksaan, kekerasan, ancaman yang pada prinsipnya merupakan 

main hakim sendiri. 

d. Negotiation atau negosiasi yaitu kedua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk 

menyelesaikan sengketanya secara damai tanpa campur tangan dari pihak ketiga. 

e. Mediation mediasi adalah campur tangan dari pihak ketiga untuk mnyelesaikan 

sengketa tanpa memperdulikan bahwa ke dua belah pihak yang bersengketa meminta 

bantuan atau tidak. Orang yang bertindak sebagai mediator seperti Kepala Desa, Kepala 

Instansi Pemerintahan dan Hakim dan sebagainya. 

f. Arbitration atau arbitrasi yaitu jika ke dua yang bersengketa memberikan ijin kepada 

pihak ke tiga untuk membantu menyelesaikan sengketa tersebut yang keputusannya 

akan ditaati oleh para pihak. 

g. Adjudication atau pengajuan sengketa ke pengadilan yaitu adanya campur tangan dari 

pihak ke tiga (pengadilan) untuk menyelesaikan sengketa dan hasilnya ditaati oleh para 

pihak yang bersengketa. 

Konflik atau sengketa dapat diselesaikan melalui musyawarah, dapat dilakukan secara 

langsung oleh pihak-pihak yang bersengketa. Bisa juga dengan perantara melalui wakil 

atau kuasa yang ditunjuk oleh mereka masing-masing. Penyelesaian melalui pengadilan, 

bisa pengadilan perdata dan atau pengadilan Tata Usaha Negara. Bahkan bisa juga 

pengadilan pidana, yaitu jika sengketanya mengenai penyelesaiannya pemakaian tanah 

secara illegal, yang dimungkinkan oleh UU No. 51 Prp. Th 1960. Dalam UU ini 

memberikan kewenangan kepada Bupati/Walikota untuk menyelesaikan secara arif dan 
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bijaksana, diberi wewenang untuk secara sepihak memutuskan penyelesaian penguasaan 

tanah secara illegal tanpa wajib mengajukan persoalnya ke pengadilan. 

Menurut Harsono
24

 berbagai kasus-kasus pertanahan, dapat dikelompokan menjadi dua 

kelompok yaitu pertama sebagai sengketa yang terjadi diluar Badan Peradilan, pada 

umumnya diusahakan untuk dapat diselesaikan oleh aparat BPN. Dan kedua sengketa yang 

terangkat ke Badan Peradilan, yang dapat dibedakan antara permasalahan yang timbul 

karena terjadinya sengketa perdata, atau terjadi sengketa Tata Usaha Negara dan 

penyelesaiannya dilakukan melalui Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara. 

Menurut Widjaja
25

 telah diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999, disebutkan bahwa 

alternative penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution atau ADR) adalah 

lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati 

bersama oleh para pihak yang bersengketa, dapat kita temui kekurangannya ada enam 

macam tata cara penyelesaian di luar pengadilan, yaitu : 

a. Konsultasi; 

b. Negosiasi; 

c. Mediasi; 

d. Konsiliasi atau Perdamaian; 

e. Pemberian Pendapat Hukum; 

f. Arbitrase. 

Penyelesaian melalui lembaga pengadilan (litigasi) biasanya memakan waktu dan biaya. 

Maka disediakan penyelesaian melalui mediasi yaitu suatu perdamaian antara pihak-pihak 

yang berpekara atau badan arbitrase, yaitu Badan Arbitrase Nasional (BANI) atau asing.  
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Dalam praktek jarang orang menempuh jalan penyelesaian sengketa melalui lembaga 

arbitrase
26

. 

Menurut Istislam
27

, upaya penyelesaian kasus yang sudah pernah dilakukan dalam rangka 

menyelesaikan konflik/sengketa HGU perkebunan adalah sebagai berikut : 

a. Mengupayakan model penyelesaian kasus secara “Mediasi”. 

b. Fungsi mediator adalah menjembatani antara kepentingan petani dengan pemerintah. 

c. Mengupayakan model penyelesaian kasus secara “Koordinasi”. 

d. Penyelesaian dengan model koordinasi yang disebut dengan penyelesaian pola 

kemitraan. Dasar utama penyelesaian pola kemitraan ini adalah dilakukan atau 

diciptakannya mitra kerjasama antara petani penggarap dengan pihak perusahaan 

perkebunan. 

Permasalahan pertanahan di setiap wilayah Indonesia dewasa ini semakin meningkat dan 

kompleks yang perlu penyelesaiannya cepat dan terpadu oleh instansi terkait. Maka untuk 

setiap daerah tingkat II dibentuk Tim dan Sekretariat Tim Penertiban dan Penyelesaian 

masalah Pertanahan yang mempunyai tugas sebagai berikut : 

a. Menginventaris dan mengidentifikasi masalah-masalah pertanahan yang berada dalam 

wilayah Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kotamadyah). 

b. Menangani dan menyelesaikan masalah-masalah sengketa tanah yang sifatnya 

koordinatif. 

Kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, Tim dapat mengikut sertakan 

pakar-pakar dibidang pertanahan/agraria atau dibidang lain yang diperlukan. Dalam 

pelaksanaan tugasnya Tim berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 
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Bupati/Walikota. Susunan keanggotaan Tim sudah permanen hanya saja tinggal 

menyesuaikan nama-nama pejabat dan personilnya yang setiap saat dapat berubah. 

 

BAB III. METODELOGI PENELITIAN 

Pada umumnya suatu penelitian social termasuk penelitian hukum dapat ditinjau dari segi 

sifat, bentuk, tujuan dan penerapan serta dari sudut disiplin ilmu. Penentuan jenis/macam 

penelitian dipandang penting karena ada kaitan erat antara jenis penelitian itu sendiri dengan 

sistematika dan metode serta analisa data yang harus dilakukan untuk setiap penelitian. Hal 

demikian perlu dilakukan guna mencapai nilai validitas data yang tinggi, baik data yang 

dikumpulkan maupun hasil akhir penelitian yang dilakukan.
28

 

Sumardjono lebih jauh menjelaskan, penelitian merupakan proses penemuan kebenaran 

yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan yang sistematis yang berencana dengan dilandasi oleh 

metode ilmiah. Seluruh proses penelitian merupakan sebuah kegiatan yang berkaitan dan 

berkesinambungan. Ada suatu benang merah yang dapat ditarik berawal dari pemilikan judul 

serta perumusan masalah yang harus singkron dengan tujuan penelitian itu sendiri. Kemudian 

kerangka berpikir yang berhubungan dan menunjang penelitian tidak dapat diwujudkan tanpa 

merinci cara-cara melakukan penelitian yang menerangkan dari mana serta bagaimana cara 

data diperoleh, variable apa saja yang menjadi focus penelitian, serta bagaimana data yang 

terkumpul tersebut akan dianalisis untuk dapat menjawab masalah dalam penelitian yang 

dilakukan.
29

 

Secara umum ada tiga elemen utama yang akan dideskripsikan dalam metodologi 

penelitian ini, yaitu metode pengumpulan data, metode pengolahan data, dan metode analisa 

data. 

                                                           
28

 Bambang Waluyo, SH, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hal 7. 
29

 Sumardjono & Maria SW, Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar, PT. Gramedia    

  Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hal 27. 
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A. Metode Pengumpulan Data  

Dalam suatu penelitian, pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses 

penelitian dan sifat nya mutlak dan harus dilakukan, karena data merupakan fenomena yang 

akan diteliti. Dari data yang diperoleh tersebut kita mendapatkan gambaran yang jelas tentang 

obyek yang akan diteliti, sehingga akan membantu kita untuk menarik kesimpulan dari obyek 

atau fenomena yang akan diteliti. Semakin tinggi validitas suatu data, akan semakin dekat pula 

pada kebenaran/kenyataan setiap kesimpulan yang didapatkan. 

1. Metode Pengummpulan Data Primer 

Data primer adalah data yang langsung diperoleh peneliti dari lapangan atau sumber-

sumber langsung. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara melakukan wawancara 

dengan narasumber dari pihak-pihak yang terkait dengan konflik agraria yang terjadi, 

seperti masyarakat korban konflik, Instansi Pemerintah terkait (Badan Pertanahan 

Nasional), badan usaha, akademisi, Organisasi Non Pemerintah (NGO), dan Organisasi 

Advokat. 

Metode wawancara seringkali dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam 

pengumpulan data primer dilapangan. Karena interviener dapat menanyakan langsung 

prihal pribadi responden, fakta-fakta yang ada dan pendapat (opinion) maupun persepsi 

responden dan bahkan saran-saran responden. 

2. Metode Pengumpulan Data Skunder. 

Untuk data skunder diperoleh dengan cara melakukan studi terhadap peraturan-peraturan 

perundang-undangan dan buku-buku literature (kepustakaan) yang terkait dengan topic 

penelitian yang dikumpulkan pada saat sebelum penelitian dilaksanakan. Dan juga 

mengumpulkan langsung dari lokasi penelitian maupun dari instansi-instansi tertentu yang 

terkait dengan masalah konflik tersebut, yang dilaksanakan pada saat penelitian 

berlangsung berupa berbagai data statistic yang tersedia yang diperlukan untuk menunjang 



Laporan Pelaksanaan Program  

 

Page | 60  

 

analisis sesuai dengan permasalahan, berbagai dokumen resmi serta hasil penelitian yang 

berbentuk laporan dan lain-lain. 

B. Metode Analisa Data. 

Data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan dan data skunder yang diperoleh dari 

penelitian kepustakaan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisis data dengan 

mengelompokan, menyeleksi dan memilih data yang menggambarkan sebenarnya di lapangan 

menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh 

dari study kepustakaan dan dokumen.  Data skunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan 

(dokumen dan arsip) maupun peraturan perundang-undangan dihimpun secara sistematis dan 

dijadikan acuan dalam melakukan analisis yang sudah dilakukan sejak awal pengumpulan data 

dan diteruskan pada proses penelitian berlangsung. 

Terhadap permasalahan pertama dan kedua, maka analisis kualitatifnya didasarkan pada 

data primer dari responden dan narasumber yang didukung oleh data skunder. Kemudian 

langkah selanjutnya adalah menyusun hasil penelitian dalam sebuah laporan penelitian.  

 

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada Bab ini akan dijelaskan gambaran tentang konflik agraria yang terjadi di tiga wilayah 

lokasi penelitian, yaitu Desa Rengas Kabupaten Ogan Ilir, Desa Marga Tani Kabupaten Ogan 

Komering Ilir, dan Desa Tanjung Menang Musi Kabupaten Banyuasin. 

Gambaran mengenai konflik agraria ini akan dijelaskan dari dua aspek pokok yang menjadi 

focus penelitian, pertama aspek penyebab terjadinya konflik, kedua aspek upaya penyelesaian 

yang dilakukan. Dari kedua aspek tersebut, penelitian ini berusaha memberikan gambaran 

mengenai pola dan variasi penyebab terjadinya konflik agraria, serta bentuk-bentuk upaya 

penyelesaian konflik yang telah dilakukan para pihak maupun pemerintah, sehingga dapat 
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dijadikan bahan dalam penyusunan konsep alternative penyelesaian konflik agraria yang betul-

betul menyentuh akar permasalahan konflik tersebut. 

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Konflik Agraria 

1. Pengambil Alihan Lahan Kelola Masyarakat Secara Paksa 

Pada dasarnya konflik agraria terjadi adalah akibat adanya pengambil alihan lahan yang 

sudah dikelola masyarakat secara paksa oleh badan usaha perkebunan. Adanya dukungan 

dari pemerintah selaku pemberi ijin (HGU) yang mana dalam ijin pengelolaan tersebut 

memasukan lahan/tanah yang sudah dikelola masyarakat, serta dukungan dari aparat 

keamanan (Polri/TNI) semakin mempermudah badan-badan usaha tersebut melakukan 

perampasan lahan masyarakat untuk kepentingan perkebunan atau perluasan lahan 

perkebunan mereka. 

Pola-pola yang digunakan untuk melegalkan perampasan lahan masyarakat tersebut, 

dilakukan dengan cara : 

 Penggusuran paksa dengan didukung oleh aparat keamanan (Kepolisian/TNI), dan 

dengan dalih bahwa lahan yang dikelola masyarakat itu masuk dalam wilayah hak/ijin 

kelola (HGU) yang diberikan pemerintah, badan-badan usaha menganggap 

penggusuran tersebut adalah tindakan yang wajar dan dibenarkan.; 

 Melakukan manipulasi dengan memperluas lahan kelola melebihi dari ijin yang 

diberikan.  

 Memberikan ganti rugi dengan cara penekanan dan pemaksaan agar masyarakat 

menerima meskipun ganti rugi tersebut tidak sesuai; 

 Membuat kesepakatan dengan Kepala Desa setempat tanpa ada perundingan terlebih 

dahulu dengan masyarakat desa lainnya untuk melegalkan pengelolaan lahan dan 

meredam penolakan masyarakat; 
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Pola-pola pengambil alihan lahan seperti yang diuraikan diatas menjadi factor penyebab 

terjadinya konflik. Karena sangat kecil kemungkinan terjadinya konflik lahan apabila 

badan usaha yang akan membangun usaha perkebunan disekitar lahan kelola masyarakat  

tidak malakukan perampasan terhadap lahan yang sudah dikelola masyarakat tersebut.  

Tentunya yang menjadi akar masalah disini adalah ijin yang diberikan oleh pemerintah 

telah memasukan lahan/tanah yang sebelumnya sudah dikelola masyarakat ke dalam 

hak/ijin kelola badan usaha tersebut. Sehingga Pemerintah Daerah yang dalam hal ini 

mempunyai keterkaitan dan mempunyai kewenangan atas pelaksanaan perijinan badan-

badan usaha, hanya tutup mata meskipun fakta menunjukan bahwa lahan yang 

dimohonkan atau hak/ijin yang diberikan kepada badan usaha tersebut merupakan lahan 

sengketa dan belum ada penyelesaiannya. 

Disisi lain, masyarakat petani sangat sulit untuk mendapat akses informasi yang cukup 

mengenai bentuk perijinan, peta luas dan batas-batas lahan yang menjadi hak/ijin badan 

usaha. Sehingga masyarakat tidak dapat mengetahui apakah lahan milik mereka benar-

benar masuk atau tidak dalam wilayah hak/ijin dari badan usaha tersebut. Kondisi ini 

memberikan peluang untuk terjadinya manipulasi untuk memperluas lahan melebihi dari 

hak ijin yang diberikan oleh pemerintah. Pada prakteknya terbukti bahwa beberapa lahan 

yang dikelola badan usaha tidak termasuk dalam wilayah ijin yang telah diberikan
30

. 

Permasalahan semakin menjadi karena sebagian lahan kelola yang digarap tersebut, 

merupakan dahulunya adalah lahan perkebunan milik masyarakat. 

Dari penelitian ini juga ditemukan, pengambil alihan lahan masyarakat untuk di jadikan 

lahan perkebunan milik badan usaha dilakukan dengan cara memberikan ganti rugi yang 

tidak sesuai kepada petani pemilik lahan. Posisi tawar masyarakat yang rendah akibat 

adanya penekanan dan intimidasi, sehingga negosiasi masalah jumlah angka ganti rugi 

                                                           
30

 Contoh kasus sebagaimana yang dilakukan oleh PTPN VII yang melakukan pengelolaan lahan (kebun tebuh) di 

Kabupaten Ogan Ilir. Tidak semua lahan milik PTPN VII tersebut memiliki ijin HGU dari Pemerintah. 
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menjadi tidak seimbang. Akibatnya meskipun ganti rugi sangat tidak sesuai, masyarakat 

sebagai pemilik lahan secara terpaksa menerima ganti rugi tersebut.  

Lemahnya mental dari Pemerintah Desa yang memanfaatkan situasi untuk mengambil 

keuntungan pribadi,  juga dimanfaatkan oleh badan-badan usaha untuk menguasai lahan 

milik warga. Membuat kesepakatan sepihak serta memberikan ganti rugi kepada yang 

tidak berhak menerimanya menjadi model untuk melegalkan perampasan lahan milik 

warga desa. 

2. Tidak Diakuinya Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Hak Ulayat) 

Salah satu cara untuk mengambil alih lahan yang sudah dikelola masyarakat adalah dengan 

cara tidak diakuinya hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah ulayat atau tanah adat. 

Dengan dimasukannya beberapa lahan yang diklaim masyarakat sebagai tanah adat ke 

dalam ijin pengelolaan lahan suatu badan usaha, menunjukan bahwa pemerintah tidak 

mengakui keberadaan tanah adat tersebut. Adanya tanaman kehidupan atau pengelolaan 

lahan yang dilakukan masyarakat secara turun temurun, tidak diakui sebagai bukti adanya 

keberadaan tanah ulayat tersebut. Untuk melemahkan klaim masyarakat atas tanah adat 

tersebut, maka masyarakat dituntut untuk dapat membuktikan secara perdata (surat bukti 

kepemilikan) yang mempunyai kekuatan hukum. Pemerintah memanfaatkan kelemahan 

masyarakat ini untuk mengklaim bahwa tanah ulayat milik masyarakat hukum adat 

tersebut adalah tanah Negara. 

Disisi lain, adanya perlawanan masyarakat atas perbedaan persepsi atas status lahan ini 

memicu terjadinya konflik. Beberapa konflik lahan yang terjadi dikarenakan adanya 

perlawanan masyarakat untuk mempertahankan atau merebut kemabali tanah ulayat 

mereka atas tindakan pengambil alihan pihak badan usaha. Hilangnya sumber pemasukan 

untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang menyebabkan terjadinya kemiskinan, 

menjadikan satu-satunya pilihan masyarakat yaitu melakukan perlawanan untuk merebut 

kembali lahan-lahan yang telah dirampas oleh pemilik usaha perkebunan. 
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3. Pemilikan atau penguasaan tanah yang tidak seimbang  

Dari fakta yang terjadi dilapangan, adanya perampasan lahan yang sudah dikelola 

masyarakat, pengambil alihan tanah adat menjadi tanah Negara, pemaksaan ganti rugi 

lahan masyarakat, dapat dikatakan bahwa lahan lebih diperuntukan untuk kepentingan 

kaum pemilik modal. Masuknya lahan yang sudah dikelola masyarakat ke dalam hak/ijin 

badan-badan usaha, atau adanya legitimasi melalui kepala daerah untuk penyediaan lahan, 

tidak terlepas dari keinginan perusahaan untuk mendapatkan lahan kelola yang lebih luas.  

dan adanya dukungan pemerintah untuk mewujudkan keinginan perusahaan tersebut. 

Kondisi seperti ini semakin menjadikan ketidak seimbangan kepemilikan atau penguasaan 

lahan antara masyarakat dengan badan usaha perkebunan. Akibatnya timbul persepsi 

ditingkat masyarakat petani bahwa lahan hanya diperuntukan bagi yang mempunyai modal 

besar untuk membuka atau memperluas lahan perkebunan, dan pemerintah tidak 

memikirkan kebutuhan rakyatnya akan tanah sebagai sumber penghidupan. 

Dominasi penguasaan lahan oleh perusahaan, semakin mempersempit petani untuk 

mendapatkan akses kelolah atas lahan. Ditambah lagi dengan adanya pertumbuhan 

penduduk, menjadikan kebutuhan akan tanah sebagai sumber penghidupan petani semakin 

meningkat. Sementara lapangan pekerjaan selain pertanian sangat sulit didapatkan para 

petani.  

Atas desakan pemenuhan kebutuhan ekonomi, serta kebutuhan lahan kelola sebagai alat 

produksi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, menimbulkan pilihan sikap bagi 

masyarakat untuk melawan. Perlawanan dilakukan untuk mempertahankan hak kelola 

maupun merebut kembali lahan yang sudah dirampas pihak perusahaan. Perbedaan 

kepentingan atas lahan kelola, memicu terjadinya konflik antara masyarakat dengan pihak 

perusahaan perkebunan yang pada dasarnya akibat dari pengusaan lahan yang tidak 

seimbang (dominasi perusahaan). 
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4. Tidak adanya kebijakan Pemerintah Daerah untuk akses atau kepastian  atas tanah 

kelola bagi masyarakat 

Sempitnya akses bagi masyarakat petani untuk dapat mengelola sumber daya alam (SDA) 

khususnya di Sumatera Selatan atau mungkin juga di daerah lain, dapat dibuktikan dengan 

tidak adanya kebijakan Pemerintah Daerah untuk akses atau kepastian atas tanah kelola 

bagi masyarakat. Bahkan sebaliknya, akses pengelolaan SDA ini banyak diperuntukan 

bagi badan-badan usaha. Ini terbukti dengan mudahnya didapatkan ijin pengelolaan bagi 

perusahaan atau dikeluarkannya kebijakan Pemerintah Daerah melalui Surat Keputusan 

Gubernur atau Surat Keputusan Bupati untuk penyediaan lahan bagi badan-badan usaha. 

Tidak adanya kebijakan bagi masyarakat untuk mendapatkan akses kelola atau kepastian 

atas tanah, juga menjadi salah satu akar permasalahan terjadinya perampasan lahan kelola 

atau tanah adat milik masyarakat oleh badan-badan usaha perkebunan. Perusahaan merasa 

barada pada pihak yang benar karena sudah mendapatkan ijin dari pemerintah, sehingga 

melakukan tindakan sewenang-wenang untuk mengambil alih lahan masyarakat dengan 

cara penggusuran paksa, ganti rugi yang tidak sesuai, atau melaporkan masyarakat ke 

Polisi atas tuduhan menduduki lahan milik perusahaan.  

Dalam konteks otonomi daerah, Pemerintah Daerah berwenang membuat kebijakan untuk 

akses atas tanah kelolah bagi masyarakat di daerahnya. Namun Inisiasi kebijakan ini tidak 

pernah muncul, yang ada adalah kebijakan akses kelola SDA bagi badan-badan usaha  

perkebunan. Ini merupakan  salah satu akar permasalahan penyebab terjadinya konflik 

pertanahan. 

 Dari uraian diatas, kesimpulan tentang faktor-faktor yang menjadi penyebab serta akar 

permasalahan konflik dapat dilihat pada table dibawah ini : 
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Factor Penyebab Konflik Bentuk Tindakan Akar Masalah 

Pengambil alihan lahan 

kelola masyarakat  

 Penggusuran paksa lahan 

masyarakat karena dianggap 

masuk dalam wilayah ijin 

lokasi perusahaan. 

 Manipulasi untuk 

kepentingan memperluas  

ijin yang diberikan 

 Ganti rugi yang tidak sesuai 

dengan cara melakukan 

penekanan dan pemaksaan 

terhadap masyarakat 

 Membuat kesepakatan 

dengan Kepala Desa 

setempat  

Memasukan lahan kelola 

masyarakat kedalam ijin 

kelola badan usaha oleh 

Pemerintah 

 

Perampasan lahan adat 

(Hak Ulayat) milik 

masyarakat. 

 Tidak mengakui adanya 

bukti-bukti tentang 

keberadaan tanah adat milik 

masyarakat. 

 Mengklaim tanah adat 

sebagai tanah Negara.  

 Memasukan tanah adat 

kedalam ijin kelola 

perusahaan 

Tidak diakuinya hak-hak 

masyarakat hukum adat atas 

tanah (hak ulayat) 

Perluasan lahan dan 

ekspansi perkebunan 

perusahaan 

 Adanya penyediaan lahan 

bagi badan usaha oleh 

Pemerintah Daerah.  

 Mempermudah proses 

perijinan pengelolaan lahan 

bagi badan-badan usaha. 

 

Pemilikan atau penguasaan 

tanah yang tidak seimbang 
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Semakin sempitnya akses 

atas lahan kelola bagi 

masyarakat 

Mendahulukan pemilik modal 

untuk mendapatkan lahan kelola 

Tidak ada kebijakan 

Pemerintah Daerah untuk 

akses atau kepastian  atas 

tanah kelola bagi 

masyarakat 

 

B. Kondisi-Kondisi Yang Melestarikan Konflik Agraria. 

 Untuk memahami konflik agraria structural diperlukan pendekatan yang mendasarkan pada 

rantai sebab-akibat dan kondisi-kondisi yang melestariakan konlik agraria tersebut. Adapun 

kondisi-kondisi yang melestarikan konflik agraria berdasarkan analisis dari peneliti adalah 

sebagai berikut : 

1. Tidak adanya koreksi atas putusan-putusan yang dikeluarkan pejabat publik yang 

memasukan tanah/wilayah kelola masyarakat ke dalam konsesi atau ijin badan-badan 

usaha.  Disisi lain, mereka terus-menerus memproses pemberian ijin/hak pada badan-

badan usaha tersebut. 

2. Lembaga-lembaga pemerintah tidak pernah membuka informasi kepada publik, apalagi 

dikontrol oleh publik prihal penerbitan hak/ijin yang berada pada kewenangannya. 

3. Tidak ada kelembagaan pemerintah yang memiliki otoritas penuh, lintas sektor 

kelembagaan pemerintahan, dalam menangani konflik agraria yang telah, sedang, dan 

akan terjadi. 

4. Badan-badan usaha atau badan-badan pemerintah bersikap defensif apabila masyarakat 

mengartikulasikan protes berkenaan berkurangnya akses rakyat atas tanah dan 

wilayahnya sebagai akibat dari ijin yang mereka dapatkan. Protes masyarakat lebih 

disikapi dengan kekerasan, kriminalisasi, dan intimidasi. 

5. Tidak terlaksananya program yang disebut “Reforma Agraria” dalam membereskan 

ketimpangan penguasaan tanah dan SDA. 
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C. Upaya Penyelesaian Konflik Agraria Yang Dilakukan 

 Secara garis besar model penyelesaian konflik agraria yang telah dilakukan dapat 

dikategorikan kedalam dua persfektif yaitu, pertama pandangan yang mencoba untuk 

menghilangkan konflik, biasanya menggunakan metode represif. Kedua, pandangan yang 

melihat realitas konflik sebagai wujud yang alamiah didalam masyarakat, sehingga metode 

yang diambil biasanya mengakomodir kepentingan kedua belah pihak yang berkonflik. 

Penyelesaian konflik yang telah dilakukan bisa juga dilihat dari dua pendekatan yaitu jalur 

litigasi dan non-litigasi 

1. Penyelesaian Konflik Melalui Jalur Litigasi. 

Salah satu contoh penyelesaian sengketa agraria yang dilakukan melalui pengadilan 

(Litigasi) adalah langkah yang diambil oleh warga Desa Rengas Kabupaten Ogan Ilir 

Sumatera Selatan. Warga mengajukan gugatan secara perdata terhadap PTPN VII atas 

sengketa kepemilikan lahan. Proses sidang perkara ini sampai pada tingkat upaya hukum 

Kasasi di Mahkamah Agung (MA) dan masyarakat Rengas dimenangkan dengan putusan 

menyebutkan bahwa lahan-lahan yang belum dibebaskan adalah milik masyarakat Desa 

Rengas. 

Meskipun dalam hal ini masyarakat dimenangkan, namun dari putusan Mahkamah Agung 

tersebut mengandung beberapa kelemahan, selain proses penyelesaian yang panjang, 

kelemahan dari putusan Mahkamah Agung ini tidak adanya dokumen tentang lahan yang 

sudah atau yang belum dibebaskan tersebut. Kondisi ini dijadikan alasan pihak PTPN VII 

untuk tidak merealisasikan isi putusan Mahkama Agung tersebut. 

Pada prakteknya, jalur litigasi juga digunakan pihak pengusaha sebagai upaya untuk 

menyelesaikan konflik dengan masyarakat. Hanya saja upaya penyelesaian yang dilakukan 

semata-mata untuk kepentingan usaha-usaha perkebunan mereka. Lebih tepatnya dikatakan 

untuk meredam gejolak atau perlawanan masyarakat yang mencoba melakukan perlawanan 
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untuk mempertahan lahan yang telah mereka kelola sebelumnya. Upaya-upaya tersebut 

dilakukan dengan cara melaporkan ke Polisi terhadap orang-orang yang dianggap sebagai 

tokoh penggerak masyarakat untuk melakukan perlawanan, telah melakukan pengrusakan, 

melakukan penghasutan, atau menduduki lahan tanpa izin. Akibatnya banyak petani yang 

dalam hal ini juga sebagai pihak yang berkomflik, dipanggil, ditangkap,dipenjarakan, dan 

diproses melalui persidangan di Pengadilan. 

2. Penyelesaian Konflik Melalui Jalur Non-Litigasi. 

a. Negosiasi 

Negosiasi adalah tahapan pertama dari penyelaian jalur non-litigasi (diluar 

pengadilan). Negosiasi merupakan proses perundingan antara dua pihak atau lebih 

untuk mencapai solusi atas konflik yang terjadi. Tetapi dalam praktek penyelesaian 

konflik agraria,  negosiasi ternyata tidak selamanya bisa diterima dan mendatangkan 

situasi damai. Beberapa hal yang menjadi penyebab gagalnya penyelesaian melalui 

negosiasi ini adalah : 

 Masing-masing pihak tetap mempertahankan keinginanannya tercapai, pihak 

perusahaan mendahulukan kepentingannya untuk tetap mendapatkan lahan, 

sementara pihak masyarakat tetap bertahan untuk mengelolah lahan yang 

disengketakan tersebut; 

 Adanya tawaran solusi yang tidak berkeadilan  (ganti rugi yang tidak sesuai) 

sehingga masyarakat menolak, atau masyarakat menuntut adanya ganti rugi yang 

adil dan pengusaha keberatan atas tuntutan tersebut; 

 Negosiasi hanya dilakukan pada pihak-pihak tertentu (melalui Kepala Desa dan 

orang yang berpengaruh) sehingga masyarakat lainnya menganggap kesepakatan 

negosiasi tidak sah. 
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Pada proses negosiasi disini bukanlah suatu perundingan untuk mencari solusi dimana 

masing-masing pihak tidak merasa dirugikan, akan tetapi dalam pelaksanaannya ada 

proses perundingan yang tidak seimbang. Meskipun masyarakat sudah terlebih dahulu 

mengelola lahan yang disengketakan, namun masyarakat petani tetap diposisikan 

sebagai pihak yang bersalah karena telah menggarap lahan yang bukan menjadi 

haknya. Diposisi lain, perusahaan tetap memposisikan diri sebagai pihak yang 

mempunyai hak penuh atas lahan tersebut karena sudah mengantongi ijin kelola yang 

sah dari pemerintah. Tentunya kondisi ini menjadikan masyarakat tertekan dan tidak 

mempunyai posisi tawar yang kuat dibandingkan dengan perusahaan. 

Akibatnya, negosiasi tidak lagi sebagai proses perundingan untuk mencapai 

penyelesaian yang adil, akan tetapi berubah menjadi dimana satu pihak (perusahaan) 

berupaya untuk menguasai lahan baik dengan cara menawarkan ganti rugi maupun 

memberikan sebagian lahan kelola kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat 

merelakan lahan yang dikelolanya tanpa ada perlawanan. Sehingga dengan demikian 

perusahaan mengklaim sudah ada penyelesaian atas lahan yang disengketakan. 

b. Musyawarah Untuk Mupakat. 

Pnyelesaian melalui musyawarah dilakukan dimana para pihak melibatkan pihak 

ketiga (Pemerintah Daerah atau Badan Pertnahan atau DPRD) sebagai penegah. 

Musyawarah untuk mupakat ini sering di istilakan sebagai proses mediasi, namun 

pada prakteknya, proses musyawarah terjadi bukan atas keinginan para pihak, akan 

tetapi karena adanya desakan masyarakat yang menuntut aparat yang dianggap 

berwenang untuk melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan harapan mendapat 

dukungan dari pihak penengah tersebut.  

Pada beberapa kasus yang upaya penyelesaiannya melalui musyawarah, pihak 

penegah terkesan hanya memfasilitasi pertemuan bukan memberikan solusi yang 
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berkeadilan bagi masyarakat. Pihak penegah baik itu Pemerintah Daerah, BPN, 

maupun DPRD, tetap menyerahkan upaya penyelesaian kepada para pihak. Apabila 

tidak tercapai kesepakatan, maka proses musyawarah dianggap gagal dan selesai. 

Pada tahap awal, masing-masing pihak dituntut untuk membuktikan atas kepemilikan 

lahan yang disengketakan tanpa mempertimbangkan bagaimana proses untuk 

mendapatkan lahan tersebut. Kemudian tawaran solusi hanya sebatas ganti rugi atau 

memberikan sebagian lahan untuk dapat dikelola oleh masyarakat atau dengan cara 

membangun kemitraan antara kedua belah pihak. 

c. Mengajukan Permohonan Informasi Ke Komisi Informasi Publik (Adjudicasi 

Non Litigasi) 

Bentuk penyelesaian ini berupa pengajuan gugatan informasi ke Komisi Informasi 

Publik (KIP) yang penyelesaiannya dilakukan melalui sidang yang dipimpin oleh KIP 

setempat. Upaya ini lebih tepat dikatakan adalah upaya bagi masyarakat untuk 

mendapatkan informasi-informasi yang terkait dengan dokumen perizinan lahan 

kelola perusahaan (bentuk perizinan, batas wilayah dan luas lokasi, dll) dalam rangka 

untuk penyelesaian konflik yang akan dilakukan. 

Dalam upaya penyelesaian konflik, upaya ini sangat lemah disbanding dengan upaya 

penyelesaian lainnya.  Karena proses penyelesaian yang dilakukan hanya terbatas pada 

persoalan informasi yang disengketakan, bukan penyelesaian sengketa lahan yang 

menjadi pokok persoalan. 

d. Model-Model Penyelesaian Non-Litigasi Lainnya. 

Dalam penelitian ini tidak ditemukan alternative penyelesaian non-litigasi lainnya 

seperti Mediasi yang ditengahi oleh seorang Mediator atas permintaan kedua belah 

pihak yang bersengketa, Arbitrase yang ditengahi oleh seorang Arbiter yang 

keputusan mengikat, ataupun Konsiliasi atau perdamaian. 
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e. Mekanisme Penanganan dan Penyelesaian Konflik Oleh BPN 

Dari hasil riset dokumen resmi, peneliti menemukan mekanisme penangan dan 

penyelesaian konflik agraria oleh BPN. Mekanisme ini diatur dalam Peraturan Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan 

Penanganan Kasus Pertanahan, yang meliputi mekanisme pelayanan pengaduan dan 

informasi, pengkajian, penanganan, dan penyelesaian konflik pertanahan, serta 

bantuan hukum dan perlindungan hukum. 

Penanganan sengketa dan konflik dilakukan dengan : 

1. Penelitian/pengolahan data pengaduan; yang meliputi : penelitian kelengkapan dan 

keabsahan data, pencocokan data yuridis dan data fisik serta data dukung lainnya, 

kajian kronologi sengketa dan konflik, dan analisis aspek yuridis, fisik dan 

administrasi. 

2. Penelitian lapangan; meliputi penelitian keabsahan atau kesesuaian data dengan 

sumbernya, pencarian keterangan dari saksi-saksi terkait, peninjauan fisik tanah 

obyek yang disengketakan, penelitian batas tanah, gambar situasi, peta bidang, 

Surat Ukur, dan kegiatan lain yang diperlukan. 

3. Penyelenggaraan Gelar Kasus; tujuannya antara lain untuk memetapkan rencana 

penyelesaian, memilih alternatif penyelesaian dan menetapkan upaya hukum.  

4. Penyusunan Risalah Pengolahan Data (RPD); merupakan dokumen resmi BPN RI 

yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan dokumen penanganan dan 

penyelesaian kasus pertanahan, yang merupakan rangkuman hasil penanganan 

kasus/sengketa dan konflik pertanahan. Risalah Pengolahan Data disusun 

berdasarkan komitmen terhadap kebenaran, kejujuran dan prosedur, sehingga 

dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. 

5. Penyiapan Berita Acara/Surat/Keputusan; 
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6. Monitoring dan evaluasi terhadap hasil penanganan sengketa. 

 Berdasarkan uraian diatas, kesimpulan mengenai upaya penyelesaian konflik agraria serta 

kelemahan-kelemahannya dapat dilihat pada table dibawah ini : 

Upaya Penyelesaian Konflik Agraria Kelemahan 

Litigasi : 

Gugatan Perdata Ke Pengadilan 

 Proses penyelesaiannya panjang 

 Masyarakat susah membuktikan 

 Putusan tidak mudah direalisasikan 

 Penyelesaian hanya kasus perkasus 

 Tidak menyentuh akar permasalahan 

Non-Litigasi : 

 Negosiasi 

 Musyawarah Mufakat 

 Hasilnya tidak mengikat (dapat diabaikan) 

 Penyelesaian hanya kasus perkasus 

 Tidak menyentuh akar permasalahan 

Mengajukan Gugatan Perkara Informasi ke 

Komisi Imformasi Publik (Adjudikasi Non-

Litigasi) 

 Penyelesaian terbatas hanya pada perkara 

informasi 

 Tidak menyentuh akar permasalahan 

Mekanisme Penanganan dan Penyelesaian 

Konflik Oleh BPN 

 

Pada paktanya belum terlihat implementasi 

dari mekanisme penanganan dan penyelesaian 

tersebut 
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BAB V. KONFLIK AGRARIA ANTARA MASYARAKAT DESA RENGAS DENGAN  

PTPN VII CINTA MANIS. 

A. Pendahuluan. 

Konflik lahan antara petani Rengas Kabpaten Ogan Ilir Sumatera Selatan versus PTPN VII 

Cinta Manis, telah dimulai sejak hadirnya perkebunan tebu yang didirikan pada tahun 1981 

diareal lahan pertanian milik masyarakat di Desa Rengas dan sekitarnya. Rezim otoritarian 

pada masa Orde Baru yang melegalkan tindakan kekerasan pada masyarakat sipil, telah 

menjadi titik awal sejarah konflik atau sengketa lahan yang berkepanjangan hingga sampai 

dengan saat ini. Pembebasan lahan yang dilakukan secara paksa dan ganti rugi yang tidak 

seimbang merupakan faktor penyebab permasalahn yang tidak pernah tuntas, manjadi pemicu 

munculnya gerakan perlawanan petani melawan perusahaan negara. Hampir 30 tahun fase 

perlawanan yang terus berlanjut dilakukan oleh petani Rengas, hingga melakukan aksi 

reklaiming. 

B. Sekilas Tentang PTPN VII Cinta Manis 

Awal didirikan PTPN VII Cinta Manis di kenal dengan nama PTP XXI-XXII. Pendirian 

Perkebunan Tebu dan Pabrik Gula Cinta Manis oleh PTP XXI-XXII berdasarkan Surat 

Keputusan Menteri Pertanian No. 076/Mentan/I/1981 tanggal 2 Februari 1981, tentang izin 

prinsip pendirian perkebunan tebu dan pabrik di Sumatera Selatan yang merupakan upaya 

pemerintah guna memenuhi Swasembada gula dalam negeri
31

. Pada awalnya lahan yang 

dibutuhkan untuk pembangunan tersebut mencapai 21.358 Ha. Penyediaan lahan pembangunan 

Perkebunan dan Pabrik Gula Cinta Manis dilakukan melalui SK Gubernur KDH tingkat I 

Sumatera Selatan No. 379/I/1981 tanggal 16 November 1981. 

Pendirian perkebunan tebu dan pabrik gula Cinta Manis tersebut, merupakan bagian dari 

proyek industrialisasi pada masa orde baru, ketika ideologi pembangunan bertengger kokoh 

                                                           
31

 Profil Sekilas PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis, Desa Ketiau Kec, Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir 
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dengan dukungan hampir dari semua elemen negara. Lahan yang sudah dikelola masyarakat 

tersebut dibebaskan secara paksa, dilegalkan melalui surat keputusan pemerintah. Penggusuran 

dan peminggiran rakyat petani dari lahan kelola mereka, merupakan salah satu bentuk arogansi 

negara terhadap masyarakat sipil diwaktu itu. 

C. Faktor-faktor penyebb terjadinya konflik 

Penyulapan lahan pertanian menjadi ranjang industri perkebunan dengan alibi untuk 

kepentingan masyarakat banyak, hanya akal-akalan negara demi akumulasi modal yang 

sebesar-besarnya. Kondisi inilah yang dirasakan masyarakat Desa Rengas pada waktu itu 

ketika berdirinya Perkebunan dan Pabrik Gula Cinta Manis. Penggusuran lahan pertanian di 

Rayon VI, dilakukan dengan tindakan represif aparat negara, ganti rugi dilakukan tanpa adanya 

negosiasi yaitu Rp 15/meter persegi.
32

 Masyarakat yang tidak mau menjual lahan mereka, di 

intimidasi dengan todongan senjata, dan bahkan ada petani di Rengas pada tahun 1985-an yang 

meninggal akibat di aniaya oleh aparat Kepolisian. 

Lahan pertanian Rengas yang terletak di Rayon VI Unit Usaha Cinta Manis seluas 2.353 

Ha, dari keseluruhan lahan tersebut 824 Ha sudah di ganti rugi oleh perusahaan, sedangkan 

1.529 Ha hingga 27 tahun dikelola PTPN VII belum di ganti rugi kepada masyarakat Rengas.
33

 

Peta luas lahan yang di ukur oleh warga tersebut merupakan tindak lanjut dari temuan pada 

tahun 2003, mengenai berita acara TIM 9 (pembebasan lahan) yang menyebutkan pembayaran 

ganti rugi hanya 824 Ha, dari lahan 2.353 Ha yang diklaim oleh PTPN VII Cinta Manis. 

Hilangnya tanah sebagai sumber kehidupan masyarakat Rengas sejak kehadiran PTPN VII 

Cinta Manis, merupakan faktor utama yang menyebabkan terjadinya konflik yang berlarut-larut 

antara petani Rengas dengan pihak PTPN VII Cinta Manis yang mengklaim mempunyai hak 

                                                           
32 Lihat Arsip Pendapat Hukum PANSUS DPRD Ogan Ilir, Tentang Permasalahan HGU Lahan Yang Di 

Usahakan Oleh PTPN VII Cinta Manis. Kab, Ogan Ilir Sumatera Selatan 2007, Dokumen Advokasi Walhi Sum-

Sel, 2010. 
33 Hasil pengukuran secara partisipatif oleh Masyarakat Desa Rengas, menggunakan alat GPS, Kompas, dan 

Meteran, menggunakan satuan Koordinat UTM, 2003, Dokumen Advokasi Walhi Sum-Sel, 2010. 
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atas pengelolaan tanah. Terlepas dari tumpang tindihnya pendapat mengenai status tanah, hal 

yang paling pokok adalah petani telah kehilangan sumber daya berupa tanah, untuk 

keberlangsungan hidup mereka. 

Kondisi tersebut juga digambarkan oleh Mulyanto dalam penelitiannya mengenai dampak 

kehadiran PTPN VII Cinta Manis terhadap mata pencarian penduduk di Kecamatan Tanjung 

Batu Sumatera Selatan. Hasil penelitian menggambarkan bahwa kehadiran PTPN VII Cinta 

Manis telah menggusur lahan pertanian milik masyarakat yang dialih usahakan untuk 

kepentingan pabrik dan perkebunan. Sehingga sebagian besar penduduk yang bermata 

pencaharian petani kehilangan lahan mereka. Berdasarkan temuan penelitian tersebut lahan 

yang masih dimiliki penduduk hanya 30 persen, sedangkan 70 persen sudah dikuasai oleh 

pabrik. 

D. Kronologis Perlawanan Petani Rengas Dan Upaya Penyelesaian Konflik. 

Konflik pertanahan petani Rengas versus PTPN VII Cinta Manis merupakan salah satu 

contoh konflik yang berdimensi struktural. Tahun 1981 merupakan awal masuknya PTPN VII 

Cinta Manis melakukan usaha perkebunan di lahan pertanian rengas. Disinilah letak awal 

petaka panjang yaitu konflik berkepenjangan antara petani berhadapan dengan negara. 

Konflik yang terjadi sebagai respon terhadap kekuasaan modal yang masuk kedalam 

tatanan masyarakat petani Rengas. Banyak aktor yang terlibat dalam lingkaran konflik 

pertanahan tersebut : Pertama masyarakat petani Rengas yang secara historis atau turun 

temurun merasa memiliki hak atas lahan yang disengketakan. Kedua pihak PTPN VII Cinta 

Manis mengganggap bahwa lahan sudah diganti rugi, dan pembebasan lahan telah dilegalkan 

pemerintah, melalui surat keputusan penyediaan lahan oleh gubernur. Ketiga pemerintah 

daerah dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten dan Provinsi. 

Generasi pertama perlawanan petani Rengas dimulai sejak masuknya kekuasaan modal 

melalui usaha perkebunan tebu PTPN VII Cinta Manis, yaitu sekitar tahun 1981-1990. Tidak 
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banyak catatan mengenai perlawanan yang lebih radikal oleh petani rengas pada generasi awal. 

Perlawanan petani di awal gerakan tidak terstruktur dengan baik, mereka masih berjuang dalam 

lingkaran keluarga, atau kekerabatan. Walaupun demikian gerakan perlawanan dan kemarahan 

masyarakat terhadap penyerobotan lahan, pemaksaan pembebasan lahan tetap mereka lakukan. 

Tahun 1982 banyak masyarakat Rengas yang di ciduk oleh aparat keamanan (tentara), bahkan 

berulang kali mereka keluar masuk tahanan karena dianggap melakukan perlawanan terhadap 

negara. 

Berdasarkan penggalian informasi dari informan penelitian pada fase pertama ini ada 

beberapa isu yang mendasari gerakan perlawanan petani Rengas yaitu pertama, ganti rugi yang 

murah dan tanpa negosiasi dengan masyarakat; kedua, adanya pengukuran tanah yang tidak 

sesuai dengan lahan yang dimilik petani oleh tim 9 pembebasan lahan; ketiga, tindakan represif 

aparat Negara terhadap masyarakat rengas pada waktu pembebasan lahan. Isu tersebut terus 

berkembang dan menjadi landasan utama bagi gerakan petani rengas dalam melawan 

kesewenangan negara dengan ideologi pembangunan yang mengedepankan nalar ekonomi. 

Potret gerakan perlawanan fase pertama hanya intensif dilakukan oleh aktor sekitar 5 

(lima) tahun pasca masuknya PTPN VII Cinta Manis. Tidak ada solusi yang ditawarkan oleh 

Negara pada waktu itu, kecuali ganti rugi dengan harga murah. Gerakan awal sempat 

mengendap dan vakum, kondisi ini terjadi sekitar tahun 1986-an ketika semua tuntutan 

masyarakat tidak pernah di penuhi oleh negara. Vakumnya gerakan pada tahun tersebut 

dikarenakan tidak adanya tanggapan yang serius dari pemerintah, bahkan masyarakat yang 

mencoba untuk mempertahankan haknya dianggap sebagai pemberontak, pembangkang 

terkadang dianggap PKI. Inilah tamparan keras bagi aktor-aktor perlawanan yang mencoba 

untuk mempertahan hak mereka atas tanah. Kondisi tersebut terjadi sekitar tahun 1985/1986 

masyarakat yang tidak mempunyai lahan mulai keluar desa untuk mencari penghidupan di 
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daerah lainnya, bahkan sampai berkebun di daerah Prabumulih (kabupaten lain).
34

 Rakyat 

diusir dari tempat ia dilahirkan, dari alam yang telah membesarkan, mereka tercerabut dari sisi 

ekonomi dan juga social kultural. 

Sepuluh tahun penguasaan lahan pertanian Rengas oleh PTPN VII Cinta Manis, 

masyarakat kembali bangkit melakukan usaha perlawanan. Kebangkitan fase kedua merupakan 

fase lanjutan dari fase sebelumnya pemicu kamatian aktor utama dan sulitnya pemenuhan 

ekonomi masyarakat Rengas juga menjadi isu pokok dalam gerakan fase ini. 

Menarik untuk diketahui, berdasarkan hasil wawancara yang mendalam terhadap informan 

dan dokumentasi gerakan, ada perbedaan yang cukup signifikan dalam gerakan fase kedua. 

Ada beberapa strategi yang digunakan dalam gerakan fase kedua yaitu pertama, patani rengas 

mulai memperjuangkan tanah mereka yang telah dirampas secara berkelompok; kedua, 

masyarakat yang berjuang terdiri dari beberapa kelompok yang didasarkan pada lokasi lahan 

mereka yang berdekatan; ketiga, penggunaan proses litigasi oleh kelompok-kelompok tersebut. 

Masuknya aktor pendukung dalam hal ini pihak ketiga merupakan salah satu yang khas 

dalam pergerakan fase ini. Upaya hukum (litigasi) merupakan pilihan utama masyarakat 

setelah upaya difase pertama tidak menuai hasil.  

Jalur litigasi yang diambil oleh masyarakat Rengas dalam perlawanan terhadap PTPN VII 

Cinta Manis, dimenangkan di tingkat Mahkamah Agung RI. Dalam keputusan MA disebutkan 

bahwa lahan-lahan yang belum dibebaskan seluruhnya adalah milik warga Rengas. Menyikapi 

keputusan tersebut masyarakat membentuk kelompok yakni kelompok warga 171 KK dan 111 

KK, untuk memudahkan koordinasi dalam pelaksanaan keputusan tersebut. Saat ini kelompok 

tersebut merupakan seluruh warga Rengas 1 dan Rengas 2. 

                                                           
34 Lihat Muhammaf Arif, “Makalah Diskusi Gerakan Perlawanan Petani Rengas, Petani Versus Negara”, Forum 

Diskusi Mahasiswa Sosiologi, Universitas Sriwijaya, 15 Desember 2010 
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Keputusan tersebut ternyata tidak direalisasikan oleh PTPN VII Cinta Manis. Lahan yang 

telah jelas merupakan milik masyarakat secara legal formal, masih dikelola oleh PTPN VII 

Cinta Manis. Masyarakat pada waktu itu terus mendesak pihak PTPN VII Cinta Manis dan 

pemerintah merealisasikan keputusan tersebut. Pada tanggal 1 September 1999, Gubernur 

Sumatera Selatan Rosihan Arsyad, mengirimkan surat kepada Bupati OKI dan Direksi PTPN 

VII Cinta Manis, Nomor Surat 593/4885/1999. Poin ke-3 isi surat tersebut dengan tegas 

menyatakan bila tidak dicapai kesepakatan, Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Selatan 

akan mengambil sikap, yaitu tanah-tanah yang dimaksud akan di enclave, dikembalikan kepada 

masyarakat pemilik dan tidak dapat diusahakan lagi oleh PTPN VII (persero), dan selanjutnya 

kerugian masyarakat selama 17 tahun agar diselesaikan melalui jalur hukum.
35

 

Selanjutnya tanggal 28 November tahun 2000, atas desakan masyarakat Gubernur 

Sumatera Selatan dan Bupati Ogan Komering Ilir, melalui surat nomor : 593.83/6623/I/2000, 

meminta kepada Kementrian BUMN dan PTPN VII agar mengembalikan lahan warga 

secepatnya dan memberikan kompensasi atau ganti rugi atas penggunaan lahan warga selama 

18 tahun sejak berdirinya Perkebunan Tebu Cinta Manis.
36

 

Periode kedua perlawanan petani rengas tahun 1991-2000, masih belum mampu 

mewujudkan untuk mendapatkan kembali lahan mereka. Walaupun demikian ada beberapa 

capaian lainnya yang perlu dicatat dalam fase ini yaitu pertama, gerakan telah mampu menarik 

lebih banyak massa yang bergabung; kedua, munculnya kesadaran sebagian besar petani untuk 

berjuang bersama. Selain itu posisi petani mulai diperhatikan oleh pemerintah, hal ini tidak 

terlepas dari bergulirnya era reformasi sejak tahun 1998, pada fase ini. 

                                                           
35 Lihat “Surat Gubernur Sumatera Selatan No. 593/4885/1999, tertanggal 1 September 1999, perihal Kasus 

Sengketa Tanah PTPN VII, yang ditujukan kepada Bupati Ogak Komering Ilir dan Manager PTPN VII Cinta 

Manis”. Di tanda tangani oleh Gubernur Sumatera Selatan Rosihan Arsyad, Dokumen Advokasi Walhi Sumsel dan 

LBH Palembang, 2010. 
36

 Lihat “Surat Gubernur dan Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) No. 593.83/6623/I/2000. Tertanggal 28 November 

2000”. Ditujukan kepada Kementrian BUMN dan PTPN VII, Dokumen Advokasi Walhi Sum-Sel, 2010. 
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Perlawanan petani Rengas di era reformasi merupakan tindak lanjut dari agenda 

perlawanan yang telah berjalan selama hampir 19 tahun. Periode ini perlawanan petani Rengas 

lebih intens jika dibandingkan dengan dua periode sebelumnya. Era keterbukaan merupakan 

salah satu faktor yang mendorong semakin intensnya masyarakat melakukan berbagai usaha 

perlawanan untuk merebut kembali tanah mereka. Petani Rengas terus melakukan desakan 

kepada pemerintah dan PTPN VII Cinta Manis untuk secepatnya mengembalikan tanah 

tersebut. Pada tanggal 15 Januari 2001 atas desakan masyarakat Gubernur Sumatera Selatan 

dan Bupati OKI mengirimkan kembali surat No 593.83/0716/I/2001, meminta kepada 

Kementrian BUMN dan PTPN VII agar mengembalikan lahan warga secepatnya dan 

memberikan kompensasi atau ganti rugi atas penggunaan lahan warga selama 18 tahun sejak 

berdirinya Perkebunan Tebu Cinta Manis.
37

 

Mulai adanya respon pemerintah menampung aspirasi masyarakat Rengas yang sejak awal 

melakukan berbagai usaha untuk merebut kembali hak mereka, merupakan salah satu kemajuan 

dalam gerakan yang dilakukan. Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan 

Kabupaten, ditanggapi oleh Kementrian BUMN melalui Deputi Bidang Usaha Agro Industri 

Kehutanan, Kertas Percetakan dan Penerbitan – Muwardi P Simatupang mengirim surat No S-

107/D3.MBU/2002 kepada Direksi PTPN VII (persero) mengenai tuntutan masyarakat 

Tanjung Batu (sekarang Payaraman) Kabupaten OKI tanggal 30 Juli 2002.
38

 

Periode ini gerakan perlawanan petani Rengas mulai masuk ke ranah kebijakan, dan mulai 

menjadi isu yang dibahas oleh pemerintah daerah dan pusat serta berbagai pihak yang terkait 

lainnya. Posisi isu yang mulai di bahas oleh kalangan eksekutif kemudian di tanggapi juga oleh 

legeslatif memberikan “Bargaining position” yang lebih tinggi bagi masyarakat. Tahun 2003 

ditemukan dokumen berita acara pembebasan lahan, tentang pembayaran ganti rugi hanya 824 

                                                           
37 “Surat Gubernur dan Bupati OKI No. 593.83/0716/I/2000, tertanggal 15 Januari 2000, kepada Kementrian 

BUMN dan PTPN VII untuk mengembalikan lahan kepada warga”, Dokumen Advokasi Walhi dan LBH 

Palembang, 2010. 
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 Lihat “Surat Kementrian BUMN No. S-107/D3.MBU/2002, kepada direksi PTPN VII mengenai tuntutan 

masyarakat kecamatan Tanjung Batu (Payaraman)”, Dokumen advokasi Walhi Sum-Sel, 2010. 
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Ha dari 2.354 Ha yang diklaim oleh PTPN VII Cinta Manis. Masyarakat secara kolektif 

langsung melakukan pengukuran lahan mereka yang belum diganti rugi yaitu seluas 1.529 Ha. 

Temuan tersebut memperkuat posisi tawar masyarakat Rengas dalam memperjungkan hak 

mereka yang telah dirampas. Hingga tahun 2009 tanah yang diharapkan akan dikembalikan 

belum juga direalisasikan oleh pihak PTPN VII Cinta Manis. Akhirnya masyarakat Rengas 

mengambil inisitaif untuk memasang batas-batas dengan mendirikan pondok sederhana di 

lahan yang telah mereka ukur sebelumnya. Kejadian pematokan batas dilakukan masyarakat 

setelah tidak dicapai kesepakatan dalam pertemuan pada Tanggal 13 Mei 2009 antara warga 

desa rengas, PTPN VII, Polres OI, Pemda Ogan Ilir dan BPN Ogan Ilir. 

Masyarakat pada saat itu melakukan negosiasi kepada pihak PTPN VII Cinta Manis. 

Masyarakat sempat mengancam jika warga yang ditangkap oleh pihak keamanan dianiaya atau 

terjadi apa-apa, mereka akan melakukan hal yang sama pada 2 orang yang di tahan warga 

tersebut. Setelah negosiasi antara warga dan PTPN VII Cinta Manis yang dilakukan malam 

hari tercapai kesepakatan dilakukan penukaran tawanan. Pertemuan warga dengan PTPN VII 

Cinta Manis tersebut juga menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam surat kesepakatan 

yang tanda tangani oleh kepala rayon 6 Yogyathadi, untuk menyelesaikan permasalahan tanah 

dengan musyawarah dan lahan sengketa akan diserahkan kembali kepada warga per 1 Oktober 

2009 setelah pihak PTPN VII melakukan panen.
39

 

Jum’at, tanggal 4 Desember 2009 sekitar 30 anggota Brimob dan Satgas PTPN VII Cinta 

Manis membongkar kembali 3 pondokan warga dan patok batas lahan. Mengetahui kejadian 

tersebut pada pagi hari sekitar jam 09.00 WIB, warga Rengas datang kelahan untuk meminta 

kejelasan atas pembongkaran tersebut. Saat warga sampai dilokasi belum sempat mereka 

                                                           
39

 Lihat “Surat Pernyataan Oleh Kepala Rayon VI Yogyathadi. SP, menyatakan akan menyelesaikan secepatnya 

kasus sengketa antara masyarakat dan PTPN VII Cinta Manis. Tertanggal 2 September 2009”. Pernyataan ditanda 

tangani diatas materai, dan diketahui oleh Kepala Desa Rengas Suhaili. Dokumen Advokasi Walhi Sum-Sel, 2010. 
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menanyakan pembongkaran mereka langsung ditembaki oleh Satuan Brimob Polda Sumatera 

Selatan. 

Juma’at siang sekitar pukul 01.30 Wib selepas Sholat Jumaat ribuan masyarakat dating 

kelokasi dan melakukan aksi balasan, dengan membakar kantor Rayon 6 beserta beberapa alat 

berat yang ada dilokasi. Melihat aksi massa yang tidak terkendali Brimob, Satgas dan 

karyawan PTPN VII Cinta Manis berlarian menyelamatkan diri. Kemarahan masyarakat 

sebagai respon terhadap aksi kekerasan tersebut mengakibatkan PTPN VII kerugian Rp 25 M.
40

 

Kronologis konflik yang pecah menjadi kekerasan tersebut disebabkan tidak adanya titik 

temu antara pihak yang berkonflik. Berbagai usaha dilakukan semuanya tidak menuai hasil, 

proses negosiasi, mediasi oleh pemerintah, bahkan tindakan represif negara untuk melemahkan 

salah satu kelompok (petani), juga tidak pernah menyelesaikan masalah tersebut. Bahkan 

ledakan konflik berdarah yang terjadi mengakibatkan kerugian material dan menyulut tindakan 

anarkis dari kedua belah pihak. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa gerakan petani rengas fase ketiga 

setidaknya didukung oleh beberapa isu utama diantaranya realisasi putusan MA atas lahan 

warga. Era keterbukaan juga memberikan keberanian bagi masyarakat untuk menyuarakan hak-

haknya. Kondisi inilah yang mempengaruhi sebagian besar masyarakat hingga 90 % 

masyarakat untuk terlibat dalam gerakan. Aktor utama dalam gerakan ini yaitu terdiri dari 

tokoh agama, tokoh masyarakat Gupriadi, Suyandi mereka adalah panutan bagi masyarakat 

Rengas, telah mampu mensolidkan gerakan petani Rengas. 

Kombinasi strategi juga dilakukan dalam pergerakan petani difase ini, perjuangan sudah 

dilakukan secara kolektif dengan kepemimpinan kharismatik berjalan dengan alamiah, tetapi 

terstruktur dengan baik. Upaya-upaya perjuangan lebih frontal dilakukan pada fase ini, selain 

upaya lobi dan negosiasi juga dilakukan oleh masyarakat rengas. Puncak dari gerakan 
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 Lihat berita Koran “PTPN VII Rugi Rp 2 M. Dewan OI : Masa HGU Habis”, Sriwijaya Post, Selasa, 8 

Desember 2009, hlm. 1 dan 11. 
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perlawanan ini yaitu pada jum’at berdarah ketika ditembaknya 20 petani oleh Brimob Polda 

Sum-Sel dilahan sengketa. Begitu tragisnya perjuangan difase ini telah mampu menuai capaian 

yang cukup penting dinataranya, kasus tersebut mendapat perhatian serius dari berbagai pihak, 

posisi tawar masyarakat semakin kuat, dan menjadi isu local dan nasional, serta masuknya 

pekerja sosial melalui jaringan advokasi. 

E. Catatan Penutup 

Kehadiran PTPN VII Cinta Manis sebagai upaya industrialisasi, disokong oleh kekuatan 

negara telah melegalkan pemarjinalan masyarakat Rengas dari haknya atas tanah, merupakan 

titik awal dari bentrok antara petani Rengas versus Negara. Berdirinya PTPN VII Cinta Manis 

menuai banyak protes terutama dari masyarakat Rengas melalui gelombang perlawanan petani 

Rengas hingga tercapainya penguasaan kembali atas tanah mereka melalui upaya reklaiming. 

Pasang surut konflik dari prakonflik, konfrontasi, krisis, dampak dan pasca konflik 

memperlihatkan dinamika konflik yang berkembang. Perkembangan isu pada fase-fase konflik 

berimbas pada sedikit banyaknya aktor yang terlibat dalam arena konflik.  

BAB V. KONFLIK AGRARIA ANTARA MASYARAKAT DESA MARGA TANI  

VERSUS  PT. SAML  

A. Pendahuluan 

1. Sejarah Desa Marga Tani 

Desa Marga Tani terletak dalam wilayah Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan 

Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Mayoritas masyarakat  Desa Marga Tani berasal 

dari Pulau Jawa yang pada tahun 1982 mengikuti program transmigrasi dari Pemerintah 

Pusat. Masing-masing kepala keluarga (KK) mndapat jatah lahan seluas 2¼ hektar untuk 

lahan perkebunan. Selain itu, masyarakat peserta transmigrasi juga mendapat fasilitas 

kebutuhan hidup dari pemerintah selama 1½ tahun.  
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Namun dalam perkembangannya masyarakat mulai mengalami kesulitan untuk memenuhi 

kebutuhan ekonomi kehidupan mereka. Beberapa factor yang menyebabkan kondisi 

tersebut adalah dikarenakan lokasi desa atau persawahan yang disediakan masih hutan 

belukar. Selain itu cuaca/iklim yang tidak stabil, masih sering terjadi banjir sehingga 

masyarakat tidak bisa maksimal dalam bercocok tanam. 

Dengan kondisi ekonomi yang semakin sulit,  masyarakat Marga Tani mengembangkan 

pola pertanian dengan cara menanam padi pada lahan yang masih tersedia diluar dari 

lokasi lahan yang menjadi jatah mereka. Seiring dengan kemajuan tekhnologi dan pola 

dalam bertani yang semakin maju, bermuculan saudagar-saudagar di desa yang 

mempunyai modal. Saudagar-saudagar tersebut memberikan pinjaman modal kepada 

masyarakat, sehingga pola bertani masyarakat semakin maju. Yang sebelumnya 

menggunakan alat tradisional seperti cangkul dan parang, berkembang menjadi 

menggunakan traktor dan perlengkapan pertanian modern. Dan hasil panen petani mulai 

meningkat. 

2. Sejarah Kepemilikan Lahan. 

Pertumbuhan penduduk yang semakin berkembang berdampak pada meningkatnya 

kebutuhan lahan pertanian bagi masyarakat Desa Marga Tani. Sementara itu lahan yang 

tersedia semuanya sudah tergarap. Lahan pertanian/persawahan menjadi andalan bagi 

penduduk Desa Marga Tani, karena kelapa sawit yang pada awalnya untuk dijadikan 

penopang kebutuhan ekonomi warga, tidak dapat diharapkan lagi. Disamping hasil panen 

yang sedikit, harga buahnya pun sangat murah, bahkan terkadang membusuk akibat tidak 

ada yang membeli. Sekarang ini 90% penghasilan pokok Warga Marga Tani 

menggantungkan diri pada hasil panen padi yang dilaksanakan setahun sekali. 
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Menurut Pak Tursiman,
41

 sejak tahun 1995 sebagian warga Marga Tani mulai membuka 

lahan yang masih semak belukar yang terletak disebelah utara desa. Warga melakukan 

penebasan belukar dan penebangan kayu sehingga kawasan tersebut menjadi lahan 

persawahan yang lebarnya  lebih kurang 400 m kearah utara desa, dan panjangnya sama 

dengan panjang luas Desa Marga Tani. Masing-masing kepala keluarga sebanyak 128 

orang, masing-masing mendapat bagian lahan seluas 2 Ha.  

Setiap tahun ketika musim tanam tiba, warga menggarap lahan tersebut untuk ditanami 

padi. Namun terkadang lahan tersebut tidak dapat digarap oleh warga, dikarenakan siklus 

iklim/cuaca dan musim yang tidak mendukung. Dari hasil penggarapan lahan persawahan 

ini, secara perlahan perekonomian masyarakat Marga Tani mulai meningkat, sebagian 

besar warga dapat memperbaiki rumah, bisa membeli kebutuhan hidup lainnya seperti alat-

alat elektronik, mesin untuk penerangan karena listrik belum mengalir di Desa Marga Tani, 

alat telekomunikasi dan lain sebagainya. 

B. Faktor Penyebab Terjadinya Konflik. 

Sejak masuknya perusahaan perkebunan kelapa sawit yaitu PT. SAML pada tahun 2008, 

masyarakat menjadi resah. Dengan dalih telah memiliki izin kelola (HGU), pihak PT. SAML 

bermaksud untuk mengambil alih lahan yang sudah digarap dan menjadi sumber perekonomian 

masyarakat untuk dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit milik perusahaan. Atas tindakan 

pihak PT. SAML tersebut, menimbulkan perlawanan masyarakat yang merasa telah mengelola 

lahan tersebut jauh sebelum PT. SAML masuk ke Desa Marga Tani. Selain itu, pihak PT. 

SAML tidak melakukan sosialisasi terlebih dahulu sebelum melakukan penggarapan dan tidak 

ada penjelsan mengenai Amdal atas beroperasinya perusahaan di wilayah Desa Marga Tani dan 

desa-desa sekitarnya. Warga menilai izin HGU PT. SAML  patut untuk dipertanyakan karena 
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 Ketua Serikat Petani Marga Tani, Desa Marga Tani Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir. 
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batas lokasi HGU berhimpit dengan batas desa yaitu 25 m dari SPDU sampai ke tepi Muara 

Sugihan. 

Masyarakat menuntut agar pihak PT. SAML tidak menggarap lahan yang sudah dikelola 

oleh mereka, namun tuntutan masyarakat tidak digubris oleh pihak PT. SAML bahkan terus 

melakukan penggusuran lahan pertanian milik warga Marga Tani. Hingga lebih kurang 900 Ha 

lahan dilingkungan Desa Marga Tani sudah digarap oleh PT. SAML. 

C. Dampak Yang Timbul Sejak Kehadiran PT. SAML  

Menurut Budiman,
42

sejak kehadiran PT. SAML di Desa Marga Tani telah menimbulkan 

dampak negatif bagi masyarakat Marga Tani, yaitu : 

1. Bahwa perkebunan kelapa sawit sangat bertolak belakang dengan sistem pertanian 

padi yang menjadi penghasilan pokok masyarakat Marga Tani, sebab tanaman kelapa 

sawit cenderung membutuhkan tanah yang kering dan penyerapan air yang lebih 

banyak. Sedangkan tanaman padi cenderung membutuhkan kelembaban tanah, jika 

tanahnya kering dan kekurangan asupan air maka tanaman padi akan mengalami 

kekerdilan serta berbagai macam serangan penyakit yang berdampak hasil panen 

menjadi tidak maksimal, bahkan terancam gagal panen. 

2. Warga Marga Tani tidak memiliki lahan garapan yang sesuai dengan pertumbuhan 

penduduk yang semakin meningkat beserta kebutuhan hidup yang juga semakin 

meningkat. Tentunya mengakibatkan kesulitan ekonomi pada tingkat masyarakat, 

karena masyarakat tidak memiliki lagi sumber yang cukup untuk memenuhi 

kebutuhan ekonominya bersama keluarga. 

3. Karena tidak mempunyai lahan garapan, memungkinkan banyak warga akan beralih 

dari petani menjadi buruh tani di tanahnya sendiri dengan upah rendah dari 

perusahaan. 
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 Dewan Pembina, Serikat Petani Margatani Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir, wawancara, 4 April 
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4. Masyarakat Marga Tani akan jauh dari hidup sejahtera. 

D. Upaya Penyelesaian Konflik 

Meskipun masyarakat Marga Tani terus melakukan perlawanan, pihak PT. SAML terus 

melakukan berbagai cara untuk mendapatkan lahan demi untuk memperluas lahan perkebunan 

sawit perusahaan. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh pihak PT. SAML pada tahun 2010 

dengan cara melakukan pendekatan terhadap kepala desa Marga Tani yang pada waktu itu 

dijabat oleh Agus Nugroho. Melalui kepala desa, pihak PT. SAML mencoba memberikan 

angin segar kepada masyarakat Marga Tani, jika tidak melakukan perlawanan dijanjikan akan 

diberi lahan usaha seluas 417 Ha. Untuk lahan yang sudah dgarap masyarakat akan diganti rugi 

(uang tali asih) sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah). Namun upaya pihak PT. SAML 

tersebut ditolak masyarakat dengan alasan bahwa masyarakat sangat membutuhkan lahan 

pertanian tersebut. 

Penolakan dari masyarakat ternyata tidak mengurungkan niat PT. SAML untuk menguasai 

lahan yang sudah dikelola oleh masyarakat Marga Tani. Tanpa sepengetahuan masyarakat, 

kepala desa Marga Tani membuat kesepakatan dengan PT. SAML. Isi dari kesepakatan 

tersebut diantaranya memuat : 

1. Pihak PT. SAML akan memberikan ganti rugi atau uang tali asih sebesar Rp. 

1.000.000,- kepada masyarakat Marga Tani; 

2. Masyarakat Marga Tani akan diberikan lahan plasma seluas 40 Ha dari luas HGU PT. 

SAML; 

3. Masyarakat Marga Tani diperbolehkan menanam padi selagi masih ada lahan yang 

bisa ditanami. 

Masyarakat Marga Tani menganggap kesepakatan yang dibuat kepala desa dengan pihak 

PT. SAML tidak sah, karena kesepakatan tersebut dibuat tanpa musyawarah terlebih dahulu 
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dengan masyarakat Marga Tani. Selain ganti rugi yang tidak sesuai, menurut warga 

kesepakatan tersebut hanya akal-akalan pihak PT. SAML. karena lahan plasma seluas 40 Ha 

yang dijanjikan pihak PT. SAML merupakan lahan milik yang sudah digarap masyarakat. 

Selain itu lahan yang dijanjikan merupakan lahan cadangan untuk pertumbuhan penduduk atau 

pecahan KK warga Desa Marga Tani sebagai desa transmigrasi. 

E. Gerakan Perlawanan Masyarakat Marga Tani 

Akibat desakan kebutuhan ekonomi, yang mana sumbernya adalah dari lahan yang digarap 

warga yang kini akan dikuasai oleh pihak PT. SAML, menimbulkan perlawan masyarakat 

Marga Tani untuk tetap mempertahan lahan garapan mereka. Masyarakat menyadari bahwa 

kehadiran PT. SAML tidak memberikan peluang untuk perkembangan ekonomi masyarakat 

Marga Tani, malahan yang terjadi mala sebaliknya, kemiskinan menghantui kehidupan masa 

depan anak cucu masyarakat Marga Tani. Ironisnya, Kepala Desa sebagai panutan masyarakat 

yang diharapkan dapat memimpin warganya untuk penyelesaian permasalahan lahan garapan 

Marga Tani, ternyata lebih berpihak pada pihak PT. SAML. 

Kondisi tersebut semakin membangkitkan perlawan pada tingkat masyarakat Marga Tani. 

Beberapa langkah-langkah diambil masyarakat sebagai wujud perlawanan terhadap  PT. 

SAML, mulai dari pembentukan wadah persatuan warga yang diberi nama Front Perjuangan 

Petani Air Sugihan. Organisasi yang terbentuk ini beranggotakan beberapa Serikat Petani dari 

desa lain yang ada disekitar Desa Margatani yang juga mengalami permasalahan yang sama. 

Perlawanan masyarakat Marga Tani semakin nampak kepermukaan, pada tanggal 25 

Desember 2012 terjadi gerakan masa mendatangi lahan yang disengketakan untuk 

menghentikan pekerja PT. SAML yang tengah melakukan pengerukan kanal dengan 

menggunakan alat berat untuk kebutuhan penanaman pohon sawit PT. SAML. Pembuatan 

kanal yang telah menjebol tanggul sehingga menyebabkan sawah kekeringan air, membuat 
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kemarahan masyarakat. Akhirnya disepakati, piahk PT. SAML untuk menghentikan aktivitas 

pegerukan kanal. 

Ketegangan sepertinya sengaja diciptakan pihak PT. SAML, karena keesokan harinya 26 

Desember 2012 ratusan warga Margatani kembali turun ke lahan dan memaksa pekerja PT. 

SAML untuk mengehentikan alat beratnya. Ini lantaran PT. SAML melanggar kesepakatan 

dengan kembali melakukan pembuatan kanal dilokasi lahan konflik dengan menggunakan alat 

berat. 

Di lain pihak, penolakan dan perlawanan masyarakat Marga Tani tidak menghentikan 

upaya PT. SAML untuk merebut lahan yang dipertahankan oleh masyarakat Marga Tani. 

Kekuatan modal dan akses yang mudah untuk mendapatkan pengamanan, dimanfaatkan pihak 

PT. SAML untuk melibatkan aparat kepolisian dalam meredam perlawanan masyarakat Marga 

Tani. Kriminalisasi menjadi strategi PT. SAML untuk upaya menghentikan perlawanan 

masyarakat Marga Tani tersebut. Beberapa orang yang dianggap tokoh atau penggerak 

perlawanan masyarakat salah satunya adalah Tursiman Ketua Serikat Petani Marga Tani 

dipanggil Polres Ogan Komering Ilir sebagai tersangka melakukan pengrusakan dan 

penghasutan. 

Tidak ada pilihan lagi bagi masyarakat Marga Tani kecuali bertahan dan terus melakukan 

perlawanan atas upaya PT. SAML untuk merebut lahan garapan masyarakat Marga Tani. 

Tentunya ini sangat rentan terjadinya bentrok yang sudah pasti akan berdampak timbulnya 

korban, kalau kondisi ini terus berlanjut tanpa ada solusi untuk penyelesaiannya.  

Sampai dengan saat ini, masyarakat Marga Tani memilih untuk terus bertahan, berupaya 

untuk menjaga lahan pertanian warga dari tindakan penggusuran oleh pihak PT. SAML. 

Meskipun persoalan lahan ini sudah disampaikan pengaduan kepada pejabat public 

(Pemerintah Daerah, DPRD) Kabupaten Ogan Komering Ilir, namun sampai sekarang belum 

ada upaya penyelesaian yang dilakukan. 
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BAB VII.  KONFLIK LAHAN ANTARA PETANI DESA TANJUNG MENANG MUSI 

DENGAN  BALAI PENELITIAN PERKEBUNAN  (BPP) SEMBAWA   

A. Pendahuluan 

Konfik lahan yang terjadi di Desa Tanjung Menang Musi Kabupaten Banyuasin Provinsi 

Sumatera Selatan bermula dari perampasan lahan adat masyarakat Tanjung Menang Musi yang 

dilakukan oleh Balai penelitian Perkebunan (BPP) Sembawa Sumatera Selatan. Akibatnya 

lahan adat milik masyarakat Tanjung Menang Musi hanya tinggal nama, dan sekarang telah 

berubah menjadi perkebunan kelapa sawit milik Balai Penelitian Perkebunan Sembawa 

Sumatera Selatan.  

Berbagai upaya telah dilakukan masyarakat Desa Tanjung Menang Musi untuk merebut 

kembali lahan adat milik mereka. Beberapa intansi publik seperti Pemerintah Kabupaten 

Banyuasin, BPN, DPRD telah mereka datangi untuk menyampaikan pengaduan dan berharap 

mendapatkan dukungan untuk mendapatkan kembali lahan garapan masyarakat Tanjung 

Menang Musi. Berbagai aksi tuntutan sudah dilakukan warga,  namun sengketa tak kunjung 

selesai, bahkan 4 (empat) orang warga ditangkap polisi dan dipenjarakan atas laporan BPP 

Sembawa dengan tuduhan melakukan pengrusakan pada aksi menuntut pengembalian lahan 

diareal perkebunan BPP Sembawa. 

Konflik yang berkepanjangan membawa dampak buruk bagi masyarakat Tanjung Menang 

Musi. Ratusan warga tidak dapat lagi lmenggarap lahan yang menjadi penopang kehidupan 

selama ini.  Tentunya ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi penduduk 

sehingga penduduk semakin jauh dari hidup sejahtera.  

B. Sekilas Tentang Balai Penelitian Perkebunan Sembawa 

Berdasarkan kronologis berdirinya, pada awalnya Balai Penelitian Sembawa merupakan 

Cabang Balai Penelitian Perkebunan Bogor yang dibentuk berdasarkan Surat Menteri Pertanian 
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Republik Indonesia yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera 

Selatan No. 210/Mentan/V/1973 tanggal 23 Mei 1973, perihal Pendirian Cabang Balai 

Penelitian Perkebunan Bogor di Sumatera Selatan. Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera 

Selatan menyetujui penyerahan penguasaan atas tanah Kebun Percobaan di Sembawa Sumatera 

Selatan Kepada Departemen Pertanian c.q. Balai Penelitian Perkebunan Bogor untuk 

dimanfaatkan dalam rangka pendirian Cabang Balai Penelitian Perkebunan Bogor di Propinsi 

Sumatera Selatan. Persetujuan itu disampaikan melalui Surat Keputusan Gubernur Kepala 

Daerah Propinsi Sumatera Selatan No. PD/123/1973, tanggal 28 Juli 1973.  

Kemudian Gubernur Sumatera Selatan menyetujui dan menyediakan lahan untuk perluasan 

kebun percobaan Sembawa dengan menggunakan tanah seluas 4850 Ha di Marga Pangkalan 

Balai dan Marga Rantau Bayur Daerah Tingkat II Musi Banyuasin (sekarang Banyuasin) 

melalui Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Palembang No. 

275/Kpts/I/1975, tanggal 05 Juni 1975. 

Melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian No.789/Kpts/Org/9/1981, tanggal 11 

September 1981, di bentuk Balai Penelitian Perkebunan Sembawa Sumatera Selatan. dan 

peresmiannya dilaksanakan pada tanggal 18 April 1982 oleh Wakil Presiden Republik 

Indonesia (Bapak H. Adam Malik). 

Dengan terbentuknya Asosiasi Penelitian dan Pengembangan Perkebunan Indonesia (AP3I) 

vide akta notaris Ny. Subagio Reksodipuro, SH No. 50 tanggal 24 Nopember 1987. maka 

koordinasi dan pengelolaan kegiatan penelitian Balai Penelitian Perkebunan  Sembawa 

dilakukan oleh AP31.  Kemudian berdasarkan Surat Keputusan No. 222/SPP/89 tanggal 3 Juli 

1989 nama Balai Penelitian Perkebunan Sembawa diubah menjadi Pusat Penelitian Perkebunan 

Sembawa (Puslitbun Sembawa). 
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Sejalan dengan konsolidasi Puslit - puslit di lingkungan AP3I pada tanggal 1 Februari 

1993, melalui Surat Keputusan No. 059/93  Status Pusat Penelitian Perkebunan Sembawa 

berubah menjadi Balai Penelitian Sembawa di bawah naungan Pusat Penelitian Karet.. 

Balai Penelitian Sembawa berlokasi di tengah-tengah sentra perkebunan karet rakyat, 

berjarak 29 km sebelah barat kota Palembang dan 19 km dari Pelabuhan Udara Sultan Mahmud 

Badaruddin II Palembang.  Secara Administratif termasuk daerah Kabupaten Banyuasin, 

Provinsi Sumatera Selatan. 

C. Sejarah Keberadaan Lahan Adat Tanjung Menang
43

. 

Desa Tanjung Menang Musi adalah desa tua jika dibandingkan dengan Desa disekitarnya. 

Awal terbentuknya bermula dari pembukaan  lahan (pada waktu itu masih berbentuk hutan 

belukar) pada tahun 1912 oleh beberapa orang,  yaitu : Bahamin, Bahadim, Abdul Gofar, M. 

Colet, Punto, Bakri, Asik, Paraya, Dul Goni, Matun, Juned, Dahyi, Rundeng, Mukti, Cokot, 

Mudan, dan Nusi. Kemudian lahan tersebut ditanami dengan pohon kehidupan seperti padi, 

nanas, durian, mangga, pisang, kelapa, dan berbagai macam sayur-sayuran.  

Kemudian jumlah mereka berkembang dan semakin lama lokasi tersebut menjadi sebuah 

perkampungan yang diberi nama Talang. Kemudian untuk ketertiban warga Talang dipilih 

seorang Ketua Talang yang bernama Abdul Gofar. Melalui musyawarah warga Talang, 

kemudian dibentuk sebuah aturan yang diantaranya berbunyi sebagai berikut : 

 Lahan yang sudah dikelolah maupun yang masih tersedia adalah lahan milik Talang, 

untuk itu warga tidak diperbolehkan untuk memperjualbelikan lahan terkecuali pindah 

dari Talang. 

 Bagi warga yang sudah mendapatkan lahan tidak diperbolehkan menggarap lahan 

lainnya yang masih tersedia dalam lokasi Talang,  karena lahan tersebut diperuntukan 

bagi generasi yang akan datang. 

                                                           
43

 Narasumber : Zulkifliadi, keturunan dari salah satu penggarap awal lahan adat Tanjung Menang 
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 Warga yang membuka lahan baru, tidak diperbolehkan dilakukan dengan cara dibakar 

 Bagi yang melanggar akan diberikan sanksi yaitu diusir dari Talang dan lahan yang 

dimilikinya akan menjadi lahan milik Talang 

Meskipun aturan ini tidak dibuat secara tertulis atau disahkan oleh lembaga seperti yang 

sekarang ini, namun warga Talang sangat mentaati aturan tersebut. 

Seiring dengan perjalanan waktu, penduduk Talang semakin padat dan lahan pun semakin 

luas. Pada tahun 1954 disepakati untuk pemukiman penduduk (Talang) dipindahkan ke 

pinggirai Sungai Musi yang jaraknya tidak terlalu jauh dari Talang. Pemukiman yang baru 

tersebut diberi nama Tanjung Menang dan disahkan oleh Pesirah (bentuk pemerintahan di 

Kabupaten) menjadi sebuah dusun dengan dikepalai oleh seorang Kerio (sekarang Kepala 

Desa).  

Lahan garapan masyarakat yang ada di Talang dengan luas lebih kurang 3.500 Ha, 

dijadikan sebagai lahan adat (Tanah Ulayat) milik masyarakat Dusun Tanjung Menang dan 

aturan yang telah disepakati sebelumnya dinyatakan sebagai hukum adat yang tetap wajib 

ditaati oleh seluruh warga Dusun 

Meskipun saat ini tanah ulayat milik masyarakat adat Desa Tanjung Menang Musi sudah 

menjadi areal perkeunan karet dan sawit milik Balai Penelitian Perkebunan Sembawa, namun 

keberadaan tanah ulayat tersebut masih menyisakan tanda-tanda yaitu masih adanya bekas 

pohon besar yang masih tumbuh disitu, dan di dalam areal perkebunan tersebut terdapat tempat 

pemakaman jaman dahulu yang masih jelas cirri-ciri keberadaanya. 

D. Faktor Penyebab Dan Akar Permasalahan Terjadinya Konflik. 

1. Perampasan dan Pengingkaran Hak-Hak Masyarakat Adat Atas Tanah 

Pada tahun 1973 telah terjadi kesepakatan antara Warga Desa Tanjung Menang Musi 

dengan Balai Penelitian Perkebunan Sembawa untuk melakukan pinjam pakai lahan adat 
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milik warga Tanjung Menang Musi untuk perluasan lahan perkebunan karet dan sawit 

untuk kepentingan penelitian oleh Balai Penelitian Perkebunan Sembawa. Namun pada 

tahun 1978 tanpa sepengetahuan warga Tanjung Menang Musi selaku pemilik lahan, 

ternyata lahan tersebut sudah mendapatkan sertifikat dari BPN Sumatera Selatan atas nama 

Balai Penelitian Perkebunan Sembawa. Sejak itulah tanah ulayat seluas lebih kurang 3.500 

Ha milik masyarakat adat Tanjung Menang berpindah tangan, dan masyarakat tidak dapat 

lagi mengelolah lahan tersebut. 

Dari sini terlihat bahwa hak-hak masyarakat adat Desa Tanjung Menang Musi telah 

diingkari. Masyarakat dipaksa menyerahkan lahannya dengan alasan untuk kepentingan 

umum, karena lahan perkebunan BPP Sembawa digunakan untuk  penelitian perkebunan. 

Ratusan petani telah kehilangan lahan garapan akibat adanya kebijakan yang sangat tidak 

adil.  

2. Desakan Kebutuhan Lahan Sebagai Sumber Perekonomian 

Dampak dari tergusurnya lahan adat milik mayarakat Desa Tanjung Menang Musi adalah 

hilangnya sumber utama ekonomi masyarakat Desa Tanjung Menang Musi. Banyak warga 

terpaksa menjadi buruh tani pada BPP Sembawa dengan upah murah, atau bekerja di 

tempat lain untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak dapat dihindari. Untuk lahan 

pertanian warga memanfaatkan lahan desa yang masih tersisa, yang tentunya 

penghasilannya jauh lebih kecil dibanding dengan penghasilan dari lahan (tanah adat) 

sebelumnya. 

Setelah waktu lama berlalu, masyarakat Tanjung Menang Musi menyadari, sebagai petani 

sumber penghidupan mereka adalah lahan kelola. Masyarakat Tanjung Menang Musi tidat 

terlepas dari lahan pertanian, yang dapat meningkatkan taraf hidup warga Tanjung Menang 

Musi serta mengatasi kemiskinan yang terjadi, Disisi lain juga disadari bahwa untuk 

mendapatkan akses terhadap lahan kelola tersebut tidak mudah. Disekitar desa sudah 
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dikelilingi pohon kelapa sawit milik BPP Sembawa, sementara jauh dari lokasi desa sudah 

menjadi lahan garapan dari warga desa lain.  

Kondisi serta desakan akan kebutuhan lahan kelola ini, tercetus kesepakatan warga Desa 

Tanjung Menang Musi untuk merebut kembali lahan adat yang dirapas oleh BPP 

Sembawa. Tentunya ini bukan hal yang mudah bagi masyarakat, karena perampasan itu 

terjadi sudah cukup lama dan pohon sawit yang ada dilahan tersebut sudah besar. Hal ini 

dapat saja menjadi peluang bagi BPP Sembawa maupun Pemerintah untuk menghilangkan 

bukti atas keberadaan lahan adat milik masyarakat Desa Tanjung Menang Musi. 

3. Perlawanan Masyarakat Untuk Merebut Kembali Lahan Yang Dirampas 

Tindakan masyarakat Desa Tanjung Menang Musi untuk merebut kembali lahan adat yang 

dirampas oleh BPP Sembawa yang telah menjadi kebun kelapa sawit, merupakan akibat 

dari desakan akan kebutuhan lahan kelola sebagai sumber pemenuhan ekonomi warga. 

Kondisi miskin secara ekonomi telah menumbuhkan kesadaran masyarakat Tanjung 

Menang Musi akan hak-haknya yang telah dirampas oleh BPP Sembawa.  

Tahun 1995 merupakan tonggak awal dari perlawanan masyarakat Tanjung Menang untuk 

merebut kembali lahan adat yang telah dirampas oleh BPP Sembawa. Namun perjuangan 

wargat Tanjung Menang tersebut tidak membuahkan hasil, BPP Sembawa yang tentunya 

didukung oleh Pemerintah, dengan segala upaya tetap tidak mau menyerahkan kembali 

lahan yang disengketakan kepada warga Tanjung Menang. sebagai alasan pembenar bahwa 

lahan tersebut sdah dibebaskan dengan memberikan ganti rugi kepada masyarakat Tanjung 

Menang. Warga menolak karena merasa tidak pernah mendapatkan ganti rugi dari pihak 

BPP Sembawa, sepengetahuan warga bahwa status lahan tersebut merupakan pinjam 

pakai, bukan ganti rugi. 

Pada tahun 1999 warga memperjuangkan pengembalian lahan adat mereka melalui 

Pemerintah Daerah Banyuasin, namun tetap mendapatkan hasil yang sama yaitu tuntutan 
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warga tidak direspon baik oleh Pemerintah Daerah. Akibat konflik yang berkepanjangan 

dan tidak ada penyelesaian, perlawanan wargapun memuncak. Pada tanggal 2 Agustus 

2010 lebih kuran 500 orang warga mendatangi lokasi perkebunan unit V, perkantoran dan 

pabrik percobaan karet milk BPP Sembawa dengan tujuan untuk menuntut pengembalian 

lahan. Warga berharap agar dapat berdialog langsung dengan perwakilan BPP Sembawa 

untuk penyelesaian konflik yang terjadi sejak tahun 1995.  

Akibat tidak mendapatkan respon dari pihak BPP Sembawa, akhirnya masa yang 

emosional membakar dua bangunan perkantoran yang berfungsi sebagai kantor harian 

administrasi hasil kebun. Selain itu masa juga merusak kantor operasional pabrik dengan 

memecahkan k aca, merusak dinding, dan merusak fasilitas administrasi, melempari pabrik 

pengelolaan karet dengan batu. Warga juga merusak jalan sehingga menghentikan akses 

masuk kendaraan ke pabrik. Selain itu warga juga melakukan aksi pembakaran ban bekas 

dan pemboikotan aktivitas pabrik dan perkebunan sehingga para pegawai BPP Sembawa 

menghentikan aktivitas pabrik dan perkebunan.  

Melihat gejolak kemarahan warga yang membakar ban bekas di depan pabrik, pihak 

Kepolisian melakukan pembubaran paksa atas aksi anarkis yang dilakukan warga, dengan 

menurunkan satu kompi Brimob Kepolisian Daerah (Polda) Sumsel dan 250 personel 

polisi huru hara (PHH). Empat warga ditangkap, yakni Pini Bin Lohan (48), Rapiudin (57), 

Imron Heri bin Abdullah (38), dan Muhammad bin Abas (23). 

E. Upaya Penyelesaian Konflik 

Seperti yang diuraikan diatas, masyarakat Tanjung Menang Musi tidak tinggal diam atas 

tindakan perampasan lahan adat milik mereka yang dilakukan oleh Balai Penelitian 

Perkebunan Sembawa. Perlawanan yang dilakukan warga tidak hanya sebatas melakukan 

aksi-aksi dijalan,  akan tetapi juga dibarengi dengan bentuk-bentuk upaya penyelesaian 

melalui berbagai perundingan-perndingan (Mediasi). 
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Tahun 1999, warga Tanjung Menang Musi menyampaikan pengaduan pada Pemerintah 

Kabupaten Banyuasin prihal perampasan lahan adat warga oleh BPP Sembawa. Namun 

pengaduan tersebut hanya sebatas diakomodir, Pemerintah Banyuasin tidak menindak 

lanjuti pengaduan warga Tanjung Menang Musi tersebut. 

Pada awal tahun 2006, dilakukan perundingan antara perwakilan warga Tanjung Menang 

Musi dengan pihak BPP Sembawa yang ditengahi oleh Anggota DPRD Banyuasin guna 

mencari solusi untuk penyelesaian konflik antara kedua belah pihak yang sudah lama 

terjadi. Namun perundingan tersebut juga tidak menciptakan sebuah solusi untuk 

penyelesaian konflik. Pihak BPP Sembawa tetap beralasan bahwa lahan yang 

disengketakan tersebut telah diganti rugi, dan mengenai dokumennya telah terbakar 

sehingga tidak dapat ditunjukan. Mengenai dokumen  lahan BPP Sembawa berada pada 

Lembaga Riset Perkebunan RI (LRPI) Bogor. Sebagai tindak lanjut dari perundingan ini 

diputuskan bahwa pihak DPRD Banyuasin akan melakukan kunjungan kerja ke Lembaga 

Riset Perkebunan RI (LRPI) Bogor. Kunjungan tersebut akan dilaksanakan tanggal 14 

Maret 2006 dengan tujuan untuk mendapatkan masukan/inforasi tentang lahan BPP 

Sembawa. 

Dari kunjungan kerja anggota DPRD Banyuasin tanggal 14 Maret 2006 di Lembaga Riset 

Perkebunan RI (LRPI) Bogor,  didapatkan informasi sebagai berikut
44

 : 

 Status tanah lahan Balai Penelitian Perkebunan Sembawa adalah pinjam pakai; 

 Semua data-data Balai Penelitian Perkebunan Sembawa berpusat di Departemen 

Pertanian Jakarta; 

 Sedangkan proses pendirian Balai Penelitian Perkebunan Sembawa awalnya kebun 

percontohan pada tahun 1982; 

                                                           
44

 Laporan Hasil Kunjungan Kerja Komisi A dan B DPRD Banyuasin di LRPI Bogor yang disampaikan kepada 

Ketua DPRD Banyuasin melalui Surat No. 090/017/Kom. A/DPRD/2006 Tertanggal 27 Maret 2006.  
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 Keberadaan Balai Penelitian Perkebunan Sembawa harus dapat menyentuh 

lingkungan; 

 Kenapa lembaga riset ada bisnisnya, ini adalah kesalahan manajemen dan karyawan 

Balai Penelitian Perkebunan Sembawa tidak digaji oleh Negara; 

 10 % biaya penelitian di subsidi dari Departemen Pertanian Jakarta; 

 90% biaya-biaya lainnya termasuk gaji karyawan di tanggung oleh Lembaga Riset 

Perkebunan Indonesia (LRPI) Bogor; 

 Menanggapi tuntutan masyarakat Dusun III Desa Sungai Naik, Desa Tanjung Menang 

dan desa sekitarnya, LRPI Bogor akan mengadakan Rapat Pimpinan Direksi yang akan 

dilaksanakan pada minggu terakhir bulan Maret 2006 yang kemudian keputusan dari 

pertemuan tersebut akan disampaikan kepada : 

1. DPRD Kabupaten Banyuasin. 

2. Bupati Banyuasin. 

Pada pelaksanaannya, masyarakat Tanjung Menang Musi kembali dikecewakan, karena 

masyarakat tidak pernah mendapat informasi mengenai hasil rapat pimpinan LRPI Bogor 

yang membahas tentang tuntutan masyarakat. Buah dari kekecewaan masyarakat tersebut, 

memuncak pada bulan Agustus 2010 dimana tindakan aksi dari masyarakat Tanjung 

Menang Musi seperti yang diuraikan diatas. 

Pada bulan Januari 2013, masyarakat Tanjung Menang Musi melakukan upaya untuk 

mendapatkan informasi mengenai Peta Wilayah/luas areal perkebunan Balai Penelitian 

Sembawa Ijin Lokasi dan HGU serta Bukti Ganti Rugi pembebasan lahan masyarakat 

untuk Balai Penelitian Perkebunan. Informasi tersebut di upayakan dengan menggunakan 

hak atas informasi sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 Tentang 

Keterbukaan Informasi Publik. Permohonan informasi diajukan kepada Dinas 
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Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin yang dalam hal ini 

merupakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Banyuasin.  

Namun sampai batas yang ditentukan masyarakat tidak mendapatkan jawaban, dan pada 

tanggal 21 februari 2013 masyarakat mengajukan keberatan ke Bupati Banyuasin selaku 

atasan dari PPID Kabupaten Banyuasin. Masyarakat mendapat jawaban yang isinya bahwa 

Balai Penelitian Perkebunan Sembawa berada dibawah Departemen Pertanian, untuk itu 

Pemerintah Kabupaten Banyuasin tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan 

informasi yang dimaksud. 

Proses untuk mendapatkan informasi yang di inginkan menjadi panjang, karena 

masyarakat Tanjung Menang Musi harus kembali mengajukan kembali permohonan 

infomasi yang kali ini langsung ke Balai Penelitian Perkebunan (BPP) Sembawa. Dan 

pihak BPP Sembawa hanya memberikan informasi mengenai peta wilayah lahan 

perkebunan BPP Sembawa, tanpa menunjukan dari mana sumber peta tersebut. Atas 

informasi yang diberikan oleh pihak BPP Sembawa itu, masyarakat Tanjung Menang Musi 

merasa tidak puas dan keberatan. Akhirnya masyarakat mengajukan permohonan sengketa 

informasi kepada Komisi Informasi Publik Sumatera Selatan dan sekarang masih dalam 

proses persidangan. 

BAB VII. PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Konflik agraria yang terjadi dan telah menyebar hampir kesemua daerah,  pada dasarnya 

akibat dari perebutan atas lahan kelola yang tidak seimbang antara masyarakat petani dengan 

badan-badan usaha baik swasta, maupun badan usaha milik pemerintah. Badan-badan usaha 

lebih banyak mendapat dukungan dari pemerintah, mempunyai akses atas pengelolaan lahan 

lebih luas dibandingkan dengan masyarakat petani. Hal ini menjadikan pengelolaan lahan lebih 

di dominasi oleh badan-badan usaha, sehingga akses kelola petani semakin sempit.  
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Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab dan akar permasalahan konflik antara 

masyarakat petani dengan badan-badan usaha adalah : 

a. Pengambil alihan lahan kelola masyarakat dengan alasan lahan tersebut masuk dalam 

wilayah izin kelola badan usaha. Pengambil alihan dilakukan dengan cara penggusuran 

paksa, manipulasi luas izin kelola, ganti rugi tidak sesuai yang dilakukan dengan 

penekanan, membuat kesepakatan dengan pihak-pihak yang berpengaruh di desa yang 

bersangkutan.. 

b. Adanya perlawanan masyarakat untuk mempertahankan atau merebut kembali tanah 

adat (hak ulayat) yang telah dirampas oleh perusahaan atau badan-badan usaha. Ini 

adalah akibat dari adanya penginkaran terhadap hak-hak masyarakat hukum adat atas 

tanah ulayat yang dimilikinya. 

c. Adanya perluasan lahan dan ekspansi perkebunan dari badan-badan usaha. Perluasan 

lahan ini dibarengi dengan adanya penyediaan lahan bagi badan usaha oleh Pemerintah 

Daerah. Akibatnya pengelolaan atas SDA ini lebih didominasi oleh badan-badan usaha. 

d. Semakin sempitnya akses atas lahan kelola bagi masyarakat petani akibat dari 

diskriminasi dalam pengelolaan SDA. Kondisi ini mengakibatkan tumbuhnya 

perlawanan masyarakat untuk mendapatkan atau merebut kembali lahan yang sudah 

dirampas oleh badan-badan usaha tersebut. 

Jika dilihat lebih jauh, sebetulnya faktor-faktor tersebut saling berkaitan satu sama lainnya. 

Factor yang satu dapat mendukung timbulnya factor-faktor yang lain, sehingga terbentuk 

konflik yang rumit, kusut, dan sulit dipecahkan. 

Konflik-konflik agraria terus terjadi berkepanjangan, ini disebabkan oleh adanya kondisi-

kondisi yang melestarikan terjadinya konflik agraria tersebut, yaitu : 

a. Tidak adanya koreksi atas putusan-putusan pejabat publik yang memasukan tanah 

/wilayah kelola masyarakat ke dalam konsesi atau izin badan-badan usaha.  
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b. Tidak terbukanya informasi dari Lembaga-lembaga pemerintah prihal penerbitan 

hak/izin kepada publik, apalagi dikontrol oleh publik.  

c. Tidak ada kelembagaan pemerintah yang memiliki otoritas penuh, lintas sector 

kelembagaan pemerintahan, dalam menangani konflik agraria yang telah, sedang, dan 

akan terjadi. 

d. Badan-badan usaha atau badan-badan pemerintah bersikap tertutup ketika masyarakat 

melakukan tuntutan berkenaan berkurangnya akses rakyat atas tanah dan wilayahnya 

sebagai akibat dari izin yang mereka dapatkan. Protes masyarakat lebih disikapi dengan 

kekerasan, kriminalisasi, dan intimidasi. 

e. Tidak terlaksananya program yang disebut “Reforma Agraria” dalam membereskan 

ketimpangan penguasaan tanah dan SDA. 

 Sementara itu, pada upaya penyelesaian konflik yang dilakukan baik secara Litigasi (jalur 

pengadilan) maupun Non-Litigasi seperti negosiasi, musyawarah atau yang sering di istilakan 

sebagai mediasi melalui Pemerintah Daerah, BPN, DPRD, melalui Komisi Informasi Publik, 

tidak menjadikan koflik-konflik agraria berakhir. Model  penyelesaian yang dilakukan 

mengandung banyak kelemahan yaitu : 

 Melalui Litigasi : 

 Proses penyelesaiannya memakan waktu yang panjang. 

 Masyarakat susah membuktikan  

 Putusan tidak mudah direalisasikan 

 Penyelesaian hanya kasus perkasus 

 Tidak menyentuh akar permasalahan  

 Melalui Non-Litigasi :   

 Hasilnya tidak mengikat (dapat diabaikan) 

 Penyelesaian hanya kasus perkasus 



Laporan Pelaksanaan Program  

 

Page | 102  

 

 Tidak menyentuh akar permasalahan 

 Adjudikasi Non-Litigasi (Gugatan Perkara Informasi) 

 Penyelesaian terbatas hanya pada perkara informasi 

 Tidak menyentuh akar permasalahan 

B. Rekomendasi 

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab konflik agraria, harus sesegera mungkin ditangani, 

terutama mengenai status tanah adat, lahan yang sudah dikelola masyarakat sebelumnya 

yang dirampas oleh badan-badan usaha.  

2. Administrasi pertanahan Pemerintah Daerah, BPN, Kecamatan dan Desa harus segera 

dibenahi untuk mengantisipasi pendudukan tanah oleh yang tidak berhak. Selain itu 

wilayah administratif desa harus segera ditetapkan untuk menghindari ketidak jelasan 

tanah masing-masing desa. Penyelidikan dan penentuan batas tersebut harus dituangkan 

dalam suatu peta pendaftaran yang dapat dilihat dan setiap warga masyarakat dapat 

meminta informasi yang cukup tentang tanah yang ada dengan jelas. 

3. Dalam pemerintahan desa sangat diperlukan peran aktif masyarakat untuk ikut mengontrol 

kinerja dari kepala desa dalam menjalankan roda pemerintahannya, sehingga ia tidak 

menjalankan pemerintahan desa hanya untuk mengambil keuntungan pribadi semata. 

4. Dalam melihat konflik agraria yang terjadi harus dilihat secara keseluruhan dari factor-

faktor penyebab maupun akar permasalahan konflik tersebut, karena hal tersebut 

merupakan suatu keterkaitan yang akan menjadikan konflik terjadi terus menerus. Jika 

permasalahan hanya dilihat dari satu aspek saja, maka kemungkinan bentuk penyelesaian 

hanya akan menyelesaikan dari aspek tertentu itu saja, sedangkan aspek lainnya akan terus 

berkobar dan tidak menutup kemungkinan akan menjadi bentuk konflik baru yang lebih 

besar. Untuk itu dalam penyelesaian konflik agraria structural harus melibatkan bebagai 
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elemen masyarakat, LSM, Tokoh Masyarakat,  Tokoh Adat, Pemerintah Daerah, dan 

pihak-pihak yang dipandang ahli dibidangnya, independen dan tidak memihak. 

5. Dilihat dari factor-faktor  penyebab dan akar permasalahan konflik agraria yang terjadi, 

maka upaya penyelesaian yang telah dilakukan tidak menyelesaikan konflik agraria 

tersebut. Untuk itu dibutuhkan lembaga khsus penyelesaian konflik agraria. Karena pada 

dasarnya yang disebut dengan penyelesaian konflik agraria, bukan hanya pembuktian 

hukum formal dari tanah yang dikonflikkan. Melainkan pemenuhan rasa keadilan pada 

korban konflik agraria, karena proses penggusuran tanah-tanah rakyat yang diikuti 

tindakan kekerasan bukanlah insiden, melainkan sebagai akibat dari kebijakan yang 

dilahirkan di masa lalu. Berbagai hal strategis yang bisa dicapai dari lembaga penyelesaian 

konflik agraria ini adalah:  

a. Memungkinkan rakyat mengadukan tanahnya yang dirampas;  

b. Menguatkan posisi rakyat dalam hal pemilikan tanah,  

c. Memungkinkan rakyat mendapatkan keadilan melalui pemulihan, penggantian 

terhadap kerugian dan hak-haknya yang dirampas oleh proses masa lalu, dan  

d. Memungkinkan satu terobosan hukum yang menjadi pintu masuk mendekontruksi atas 

sistem hukum yang tidak memenuhi rasa keadilan rakyat.  

6.  Peraturan perundang undangan yang saling bertentangan dan berhubungan dengan tanah 

dan penguasaan sumber daya lainnya oleh department/instansi sektor haruslah dihentikan, 

karena pertentangan ini menciptakan kemiskinan dan penurunan sumber daya alam. 

Peraturan perundang-undangan ini harus direvisi, dicabut atau diubah menggunakan 

pendekatan holistik.  
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Prosiding  

PERTEMUAN PEMBUATAN DRAFT  KONSEF  

ALTERNATIF PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN  

KONFLIK AGRARIA 

 

A. Maksud dan Tujuan 

Pertemuan Pembuatan Draf Konsep Alternatif Pencegahan dan Penyelesaian Konflik 

Agraria merupakan kegiatan yang mempertemukan 10 (sepuluh) orang yang dipilih yang 

selanjutnya menjadi konseptor guna membahas dan menyususn Draf Konsep Paper tentang 

Alternatif Pencegahan dan Penyelesaian Konflik Agraria.  Adapun yang menjadi tujuan dari 

penyelenggaraan pertemuan ini adalah untuk membuat rumusan  tentang kerangka maupun isi 

dari Draf Konsep Paper yang akan dibuat. Sebagai bahan untuk penyusunan isi draf ini diambil 

dari laporan hasil penelitian terhadap Konflik Agraria yang telah dilaksanakan sebelumnya 

oleh LBH Palembang. 

B. Waktu Dan Tempat 

Pertemuan Pembuatan Draf Konsep Alternatif Pencegahan dan Penyelesaian Konflik 

Agraria ini dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2013, bertempat di Hotel Swarna Dwipa 

Palembang. Acara dibuka pada pukul 09.00 WIB dan ditutup pada pukul 16.00 WIB. 

C. Peserta Pertemuan 

Pertemuan dihadiri oleh 10 (sepuluh) orang yang telah dipilih dan ditunjuk sebelumnya oleh 

LBH Palembang.  
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No. Nama Organisasi 

1.  JJ. Polong Yayasan Spora 

2.  Sudarto Marelo Sarekat Hijau Indonesia (SHI) Sumatera Selatan 

3.  Muhnur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia 

4.  Ali Goik Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sumsel 

5.  Rika Destiny 

Sinaga 

Fakultas Hukum Universitas Taman Siswa 

6.  Sigit W Wahana Bumi Hijau Palembang 

7.  Budiman Serikat Petani Air Sugihan 

8.  Ipan Widodo LBH Palembang 

9.  Muammar BPN Sumatera Selatan 

10.  Mujiyanto Dinas Perkebunan Sumatera Selatan 

 

D. Proses Pelaksanaan Kegiatan 

1. Pembukaan  

Acara pertemuan dibuka pada pukul 09.00 

WIB oleh Direktur LBH Palembang Ibu 

Eti Gustina, SH. MH. Pada kata 

sambutannya disampaikan bahwa, 

kegiatan pertemuan ini  menghadirkan 10 

orang yang telah dipilih oleh LBH 

Palembang yang nantinya akan menjadi 

konseptor dalam pembuatan dan penyusunnan kerangka maupun isi dari Draft Konsep 

Alternatif Pencegahan Dan Penyelesaian Konflik Agraria, yang mana kegiatannya 

dilaksanakan pada hari ini 3 Juli 2013. 
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Adapun penyelenggaraan 

kegiatan hari ini 

merupakan rangkaian 

dari beberapa kegiatan 

yang telah dilaksanakan 

oleh LBH Palembang 

sebelumnya, yaitu 

investigasi terhadap 

konflik agraria yang terjadi di tiga wilayah kabupaten  Sumatera Selatan, kemudian 

pendampingan terhadap masyarakat yang menjadi  korban konflik agraria, serta penelitian 

konflik agraria yang  telah dilaksanakan beberapa bulan yang lalu. Dari hasil atau data 

yang didapat dari kegiatan tersebut akan dijadikan bahan awal untuk pembuatan draft 

konsef paper alternative untuk pencegahan dan penyelesaian konflik SDA yang mana 

dilaksanakan pada pertemuan kita pada hari ini. 

Kemudian yang menjadi tujuan pertemuan ini adalah untuk mendapatkan banyak 

masukan-masukan dari beberapa pihak terkait dengan pembuatan draft konsef alternative 

pencegahan dan penyelesaian konflik agraria. Dan dari pertemuan 10 orang konseftor ini 

diharapkan akan terbentuk draft konsef alternative yang nantinya kita harapkan akan 

dijadikan sebagai konseft alternative pencegahan dan penyelesaian konflik agraria. 

2. Penyampaian dan Pembahasan Data Hasil Penelitian. 

Fasilitator : Darus Salam (salah satu Peneliti dari LBH Palembang) 

Sebagaimana yang telah disampaikan Direktur LBH Palembang  sbelumnya, bahwa LBH 

Palembang telah melaksanakan study atau kegiatan  penelitian terhadap konflik agraria 

yang terjadi di tiga wilayah dalam tiga Kabupaten di Sumatera Selatan. Dari hasil 

penelitian tersebut kami telah mendapatkan beberapa data-data melalui wawancara 
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mendalam terhadap korban konflik maupun pada actor yang terkait dengan konflik 

tersebut. Selain itu data-data juga kami dapat dari hasil study terhadap dokumen-dokumen 

yang ada baik ditingkat local maupun nasional. Kemudian beberapa hari yang lalu juga 

telah dilaksanakan diskusi terfokus (FGD) guna untuk menvalidkan data-data dari 

penelitian yang telah dilaksanakan. 

Adapun data-data yang akan kami sampaikan ini tentunya hanya data penting dan yang 

berkaitan kegiatan pertemuan kita hari ini. 

Yang pertama, adalah data-data  mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya 

konflik agraria. Kami menemukan faktor penyebab terjadinya konflik pertanahan tersebut 

adalah  

1. Izin pengelolaan lahan yang diberikan oleh Pejabat Publik kepada perusahaan 

memasukan lahan/tanah yang sudah dikelola sekelompok masyarakat ke dalam wilayah 

izin perusahaan 

perkebunan; 

2. Adanya tindakan 

kekerasan, 

manipulasi, penipuan 

dalam pengadaan 

tanah skala besar 

untuk perusahaan 

perkebunan; 

3. Adanya kesadaran sehingga menimbulkan perlawanan dari  masyarakat. 

4. Adanya pemaksaan dalam penguasaan lahan kelola dengan mengabaikan syarat-syarat 

yang diatur dalam peraturan yang berlaku  

5. Adanya tindakan-tindakan yang bertujuan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.  
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Untuk penyelesaian konflik ini, upaya yang telah dilakukan melalui dua pendekatan yaitu 

melalui Non litigasi dan melalui litigasi atau lembaga peradilan. 

Upaya penyelesaian melalui Non litigasi yang telah dilakukan adalah : Negosiasi antara 

para pihak yang berkonflik, musyawarah mufakat, Mediasi, Fasilitasi, dan melalui akses 

informasi (Ajudikasi Non Litigasi). Sedangkan upaya melalui litigasi dilakukan melalui 

perdata, pidana, dan Tata Usaha Negara (TUN). 

Dari upaya-upaya penyelesaian yang telah dilakukan, baik non litigasi maupun litigasi 

terdapat banyak kelemahan. Kelemahan-kelemahannya yaitu : 

Non Litigasi : 

 Penyelesaian hanya kasus perkasus  

 Tidak menyelesaikan akar permasalahan  

 Tidak berbasis  pada keadilan  

Litigasi :  

 Penyelesaian hanya kasus perkasus  

 Tidak menyelesaikan akar permasalahan  

 Masyarakat susah untuk  membuktikan 

 Tidak berbasis keadilan 

Kelemahan-kelemahan dari upaya penyelesaian yang telah dilakukan baik non litigasi 

maupun litigasi tersebut menyebabkan konflik yang terjadi tidak dapat diselesaikan, salah 

satu penyebabnya adalah dikarenakan upaya tersebut tidak menyelesaikan akar 

permasalahan konflik yang terjadi.  

Selain dari sebab-sebab dan upaya penyelesaian konflik yang telah dilakukan, kami juga 

menemukan beberapa hal yang menjadi akar permasalahan konflik tersebut, yaitu : 
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 Tumpang tindi peraturan yang mengatur tentang pengelolaan sumber daya alam. 

Seperti contoh, bahwa UUPA yang menjadi payung hukum UU Agraria telah 

dikangkangi oleh UU lainnya seperti UU Perkebunan, UU Kehutanan, UU 

Pertambangan dan lain sebagainya. 

 Tidak adanya kebijakan yang memberikan kepastian untuk menguasai lahan yang 

sudah dikelola masyarakat.  

 Tidak diakuinya atau pengabaian atas keberadaan hukum-hukum adat  yang berlaku 

dimasyarakat.  

 Akibat adanya ketimpangan dalam PSDA  

 Dominasi dan ekspansi perusahaan perkebunan  

Demikianlah data-data yang dapat kami sampaikan. Kami tahu bahwa data ini masih 

banyak kekurangan dan masih banyak kelemahan, karena mengingat adanya keterbatasan 

dari ruang lingkup penelitian yang kami lakukan. Untuk itu diharapkan pada pertemuan ini 

akan memberikan masukan yang dapat melengkapi data yang telah kami dapat. 

3. Pendapat Dan Masukan Peserta 

 Sudarto Marelo (Sarekat Hijau Indonesia 

Sumsel) 

Selain dari apa yang disampaikan tadi mengenai 

faktor yang menjadi penyebab terjadinya konflik 

agraria di Indonesia sehingga konflik tersebut 

terus berkembang dan tidak ada penyelesaiannya, 

itu juga menurut saya disebabkan bahkan akar permasalahannya disebabkan adanya 

perubahan kekuasaan yang tentunya mempunyai kepentingan atas pengelolaan lahan 

tersebut. Kita tahu, dari sejarah dapat terlihat bahwa pada jamannya orde lama 



Laporan Pelaksanaan Program  

 

Page | 111  

 

pengaturan mengenai pengelolaan SDA ini sudah cukup baik. Seperti contoh salah 

satunya dibentuk UUPA pada tahun 1960. UUPA ini merupakan salah satu UU yang 

memberikan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan tanah. 

Namun dengan adanya perubahan kekuasaan yaitu pada sejak orde baru berkuasa 

UUPA telah diabaikan. Banyak aturan dibuat yang sama sekali tidak ada 

keberpihakannya dengan masyarakat. Sejak itu banyak lahan dikuasai oleh perusahaan-

perusahaan perkebunan, lahan-lahan masyarakatpun ikut tergusur, cara-cara represif 

digunakan untuk merampas hak petani. Contoh kasus dapat kita lihat pada kasus lahan 

antara masyarakat Rengas dengan PTPN VII. Jelas disitu bahwa tidak semua lahan 

kelola milik PTPN VII mempunyai izin kelolah, namun oleh karena dekat dengan 

kekuasaan pada jaman itu, pemerintah tetap mendahulukan kepentingan perusahaan 

meskipun ratusan hektar lahan perkebunan masyarakat tergusur. 

 Sigit W (Wahana Bumi Hijau) 

Pertama, saya ingin mengusulkan, agar lebih 

mempermudah kita untuk mengidentifikasi 

faktor-faktor penyebab maupun akar 

permasalahan konflik lahan ini, menurut saya 

kita harus kelompokan dahulu berdasarkan 

kategori-kategori. Misalnya kategori hukum, 

ekonomi, sosial, politik ataupun kategori yang 

lainnya. 

Kedua, mengenai penyebab terjadinya konflik lahan ini saya coba melihat fakta-fakta 

yang terjadi dilapangan. Dari beberapa kasus lahan yang kami dampingi itu disebabkan 

adanya pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku yang dilakukan oleh pihak 

perusahaan. Yang sering ditemukan adalah tidak adanya sosialisasi mengenai rencana 
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pengelolaan kepada masyarakat, kemudian sebelum izin kelola diterbitkan pihak 

perusahaan sudah menggarap meskipun dilahan tersebut terdapat lahan perkebunan 

milik masyarakat. Ini merupakan pelanggaran terhadap UU Perkebunan, disitu jelas 

disebutkan bahwa izin baru dapat diterbitkan apabila tidak terdapat sengketa pada lahan 

tersebut. Artinya apabila terdapat sengketa harus diselesaikan terlebih dahulu dengan 

cara ganti rugi ataupun dibebaskan atau dilakukan penyelesaian secara musyawarah 

dengan masyarakat. 

Inilah salah satu penyebab terjadinya konflik lahan tersebut. Sementara Pemerintah 

Daerah tidak melakukan tindakan apapun atas terjadinya pelanggaran ini. Dalam hal ini 

masyarakat disalahkan dengan alasan tidak dapat menunjukan bukti kepemilikan lahan 

yang disengketakan. 

 Ali Goik (Aliansi Masyarakat Adat Sumsel) 

Saya sepakat kalau tadi dikatakan bahwa akar 

permasalahan konflik agraria yang terjadi akibat 

adanya pengabaian atau tidak diakuinya 

keberadaan hukum adat yang berlaku ditengah 

masyarakat. 

Kalau kita buka sejarah khususnya di Sumsel, 

dahulu ada yang namanya tanah marga yang pengelolaanya dilakukan berdasarkan 

hukum adat yang berlaku pada marga tersebut. Namun setelah orde baru berkuasa, 

marga tersebut dihapuskan dengan diterbitkan Undang-Undang tentang Desa. Dengan 

demikian maka secara otomatis lahan adat atau tanah marga milik masyarakat turut 

terhapus, sehingga lahan-lahan adat tersebut tidak diakui dan dianggap tanah milik 

negara.  
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Dengan kondisi lahan yang semakin sempit dan masyarakat yang secara turun temurun 

sudah menggarap lahan marga tersebut, tentunya akan melakukan perlawanan ketika 

lahan perkebunan miliknya akan dirampas oleh pihak perusahaan.  

Bicara soal penyelesaian konflik lahan, tidak ada kata lain pemerintah harus 

mengembalikan atau mengakui keberadaan tanah adat tersebut. Dalam konteks otonomi 

daerah, tentunya Pemda khususnya Pemda Sumsel dapat membuat kebijakan tentang 

lahan adat ini. Terkecuali lahan tersebut baru digarap atau hanya pengakuan saja dari 

masyarakat. Sebagai dasar, saya yakin Pemda masih punya dokumen tentang 

pemerintahan marga yang saya maksud tadi. Dari situ dapat dilihat dan dapat dijadikan 

bukti tentang keberadaan lahan marga atau lahan adat milik masyarakat. 

Sekarang tinggal kemauan dari Pemerintah Daerah untuk membuat kebijakan, agar 

salah satu akar permasalahan konflik agraria dapat diatasi. Besar harapan saya, melalui 

program ini dapat tersampaikan kepada pembuat kebijakan dan masyarakat 

mendapatkan lahan untuk kehidupannya. 

 JJ Polong (Yayasan Spora) 

Persoalan agraria tidak terlepas dari persoalan 

ideologi tentang tanah. Apakah tanah untuk 

rakyat atau tanah untuk kepentingan kapitalis. 

Selama tanah tidak untuk rakyat, maka 

semakin kecil peluang masyarakat untuk 

mendapatkan akses kelola terhadap tanah yang 

ada. Tidak ada kata lain untuk ini selain pembaharuan agraria (land reform). 

Dalam konstitusi kita jelas disebutkan bahwa tanah dikuasai oleh negara dan 

dipergunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyatnya. Dikuasai disini bersifat 
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kewenangan untuk mengatur bukan memiliki. Jadi negara dapat mengatur pengelolaan 

SDA di Indonesia melalui peraturan perundang-undangan.  

Kalau tanah untuk rakyat tentu saja peraturan yang dibuat akan memberikan akses yang 

seluas-luasnya bagi masyarakat untuk dapat mengelolah lahan untuk peningkatan 

kesejahteraan dan tarap hidup rakyat Indonesia. Namun yang terjadi saat ini malah 

sebaliknya. Tanah semakin sempit akibat ekspansi perusahaan perkebunan secara besar-

besaran. Dampaknya adalah tanah semakin sempit dan banyak lahan masyarakat yang 

tergusur, banyak masyarakat petani menjadi buruh tani diatas lahannya sendiri. 

Ketimpangan inilah yang juga menjadi faktor penyebab atau akar permasalahan konflik 

agraria ini. Konflik ini merupakan konflik struktural karena berdampak luas dan 

memang dilakukan secara sistematis oleh pemodal yang tentunya didukung oleh negara. 

Untuk konflik-konflik lahan yang terjadi pada saat ini, diharapkan LBH Palembang 

dapat melakukan pendampingan terhadap masyarakat korban konflik. Pendampingan 

yang dimaksud melalui bantuan hukum struktural sebagaimana yang sering dilakukan. 

Permasalahan tanah bukan hanya permasalahan kelengkapan administrasi, akan tetapi 

persoalan keadilan untuk mendapat akses pengelolaan atas tanah tersebut. 

Saat ini persoalan tanah ini sudah sangat kronis, dan sebagai solusinya adalah land 

reform  

E. Hasil Perumusan Drf Konsef  Paper  

Setelah melalui diskusi mengenai pembuatan Draf Konsep Paper “Alternatif Pencegahan 

Dan Penyelesaian Konflik Agraria”, didapat rumusan sebagai berikut : 

1. Kerangka Draft Konsep Paper 

Kerangka Draft Konsep Paper “Alternatif Pencegahan Dan Penyelesaian Konflik Agraria” 

terdiri dari : 
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BAB I, Pendahuluan 

Pada Pendahuluan ini menjelaskan tentang latar belakang penulisan konsep paper, maksud 

dan tujuan, dan dasar-dasar yang dijadikan pembuatan konsep paper tentang pencegahan 

dan penyelesaian konflik agraria  

BAB II. Isi Konsep Paper 

Untuk isi dari konsep paper akan dimuat hal-hal penting untuk disampaikan yaitu : 

a. Gambaran umum tentang konflik agrarian yang terjadi; 

b. Factor-faktor yang menjadi penyebab dan akar permasalahan konflik agraria; 

c. Upaya-upaya penyelesaian yang telah dilakukan dan dampak dari upaya penyelesaian 

yang dilakukan; 

d. Alternative untuk pencegahan dan penyelesaian konflik agraria (masukan-masukan) 

BAB III. Penutup 

Pada bagian penutup akan dimuat kesimpulan dari uraian yang telah disampaikan. Dan 

dari kesimpulan ini akan dibuat rekomendasi. Rekomendasi yang dibuat lebih ditujuhkan 

kepada pemerintah untuk upaya pencegahan dan penyelesaian konflik agrarian. 

F. Pokok-Pokok Isi Draft Konsef Paper  

1. Sebab-Sebab dan Akar Permasalahan Konflik Agraria 

Sebab-Sebab Terjadinya Konflik Akar Permasalahan Konfik 

 Izin pengelolaan lahan yang diberikan 

oleh Pejabat Publik kepada 

perusahaan memasukan lahan/tanah 

yang sudah dikelola sekelompok 

 Tumpang tindi peraturan tentang PSDA  

 Tidak adanya kebijakan yang memberikan 

kepastian untuk menguasai lahan yang 

sudah dikelola masyarakat.  
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masyarakat ke dalam wilayah izin 

perusahaan perkebunan; 

 Adanya tindakan kekerasan, 

manipulasi, penipuan dalam 

pengadaan tanah skala besar untuk 

perusahaan perkebunan; 

 Adanya pemaksaan dalam 

penguasaan lahan dengan 

mengabaikan syarat-syarat yang 

diatur dalam peraturan yang berlaku 

 Tidak jelasnya batas desa dan 

kecamatan di lahan sengketa.  

 Tidak diakuinya atau pengabaian atas 

keberadaan hukum-hukum adat  yang 

berlaku dimasyarakat.  

 Persoalan pertanahan hanya dianggap 

sebagai persoalan perdata.  

 Penerbitan UU yang mempersempit akses 

bagi masyarakat untuk mendapatkan lahan 

kelola  

 Lemahnya pengawasan atas izin yang 

dikeluarkan oleh pemerintah  serta 

lemahnya saksi terhadap pelanggaran yang 

dilakukan oleh pemegang izin 

 Persoalan pertanahan hanya dianggap 

sebagai persoalan perdata. 

 Timbulnya perlawanan dari 

masyarakat yang disebabkan adanya 

perampasan lahan kelola yang telah 

menjadi sumber ekonomi masyarakat 

(petani) 

 Semakin sempitnya persediaan lahan 

bagi petani sehingga terjadi perebutan 

lahan kelola 

 Semakin sempitnya lahan yang menjadi 

sumber penghidupan bagi masyarakat 

akibat adanya ketimpangan dalam PSDA  

 Dominasi dan ekspansi perusahaan 

perkebunan yang berorientasi untuk 

kepentingan modal atau investasi. 

 Tumbuhnya kesadaran masyarakat 

atas ketidak adilan Negara dalam 

 Tanah tidak untuk rakyat, tanah dijadikan 

lahan komoditas untuk kepentingan 
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pengadaan lahan kelola bagi rakyat.  pemodal. 

 Adanya perubahan kekuasaan yang 

merubah pola-pola pengelolan SDA  

 

2. Perumusan Draft Konsef Pencegahan dan Penyelesaian Konflik Agraria 

Langkah-Langkah Strategis 

Jangka Pendek Jangka Menengah Jangka Panjang 

 Peninjauan kembali izin 

kelola perusahaan 

perkebunan  

 Pemberian sanksi yang 

tegas terhadap perusahaan 

yang melanggar aturan 

PSDA. 

 Factor-faktor yang 

menyebabkan konflik 

sesegera mungkin harus 

ditangani khususnya 

mengenai status hak ulayat, 

tanah Negara, dan tanah 

yang telah dimiliki dengan 

hak tertentu. 

 Peran aktif yang lebih dari 

 Pembuatan kebijakan 

oleh Pemerintah 

Daerah yang  

memperkuat  status 

kepemilikan atas 

tanah adat yang sudah 

dikelola masyarakat. 

 Pembenahan 

administrasi 

pertanahan 

Pemerintah Daerah, 

BPN, kecamatan, dan 

desa, untuk 

mengantisipasi 

pendudukan tanah 

oleh yang tidak 

berhak lebih meluas. 

 Perencanaan strategi 

nasional/daerah yang 

memberikan akses yang 

luas bagi rakyat untuk 

mendapatkan lahan 

kelola 

 Merivisi  peraturan 

perundang-undangan 

tentang SDA yang 

bertentangan dengan 

UUPA 
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Pemerintah Daerah dalam 

mencegah berbagai akses-

akses yang menimbulkan 

terjadinya konflik. 

 Pengembalian lahan 

sengketa yang menjadi 

sumber perekonoan 

kehidupan masyarakat  

kepada masyarakat yang 

menjadi korban konflik. 

 Wilayah 

administrative 

masing-masing desa 

harus segera 

ditetapkan untuk 

menghindari ketidak 

jelasan tanah masing-

masing desa. 

 

 

 

__________ 
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KONSEP PAPER  

“ALTERNATIF PENYELESAIAN  DAN PENCEGAHAN  

KONFLIK AGRARIA”. 

A. Pendahukuan, 

 Sebagai Negara Kesatuan yang masih bersifat agraris, tanah menempati kedudukan yang 

sangat penting bagi rakyat Indonesia. Sebagian besar rakyat terutama kaum petani sangat 

tergantung dengan tanah, karena tanah mempunyai arti penting baik dari segi perkembangan 

ekonomi maupun perkembangan kehidupan sosial mmasyarakat. 

 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pada tahun 1960 pada awalnya ditujukan untuk 

membatasi sistem pemilikan tanah, pembagian tanah, dan penghapusan tanah absentee yang 

biasa dipraktekan para tuan tanah. Undang-undang ini juga memberikan pengakuan terhadap 

sistem pemilikan komunal dan individual, bagi hasil serta mendorong pelaksanaan pendaftaran 

tanah demi mewujudkan pelaksanaan land reform secara menyeluruh. UUPA ini kemudian 

menjadi tonggak dasar bagi perjuangan petani untuk memiliki tanah. Semenjak itu rakyat 

petani mempunyai kekuatan hukum untuk memperjuangkan haknya atas tanah, melakukan 

pembagian hasil yang adil dan mengolah tanahnya demi kemakmuran. 

 Dalam perkembangannya, masalah muncul bukan lagi bagaimana petani memperoleh 

tanah, tapi bagaimana si pemilik tanah mempertahankan hak miliknya dari usaha-usaha pemilik 

modal yang akan mengabil tanah tersebut. Sengketa tanah antara rakyat dan perusahaan 

perkebunan besar maupun kehutanan merebak hampir di semua wilayah di Indonesia. Dari 

durasi maupun intensitasnya konflik pertanahan tidak kalah dibandingkan dengan konflik dan 

kekerasan komunal yang terjadi dimana-mana. Berdasarkan data dari Laporan Akhir Tahun 

KPA tahun 2012, konflik SDA sudah menyebar hampir keseluruh wilayah Indonesia. Akibat 
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dari konflik tersebut, ratusan petani ditangkap dan dipenjarakan. Beberapa orang terluka akibat 

bentrok fisik yang tidak jarang terjadi dalam berbagai konflik pertanahan.  

 Demikian juga halnya yang terjdi di Sumatera Selatan, konflik pertanahan terjadi hampir di 

semua wilayah kabupaten.  Sebagai contoh kasus adalah : 

1. Konflik petani Rengas versus PTPN VII Cinta Manis di Kabupaten Ogan Ilir Sumatera 

Selatan, merupakan salah satu konflik lahan yang cukup masive dan berujung pada 

kekerasan. Pada 4 Desember 2009 terjadi penembakan terhadap   12 petani dan upaya 

kriminalisasi petani oleh aparat. Indikasi awal bahwa perulangan konflik lahan yang 

berujung tindak kekerasan diakibatkan tidak adanya penyelesaian yang komprehensif 

dilakukan oleh pihak terkait. Siklus konflik yang terjadi ketika memuncak dan lahirnya 

kekerasan, hanya ditanggapi secara insidental oleh pemerintah, terkesan formalitas, dan 

akhirnya terjadi pembiaran. Kondisi inilah mengakibatkan konflik yang terjadi semakin 

masive dan meningkat cukup signifikan. 

2. Konflik lahan antara warga Desa Margatani dengan PT. SAML di Kecamatan Air Sugihan 

Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan. Meskipun konflik ini rentan akan adanya 

bentrok masa dilapangan, namun belum ada upaya upaya penyelesaian yang dilakukan oleh 

Pemerintah dan terkesan terjadi pembiaran, yang ada adalah pemanggilan dari pihak 

kepolisian terhadap yang dianggap tokoh dari perlawanan masyarakat tersebut. 

3. Konflik Antara Warga Desa Tanjung Menang dengan Balai Penelitian Pertanian Sumbawa 

di Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan. Konflik yang berkepanjangan berdampak pada 

pertumbuhan ekonomi penduduk sebagai akibat dari hilangnya lahan kelola. Masyarakat 

terpaksa menjadi buruh tani diatas lahan mereka sendiri, atau terpaksa mencari pekerjaan 

lain demi untu memenuhi kebutuhan hidup keluarga.  

 Tiga contoh kasus diatas merupakan sebagian kecil dari konflik pertanahan. Pada tahun 

2011  LBH Palembang menerima pengaduan dan melakukan advokasi konflik agraria sebanyak 
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10 kasus. Sebanyak 991 kepala keluarga terancam dan telah kehilangan lahan yang selama ini 

menjadi alat produksinya untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama keluarganya. Seluas lebih 

kurang 3.534 Ha lahan perkebunan milik petani dijadikan penambahan luas perkebunan milik 

perusahaan.  

 Perlu disadari bahwa konflik agraria sesungguhnya bukan hal yang baru. Lebih jauh dari 

itu, konflik agraria telah membentuk konflik-konflik lain seperti konflik antara para petani 

pemilik asal tanah dengan pekerja perkebunan, konflik antar kelompok etnis, antar “penduduk 

asli” dan pendatang, bahkan hingga konflik antar kampung/desa. Artinya, konflik agraria tidak 

hanya sudah menjadi kronis, akan tetapi mengandung dampak yang luas terutama bagi 

kehidupan masyarakat petani. 

 Konflik agraria structural seperti ini seakan dilestarikan dengan tidak adanya koreksi/ralat 

atas putusan-putusan pejabat public (Menteri Kehutanan, Kepala Badan Pertanahan Nasional, 

Menteri ESDM, Bupati dan Gubernur) yang memasukan tanah, SDA, dan wilayah hidup rakyat 

ke dalam konsesi badan usaha raksasa untuk produksi, ekstraksi, maupun konservasi.  

 Konflik agraria akan terus-menerus terjadi disana-sini, bila sebab-sebabnya tidak 

dihilangkan. Dengan tetap adanya kondisi-kondisi yang melestarikannya, konflik agraria ini 

menjadi kronis dan berdampak luas. Pelajaran pokok yang dapat dikemukakan adalah bahwa 

dalam menangani konflik-konflik agraria structural, yang kronis, sistematik, dan berdampak 

luas, tidak bisa mengandalkan cara-cara tambal-sulam dengan sekedar mengatasi secara cepat 

dan darurat. Untuk memahami konflik-konflik agraria seperti ini diperlukan pendekatan yang 

mendasarkan diri pada rantai sebab-akibat dan kondisi-kondisi yang melestarikannya.  

 Selama ini, model penyelesaian konflik-konflik agraria sudah cukup banyak dilakukan. 

Secara garis besar dapat dikategorikan kedalam dua persfektif yaitu pertama pandangan yang 

mencoba menghilangkan konflik, biasanya menggunakan metode represif. Kedua, pandangan 

yang melihat realitas konflik sebagai wujud yang alamiah didalam masyarakat, sehingga 
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metode yang diambil biasanya mengakomodir kepentingan kedua belah pihak yang berkonflik. 

Konsekuensi logis dari kedua persfektif ini melahirkan banyak varian penyelesaian konflik. 

B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Konflik Agraria. 

Dari hasil penelitian terhadap beberapa konflik agraria yang terjadi di Sumatera Selatan 

serta dari data penanganan kasus/konflik agraria, didapat beberapa factor yang menjadi 

penyebab terjadinya konflik yaitu : 

1. Pengambil alihan lahan yang sudah dikelola masyarakat secara paksa. 

Pada dasarnya konflik agraria terjadi adalah akibat adanya pengambil alihan lahan yang 

sudah dikelola masyarakat secara paksa oleh badan usaha perkebunan. Adanya dukungan 

dari pemerintah selaku pemberi ijin (HGU) yang mana dalam ijin pengelolaan tersebut 

memasukan lahan/tanah yang sudah dikelola masyarakat, serta dukungan dari aparat 

keamanan (Polri/TNI) semakin mempermudah badan-badan usaha tersebut melakukan 

perampasan lahan masyarakat untuk kepentingan perkebunan atau perluasan lahan 

perkebunan mereka. 

Pola-pola yang digunakan untuk melegalkan perampasan lahan masyarakat tersebut, 

dilakukan dengan cara : 

 Penggusuran paksa dengan didukung oleh aparat keamanan (Kepolisian/TNI), dan 

dengan dalih bahwa lahan yang dikelola masyarakat itu masuk dalam wilayah hak/ijin 

kelola (HGU) yang diberikan pemerintah; 

 Melakukan manipulasi dengan memperluas lahan kelola melebihi dari ijin yang 

diberikan.  

 Memberikan ganti rugi dengan cara penekanan dan pemaksaan agar masyarakat 

menerima meskipun ganti rugi tersebut tidak sesuai; 
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 Membuat kesepakatan dengan Kepala Desa setempat tanpa ada perundingan terlebih 

dahulu dengan masyarakat desa untuk melegalkan pengelolaan lahan dan meredam 

penolakan masyarakat. 

2. Perlawanan masyarakat untuk mempertahankan atau merebut kembali lahan adat 

yang dirampas oleh badan-badan usaha. 

Beberapa konflik lahan yang terjadi dikarenakan adanya perlawanan masyarakat untuk 

mempertahankan atau merebut kemabali tanah ulayat mereka atas tindakan pengambil 

alihan pihak badan usaha. Hilangnya sumber pemasukan untuk memenuhi kebutuhan 

ekonomi yang menyebabkan terjadinya kemiskinan, menjadikan satu-satunya pilihan 

masyarakat yaitu melakukan perlawanan untuk merebut kembali lahan-lahan yang telah 

dirampas oleh pemilik usaha perkebunan. 

3. Semakin sempitnya persediaan lahan bagi petani akibat ekspansi perluasan lahan 

besar-besaran badan-badan usaha perkebunan. 

Dominasi penguasaan lahan oleh badan-badan usaha atau adanya ekspansi untuk perluasan 

lahan besar-besaran semakin mempersempit petani untuk mendapatkan akses kelolah atas 

lahan. Ditambah lagi dengan adanya pertumbuhan penduduk, menjadikan kebutuhan akan 

tanah sebagai sumber penghidupan petani semakin meningkat. Sementara lapangan 

pekerjaan selain pertanian sangat sulit didapatkan para petani.  

Atas desakan pemenuhan kebutuhan ekonomi, serta kebutuhan lahan kelola sebagai alat 

produksi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, menimbulkan pilihan sikap bagi 

masyarakat untuk melawan. Perlawanan dilakukan untuk mempertahankan hak kelola 

maupun merebut kembali lahan yang sudah dirampas pihak perusahaan. Perbedaan 

kepentingan atas lahan kelola, memicu terjadinya konflik antara masyarakat dengan badan-

badan usaha. 
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4. Tidak ada kejelasan mengenai batas-batas antara lahan kelolah atau lahan desa 

dengan kawasan/tanah Negara.  

Tidak adanya kejelasan mengenai batas-batas lahan kelola/lahan desa, menimbulkan 

persepsi yang berbeda tentang kepemilikan lahan atau antara lahan masyarakat dengan 

lahan Negara. Hal ini, akan mempermudah pihak-pihak yang tidak berhak untuk 

mengklaim dan merampas lahan yang sudah dikelola oleh masyarakat. Sementara itu, 

persepsi masyarakat bahwa mereka sebagai pemilik lahan karena selama ini mereka sudah 

lama mengelola lahan tersebut, tentunya akan mempertahankan lahan yang sudah mereka 

kelola dari tindakan pihak-pihak yang akan merampas lahan tersebut. 

C. Akar Masalah Terjadinya Konflik Agraria. 

1. Tidak ada kebijakan Pemerintah Daerah untuk akses atau kepastian  atas tanah 

kelola bagi masyarakat 

Sempitnya akses bagi masyarakat petani untuk dapat mengelola sumber daya alam  

khususnya di Sumatera Selatan atau mungkin juga di daerah lain, dapat dibuktikan dengan 

tidak adanya kebijakan Pemerintah Daerah untuk akses atau kepastian atas tanah kelola 

bagi masyarakat. Bahkan sebaliknya, akses pengelolaan sumber daya alam ini ini banyak 

diperuntukan bagi badan-badan usaha. Ini terbukti dengan mudahnya didapatkan ijin 

pengelolaan bagi perusahaan atau dikeluarkannya kebijakan Pemerintah Daerah melalui 

Surat Keputusan Gubernur atau Surat Keputusan Bupati untuk penyediaan lahan bagi 

badan-badan usaha. 

Tidak adanya kebijakan bagi masyarakat untuk mendapatkan akses kelola atau kepastian 

atas tanah, juga menjadi salah satu akar permasalahan terjadinya perampasan lahan kelola 

atau tanah adat milik masyarakat oleh badan-badan usaha perkebunan. Dalam konteks 

otonomi daerah, Pemerintah Daerah berwenang membuat kebijakan untuk akses atas tanah 

kelolah bagi masyarakat petani di dalam wilayah daerah yang dipimpinnya. Namun 
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Inisiasi kebijakan ini tidak pernah muncul, yang ada adalah kebijakan akses kelola sumber 

daya alam bagi badan-badan usaha  perkebunan. Ini merupakan  salah satu akar 

permasalahan penyebab terjadinya konflik pertanahan. 

2. Tidak Diakuinya Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Hak Ulayat) 

Salah satu cara untuk mengambil alih lahan yang sudah dikelola masyarakat adalah dengan 

cara tidak diakuinya hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah ulayat atau tanah adat. 

Dengan dimasukannya beberapa lahan yang diklaim masyarakat sebagai tanah adat ke 

dalam ijin pengelolaan lahan suatu badan usaha, menunjukan bahwa pemerintah tidak 

mengakui keberadaan tanah adat tersebut. Adanya tanaman kehidupan atau pengelolaan 

lahan yang dilakukan masyarakat secara turun temurun, tidak diakui sebagai bukti adanya 

keberadaan tanah ulayat tersebut. Untuk melemahkan klaim masyarakat atas tanah adat 

tersebut, maka masyarakat dituntut untuk dapat membuktikan secara perdata (surat bukti 

kepemilikan) yang mempunyai kekuatan hukum. Pemerintah memanfaatkan kelemahan 

masyarakat ini untuk mengklaim bahwa tanah ulayat milik masyarakat hukum adat tersebut 

adalah tanah Negara. 

3. Pemilikan atau penguasaan tanah yang tidak seimbang. 

Dari fakta yang terjadi dilapangan, adanya perampasan lahan yang sudah dikelola 

masyarakat, pengambil alihan tanah adat menjadi tanah Negara, pemaksaan ganti rugi lahan 

masyarakat, dapat dikatakan bahwa lahan lebih diperuntukan untuk kepentingan kaum 

pemilik modal. Masuknya lahan yang sudah dikelola masyarakat ke dalam hak/ijin badan-

badan usaha, atau adanya legitimasi melalui kepala daerah untuk penyediaan lahan, tidak 

terlepas dari keinginan perusahaan untuk mendapatkan lahan kelola yang lebih luas.   

Kondisi seperti ini semakin menjadikan ketidak seimbangan kepemilikan atau penguasaan 

lahan antara masyarakat dengan badan usaha perkebunan. Perbedaan kepentingan atas 

lahan kelola, memicu terjadinya konflik antara masyarakat dengan pihak perusahaan 
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perkebunan yang pada dasarnya akibat dari pengusaan lahan yang tidak seimbang 

(dominasi perusahaan). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Tumpang tindih peraturan mengenai pengelolaan Sumber Daya Alam. 

Masing-masing sector (Kehutanan, Pertambangan, Pertanahan) telah mempunyai aturan 

tersendiri. Aturan–aturan tersebut banyak yang bertentangan satu sama lainnya, dan tidak 

sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria.  
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D. Kondisi-Kondisi Yang Melestarikan Konflik Agraria. 

 Untuk memahami konflik agraria structural diperlukan pendekatan yang mendasarkan 

pada rantai sebab-akibat dan kondisi-kondisi yang melestariakan konlik agraria tersebut. 

Adapun kondisi-kondisi yang melestarikan konflik agraria yang terlihat adalah sebagai berikut: 

1. Tidak adanya koreksi atas putusan-putusan yang dikeluarkan pejabat public yang 

memasukan tanah /wilayah kelola masyarakat ke dalam konsesi atau ijin badan-badan 

usaha.  Disisi lain, mereka terus-menerus memproses pemberian ijin/hak pada badan-

badan usaha tersebut. 

2. Lembaga-lembaga pemerintah tidak pernah membuka informasi kepada public, apalagi 

dikontrol oleh public prihal penerbitan hak/ijin yang berada pada kewenangannya. 

3. Tidak ada kelembagaan pemerintah yang memiliki otoritas penuh, lintas sector 

kelembagaan pemerintahan, dalam menangani konflik agraria yang telah, sedang, dan akan 

terjadi. 

4. Badan-badan usaha atau badan-badan pemerintah bersikap defensif apabila masyarakat 

mengartikulasikan protes berkenaan berkurangnya akses rakyat atas tanah dan wilayahnya 

sebagai akibat dari ijin yang mereka dapatkan. Protes masyarakat lebih disikapi dengan 

kekerasan, kriminalisasi, dan intimidasi. 

5. Tidak terlaksananya program yang disebut “Reforma Agraria” dalam membereskan 

ketimpangan penguasaan tanah dan sumber daya alam. 

E. Upaya Penyelesaian Konflik Agraria. 

 Secara garis besar model penyelesaian konflik agraria yang telah dilakukan dapat 

dikategorikan kedalam dua persfektif yaitu, pertama pandangan yang mencoba untuk 

menghilangkan konflik, biasanya menggunakan metode represif. Kedua, pandangan yang 

melihat realitas konflik sebagai wujud yang alamiah didalam masyarakat, sehingga metode 
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yang diambil biasanya mengakomodir kepentingan kedua belah pihak yang berkonflik. 

Penyelesaian konflik yang telah dilakukan bisa juga dilihat dari dua pendekatan yaitu jalur 

litigasi dan non-litigasi. 

1. Penyelesaian Konflik Melalui Jalur Litigasi (Peradilan) 

Salah satu contoh penyelesaian sengketa agraria yang dilakukan melalui pengadilan 

(Litigasi) adalah langkah yang diambil oleh warga Desa Rengas Kabupaten Ogan Ilir 

Sumatera Selatan. Warga mengajukan gugatan secara perdata terhadap PTPN VII atas 

sengketa kepemilikan lahan. Proses sidang perkara ini sampai pada tingkat upaya hokum 

Kasasi di Mahkamah Agung (MA) dan masyarakat Rengas dimenangkan dengan putusan 

menyebutkan bahwa lahan-lahan yang belum dibebaskan adalah milik masyarakat Desa 

Rengas. 

Meskipun dalam hal ini masyarakat dimenangkan, namun dari putusan Mahkamah Agung 

tersebut mengandung beberapa kelemahan, selain proses penyelesaian yang panjang, 

kelemahan dari putusan Mahkamah Agung ini tidak adanya dokumen tentang lahan yang 

sudah atau yang belum dibebaskan tersebut. Kondisi ini dijadikan alasan pihak PTPN VII 

untuk tidak merealisasikan isi putusan Mahkama Agung. 

Pada prakteknya, jalur litigasi juga digunakan pihak pengusaha sebagai upaya untuk 

menyelesaikan konflik dengan masyarakat. Hanya saja upaya penyelesaian yang dilakukan 

semata-mata untuk kepentingan usaha-usaha perkebunan mereka. Lebih tepatnya dikatakan 

untuk meredam gejolak atau perlawanan masyarakat yang mencoba melakukan perlawanan 

untuk mempertahan lahan yang telah mereka kelola sebelumnya. Upaya-upaya tersebut 

dilakukan dengan cara melaporkan ke Polisi terhadap orang-orang yang dianggap sebagai 

tokoh penggerak masyarakat untuk melakukan perlawanan, telah melakukan pengrusakan, 

melakukan penghasutan, atau menduduki lahan tanpa izin. Akibatnya banyak petani yang 
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dalam hal ini juga sebagai pihak yang berkomflik, dipanggil, ditangkap,dipenjarakan, dan 

diproses melalui persidangan di Pengadilan. 

2. Penyelesaian Konflik Melalui Non Litigasi 

a. Negosiasi 

Negosiasi merupakan proses perundingan antara dua pihak atau lebih untuk mencapai 

solusi atas konflik yang terjadi. Tetapi dalam praktek penyelesaian konflik agraria,  

negosiasi ternyata tidak selamanya bisa diterima dan mendatangkan situasi damai. 

Beberapa hal yang menjadi penyebab gagalnya penyelesaian melalui negosiasi ini 

adalah : 

 Masing-masing pihak tetap mempertahankan keinginanannya tercapai, pihak 

perusahaan mendahulukan kepentingannya untuk tetap mendapatkan lahan, 

sementara masyarakat tetap bertahan untuk mengelolah lahan yang disengketakan 

tersebut; 

 Adanya tawaran solusi yang tidak berkeadilan  (ganti rugi yang tidak sesuai) 

sehingga masyarakat menolak, atau masyarakat menuntut adanya ganti rugi yang 

adil dan pengusaha keberatan atas tuntutan tersebut; 

 Negosiasi hanya dilakukan pada pihak-pihak tertentu (melalui Kepala Desa dan 

orang yang berpengaruh) sehingga masyarakat lainnya menganggap negosiasi tidak 

sah. 

b. Perundingan (Mediasi). 

Pnyelesaian melalui perundingan dilakukan dimana para pihak melibatkan pihak ketiga 

(Pemerintah Daerah atau Badan Pertnahan atau DPRD) sebagai penegah. Perundingan 

ini sering di istilakan sebagai proses mediasi, namun pada prakteknya, proses 

perundingan terjadi bukan atas keinginan para pihak, akan tetapi karena adanya desakan 
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masyarakat yang menuntut aparat yang dianggap berwenang untuk melakukan upaya 

penyelesaian sengketa dengan harapan mendapat dukungan dari pihak penengah 

tersebut.  

Pada beberapa kasus yang upaya penyelesaiannya melalui perundingan/mediasi, pihak 

penegah terkesan hanya memfasilitasi pertemuan bukan memberikan solusi yang 

berkeadilan bagi masyarakat. Pihak penegah baik itu Pemerintah Daerah, BPN, maupun 

DPRD, tetap menyerahkan upaya penyelesaian kepada para pihak. Apabila tidak 

tercapai kesepakatan, maka proses musyawarah dianggap gagal dan selesai. 

c. Mengajukan Permohonan Informasi Ke Komisi Informasi Publik  

Bentuk penyelesaian ini berupa pengajuan gugatan informasi ke Komisi Informasi 

Publik (KIP) yang penyelesaiannya dilakukan melalui sidang yang dipimpin oleh KIP 

setempat. Upaya ini lebih tetap dikatakan adalah upaya bagi masyarakat untuk 

mendapatkan informasasi-informasi yang terkait dengan dokumen perizinan lahan 

kelola perusahaan (bentuk perizinan, batas wilayah dan luas lokasi, dll) dalam rangka 

untuk penyelesaian konflik yang akan dilakukan. 

Dalam upaya penyelesaian konflik, upaya ini sangat lemah dibanding dengan upaya 

penyelesaian lainnya.  Karena proses penyelesaian yang dilakukan hanya terbatas pada 

persoalan informasi yang disengketakan, bukan penyelesaian sengketa lahan yang 

menjadi pokok persoalan. 

3. Dampak Dari Penyelesaian Yang Dilakukan 

Pada upaya penyelesaian konflik yang dilakukan baik secara Litigasi (jalur pengadilan) 

maupun Non-Litigasi seperti negosiasi, perundingan atau yang sering di istilakan sebagai 

mediasi melalui Pemerintah Daerah, BPN, DPRD, melalui Komisi Informasi Publik, tidak 

menjadikan koflik-konflik agraria berakhir. Model  penyelesaian yang dilakukan 

mengandung banyak kelemahan yaitu : 
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Melalui Litigasi : 

 Proses penyelesaiannya memakan waktu yang panjang. 

 Masyarakat susah membuktikan  

 Putusan tidak mudah direalisasikan 

 Penyelesaian hanya kasus perkasus 

 Tidak menyentuh akar permasalahan  

Melalui Non-Litigasi :   

 Hasilnya tidak mengikat (dapat diabaikan) 

 Penyelesaian hanya kasus perkasus 

 Tidak menyentuh akar permasalahan 

Adjudikasi Non-Litigasi (Gugatan Perkara Informasi) 

 Penyelesaian terbatas hanya pada perkara informasi 

 Tidak menyentuh akar permasalahan. 

F. Alternatif Penyelesaian Dan Pencegahan Konflik Agraria. 

Alternative penyelesaian konflik maupun pencegahan terjadinya konflik agrarian disini 

lebih difokuskan kepada bagaimana peranan Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah dalam 

mengatasi terjadinya konflik dalam pengelolaan Sumber Daya Alam. Konsef ini disusun 

dengan melihat factor-faktor yang menjadi penyebab maupun akar permasalahan dari konflik 

agraria yang terjadi di Sumatera Selatan dan dari beberapa daerah lainnya. 

Kemudian dalam pemilihan alternative penyelesaian, lebih kepada upaya bagaimana agar 

konflik tersebut tidak terjadi berulang-ulang. Dengan kata lain konsep ini lebih ditujuhkan pada 

upaya pencegahan terjadinya konflik agraria.  
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1. Penanganan terhadap factor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya konflik. 

Faktor-faktor yang menjadi penyebab konflik agraria, harus sesegera mungkin ditangani, 

terutama mengenai status tanah adat, lahan yang sudah dikelola masyarakat sebelumnya 

yang dirampas oleh badan-badan usaha.  

a. Pembentukan lembaga penyelesaian konflik. 

Dilihat dari factor-faktor  penyebab dan akar permasalahan konflik agraria yang 

terjadi, maka upaya penyelesaian yang telah dilakukan selama ini tidak menyelesaikan 

konflik agraria tersebut. Untuk itu dibutuhkan lembaga khusus yang bertugas untuk 

penyelesaian konflik agraria. Karena pada dasarnya yang disebut dengan penyelesaian 

konflik agraria, bukan hanya pembuktian hukum formal dari tanah yang dikonflikkan, 

melainkan pemenuhan rasa keadilan pada korban konflik agraria. Karena proses 

penggusuran tanah-tanah rakyat yang diikuti tindakan kekerasan bukanlah insiden, 

melainkan sebagai akibat dari kebijakan yang dilahirkan di masa lalu. Berbagai hal 

strategis yang bisa dicapai dari lembaga penyelesaian konflik agraria ini adalah:  

1. Memungkinkan rakyat mengadukan tanahnya yang dirampas;  

2. Menguatkan posisi rakyat dalam hal pemilikan tanah,  

3. Memungkinkan rakyat mendapatkan keadilan melalui pemulihan, penggantian 

terhadap kerugian dan hak-haknya yang dirampas oleh proses masa lalu, dan  

4. Memungkinkan satu terobosan hukum yang menjadi pintu masuk mendekontruksi 

atas sistem hukum yang tidak memenuhi rasa keadilan rakyat.  

b. Melibatkan berbagai pihak dalam penyelesaian konflik. 

Dalam melihat konflik agraria yang terjadi harus dilihat secara keseluruhan dari 

factor-faktor penyebab maupun akar permasalahan konflik tersebut, karena hal 

tersebut merupakan suatu keterkaitan yang akan menjadikan konflik terjadi terus 
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menerus. Jika permasalahan hanya dilihat dari satu aspek saja, maka kemungkinan 

bentuk penyelesaian hanya akan menyelesaikan dari aspek tertentu itu saja, sedangkan 

aspek lainnya akan terus berkobar dan tidak menutup kemungkinan akan menjadi 

bentuk konflik baru yang lebih besar. Untuk itu dalam penyelesaian konflik agraria 

structural harus melibatkan bebagai elemen masyarakat, LSM, Tokoh Masyarakat,  

Tokoh Adat, Pemerintah Daerah, dan pihak-pihak yang dipandang ahli dibidangnya, 

independen dan tidak memihak. 

2. Pembenahan Administrasi Pertanahan 

Administrasi pertanahan Pemerintah Daerah, BPN, Kecamatan dan Desa harus segera 

dibenahi untuk mengantisipasi pendudukan tanah oleh yang tidak berhak. Selain itu 

wilayah administratif desa harus segera ditetapkan untuk menghindari ketidak jelasan 

tanah masing-masing desa. Penyelidikan dan penentuan batas tersebut harus dituangkan 

dalam suatu peta pendaftaran yang dapat dilihat dan setiap warga masyarakat dapat 

meminta informasi yang cukup tentang tanah yang ada dengan jelas. 

3. Peninjauan Kembali Izin Kelola Badan-Badan Usaha Perkebunan. 

Pada kasus pertanahan yang terjadi, terdapat fakta bahwa sebagian dari areal perkebunan 

perusahaan atau badan-badan usaha perkebunan tidak termasuk dalam wilayah izin lokasi 

atau luas lahan kelola melebihi dari luas izim yang diberikan oleh pemerintah. Selain itu 

pada banyak kasus sengketa lahan ditemukan, pada saat proses pengelolaan lahan yang 

diberikan izin kelolah dilaksanakan sebelum ada penyelesaian terlebih dahulu terhadap 

lahan masyarakat yang masuk dalam wilayah izin lokasi badan-badan usaha.  

Hal tersebut diatas merupakan pelanggaran terhadap aturan tentang pengelolaan sumber 

daya alam, untuk itu izin kelola badan-badan usaha tersebut haris ditinjau ulang. Apabila 

ditemukan adanya pelanggaran, maka pemerintah selaku pemberi izin harus bertindak 

tegas atas tindakan badan-badan usaha tersebut. 
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4. Pembuatan Kebijakan Yang Memberikan Akses Pengelolaan Lahan Dan Kepastian 

Kepemilikan Lahan Kelola Bagi Petani 

Seiring dengan pertambahan penduduk, ketersediaan lahan semakin sempit bagi 

masyarakat petani untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Sedikitnya ketersediaan lahan 

kelola ini, juga dikarenakan sempitnya akses bagi petani untuk mendapatkan lahan kelola. 

Hal ini dapat menyebabkan kemiskinan bagi para petani yang tinggal di pedesaan karena 

tidak mempunyai alat produksi (lahan kelola) untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. 

Keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam dapat terjadi apabila ada pengaturan yang 

berbasis keadilan terutama dari kepala daerah. Kebijakan yang memperluas akses bagi 

petani untuk pengelolaan sumber daya alam, selain memberikan sumber penghidupan bagi 

masyarakat petani, juga dapat mencegah terjadinya sengketa/konflik lahan. 

Selain itu juga, konflik lahan dapat dicegah dengan melalui kebijakan/peraturan yang 

memberikan kepastian kepemilikan atau pemberian status terhadap lahan adat maupun 

lahan yang sudah dikelola oleh masyarakat petani.  

C. PENUTUP 

A. Kesimpulan. 

 Konflik agraria akan terus-menerus terjadi disana-sini, bila sebab-sebabnya tidak 

dihilangkan. Dengan tetap adanya kondisi-kondisi yang melestarikannya, konflik agraria ini 

menjadi kronis dan berdampak luas. Pelajaran pokok yang dapat dikemukakan adalah bahwa 

dalam menangani konflik-konflik agraria structural, yang kronis, sistematik, dan berdampak 

luas, tidak bisa mengandalkan cara-cara tambal-sulam dengan sekedar mengatasi secara cepat 

dan darurat. Untuk memahami konflik-konflik agraria seperti ini diperlukan pendekatan yang 

mendasarkan diri pada rantai sebab-akibat dan kondisi-kondisi yang melestarikannya.  
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 Pada dasarnya konflik agraria terjadi adalah akibat adanya upaya pengambil alihan lahan 

yang sudah dikelola masyarakat secara paksa oleh badan usaha perkebunan. Dominasi 

penguasaan lahan oleh badan-badan usaha atau adanya ekspansi untuk perluasan lahan besar-

besaran semakin mempersempit petani untuk mendapatkan akses kelolah atas lahan. Bahkan 

lahan yang sudah dikelola masyarakat turut menjadi korban perampasan. Hal ini dikarenakan 

tidak adanya kejelasan mengenai batas-batas lahan kelola/lahan desa, sehingga menimbulkan 

persepsi yang berbeda tentang kepemilikan lahan atau antara lahan masyarakat dengan lahan 

Negara.  

 Tidak adanya kebijakan bagi masyarakat untuk mendapatkan akses kelola atau kepastian 

atas lahan kelola, juga menjadi salah satu akar permasalahan terjadinya perampasan lahan 

kelola atau tanah adat milik masyarakat oleh badan-badan usaha perkebunan. Dengan 

dimasukannya beberapa lahan yang diklaim masyarakat sebagai tanah adat ke dalam ijin 

pengelolaan lahan suatu badan usaha, menunjukan bahwa pemerintah tidak mengakui 

keberadaan tanah adat tersebut. Akibatnya terjadi ketidak seimbangan dalam kepemilikan atau 

penguasaan lahan antara masyarakat dengan badan usaha perkebunan. 

 Ketidak seimbangan kepemilikan atau penguasaan lahan antara masyarakat dengan badan 

usaha perkebunan serta perbedaan kepentingan atas lahan kelola, memicu terjadinya konflik 

antara masyarakat dengan pihak perusahaan perkebunan yang pada dasarnya akibat dari 

pengusaan lahan yang tidak seimbang (dominasi perusahaan). 

 Semetara itu, penyelesaian konflik yang telah dilakukan, baik melalui jalur litigasi 

(peradilan) maupun non ligasi (negosiasi, perundingan/mediasi, siding informasi/ Adjudikasi 

Non-Litigasi) mengndung banyak kelemahan. Melalui litigasi (peradilan) proses 

penyelesaiannya memakan waktu yang panjang. masyarakat susah membuktikan, putusan tidak 

mudah direalisasikan. Sedangkan melalui non litigasi, hasil keputusannya tidak mengikat 

(dapat diabaikan), penyelesaian hanya kasus perkasus, dan tidak menyentuh akar 
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permasalahan. Sedangkan Adjudikasi Non-Litigasi (Gugatan Perkara Informasi) penyelesaian 

terbatas hanya pada perkara informasi 

B. Rekomendasi. 

1. Pembentukan lembaga penyelesaian konflik. 

Untuk penyelesaian konflik dibutuhkan lembaga khusus yang bertugas untuk penyelesaian 

konflik agraria. Berbagai hal strategis yang bisa dicapai dari lembaga penyelesaian konflik 

agraria ini adalah:  

a. Memungkinkan rakyat mengadukan tanahnya yang dirampas;  

b. Menguatkan posisi rakyat dalam hal pemilikan tanah,  

c. Memungkinkan rakyat mendapatkan keadilan melalui pemulihan, penggantian terhadap 

kerugian dan hak-haknya yang dirampas oleh proses masa lalu, dan  

d. Memungkinkan satu terobosan hukum yang menjadi pintu masuk mendekontruksi atas 

sistem hukum yang tidak memenuhi rasa keadilan rakyat.  

2. Melibatkan berbagai pihak dalam penyelesaian konflik. 

Dalam melihat konflik agraria yang terjadi harus dilihat secara keseluruhan dari factor-

faktor penyebab maupun akar permasalahan konflik tersebut, karena hal tersebut 

merupakan suatu keterkaitan yang akan menjadikan konflik terjadi terus menerus. Untuk 

itu dalam penyelesaian konflik agraria structural harus melibatkan bebagai elemen 

masyarakat, LSM, Tokoh Masyarakat,  Tokoh Adat, Pemerintah Daerah, dan pihak-pihak 

yang dipandang ahli dibidangnya, independen dan tidak memihak. 

3. Pembenahan Administrasi Pertanahan 

Administrasi pertanahan Pemerintah Daerah, BPN, Kecamatan dan Desa harus segera 

dibenahi untuk mengantisipasi pendudukan tanah oleh yang tidak berhak. Selain itu 
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wilayah administratif desa harus segera ditetapkan untuk menghindari ketidak jelasan tanah 

masing-masing desa. Penyelidikan dan penentuan batas tersebut harus dituangkan dalam 

suatu peta pendaftaran yang dapat dilihat dan setiap warga masyarakat dapat meminta 

informasi yang cukup tentang tanah yang ada dengan jelas. 

4. Peninjauan Kembali Izin Kelola Badan-Badan Usaha Perkebunan. 

Pada kasus pertanahan yang terjadi, terdapat fakta bahwa sebagian dari areal perkebunan 

perusahaan atau badan-badan usaha perkebunan tidak termasuk dalam wilayah izin lokasi 

atau luas lahan kelola melebihi dari luas izim yang diberikan oleh pemerintah. Selain itu 

pada banyak kasus sengketa lahan ditemukan, pada saat proses pengelolaan lahan yang 

diberikan izin kelolah dilaksanakan sebelum ada penyelesaian terlebih dahulu terhadap 

lahan masyarakat yang masuk dalam wilayah izin lokasi badan-badan usaha.  

5. Pembuatan Kebijakan Yang Memberikan Akses Pengelolaan Lahan Dan Kepastian 

Kepemilikan Lahan Kelola Bagi Petani 

Keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam dapat terjadi apabila ada pengaturan yang 

berbasis keadilan terutama dari kepala daerah. Kebijakan yang memperluas akses bagi 

petani untuk pengelolaan sumber daya alam, selain memberikan sumber penghidupan bagi 

masyarakat petani, juga dapat mencegah terjadinya sengketa/konflik lahan. 

Selain itu juga, konflik lahan dapat dicegah dengan melalui kebijakan/peraturan yang 

memberikan kepastian kepemilikan atau pemberian status terhadap lahan adat maupun 

lahan yang sudah dikelola oleh masyarakat petani.  

 

__________
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MENDORONG TERBENTUKNYA MEKANISME 

PENYELESAIAN DAN PENCEGAHAN KONFLIK AGRARIA. 

 

A. Pendahuluan 

Dari kegiatan yang telah dilaksanakan diharapkan dapat mendorong terbentuknya kebijakan 

Pemerintah tentang Penyelesaian dan Pencegahan Konflik Agraria yang berbasis keadilan bagi 

masyarakat. Tentunya ini sangat membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Karena mengingat 

sampai dengan sejauh ini belum ada kebijakan Pemerintah yang memberikan akses keadilan bagi 

masyarakat dalam penyelesaian konflik agraria maupun akses dalam pengelolaan sumber daya 

alam. Sebagai bentuk dorongan yang dilakukan melalui kegiatan, yaitu Seminar dan Pengajuan 

dan Lobi Konsef Paper tentang Alternatif Penyelesaian dan Pencegahan Konflik Agraria ke 

Pemerintah Daerah dan Lembaga-lembaga terkait lainnya. 

B. Seminar Nasional 

Seminar Nasional dilaksanakan 

bertujuan untuk membangun 

komunikasi, pemahaman dan 

memperkuat dukungan dari berbagai 

pihak tentang konsep alternatif 

penyelesaian konflik agraria. 

Seminar dilaksanakan tanggal 13 

November 2013 bertempat di Hotel Clasie Palembang dengan melibatkan unsur dari Pemerintah, 

Organisasi Masyarakat Sipil, Akademisi, Tokoh Masyarakat, dan perwakilan masyarakat petani 

4  
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Adapun yang menjadi narasumber pada seminar ini adalah :  

1) Kantor Pertanahan Provinsi  Sumatera Selatan.  

2) Dr. Firman Muntaco, SH. M. Hum (FH. Universitas Sriwijaya).  

3) Bahrain, SH (Direktur Advokasi Yayasan LBH Indonesia)  

4) Taslim, SH (Kepala. Operasional LBH Palembang) 

C. Lobi Konsef Paper ke Pemerintah Daerah dan Lembaga Terkait 

Hal yang tak kalah penting dari serangkaian kegiatan sebelumnya adalah melakukan upaya 

untuk mendorong agar Konsef Paper tentang Alternatif Penyelesaian dan Pencegahan Konflik 

Agraria yang telah disusun dan diajukan dapat dibahas dan dapat diterima oleh Pemerintah 

Daerah maupun lembaga-lembaga terkait lainnya.   

Salah satu langkah yang dilakukan oleh LBH Palembang adalah melakukan lobi dengan 

mengadakan pertemuan dengan Pemerintah Daerah, dan Kantor Pertanahan Sumatera Selatan . 

Pertemuan ini bertujuan untuk membangun sepemahaman tentang pentingnya alternatif 

penyelesaian konflik, khususnya konflik agraria. Pada kegiatan ini, diupayakan untuk terjadi 

kesepakatan bersama untuk pembahasan terhadap koncept paper tentang Alternatif penyelesaian 

konflik agraria di tingkat pemerintah (BPN) APH maupun Lembaga terkait lainnya. Untuk itu 

pada kegiatan lobi ini dilaksanakan oleh dan pada tingkat pimpinan instansi atau lembaga. 

 

__________ 
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MENYIKAPI  ERA GLOBALISASI  DI BIDANG AGRARIA 

(Globalization Era Outlooking on Agrarian Sector) 

Oleh : Dr. Firman Muntaqo, SH., M.Hum 

Disampaikan pada Seminar Nasional “Alternatif Pencegahan dan Penyelesaian Konflik Agraia” 

Tanggal 13 November 2013 di Palembang. 

 

A. Pendahuluan 

Komitmen keberpihakan pada rakyat serta pemberdayaan rakyat dalam upaya memakmur 

rakyat melalui proses politik agraria yang bersifat mendasar dan adil merupakan cita-cita sejak 

bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaanya pada tanggal 17 Agustus 1945.  

Demikian kuatnya cita-cita memakmurkan rakyat telah mendorong ditetapkannya visi agraria 

dalam konstitusi Bangsa Indonesia (UUD 1945), bahkan cita-cita tersebut telah ada sejak zaman 

sebelum kemerdekaan.  

Pada saat kemerdekaan, The Founding Fathers secara tegas merumuskan cita-cita tersebut 

pada Pasal 33 UUD 1945 melalui gagasan bahwa: “Bumi, air, ruang angakasa serta kekayaan 

yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk 

kemakmuran rakyat”. Kata rakyat dalam pengertian UUD 1945 bermakna manusia biologis, yang 

bernyawa, atau dalam istilah Civil Law System disebut dengan “Natuurlijke Persoon”, bukan 

dalam pengertian badan hukum (Recht Persoon), baik yang bersifat publik (Publiek Rehct 

Persoon), maupun yang bersifat perdata (Private Recht Persoon).
45

  

Asumsi dasar yang mendasari ideologi tersebut adalah, bahwa negara Indonesia sebagai 

organisasi kekuasaan seluruh bangsa adalah pembela kepentingan dan kedaulatan rakyat. 

Komitmen dan gagasan untuk mensejahterakan rakyat dengan menempatkan agraria sebagai 

                                                           
45

. Firman Muntaqo, “Hak Ulayat (Tanah Marga) dan Pembangunan Perkebunan Dalam Era Otonomi Daerah 

(Sebuah Alternatif Penataan Kebijakan Pertanahan Antara Petani, Pemerintah dan Perusahaan Perkebunan di 

Sumatera Selatan di Era Otonomi Daerah)”, Majalah Simbur Cahaya, Nomor109 Tahun VII, Mei 2002, hal hal 806.  
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asset,
46

 dan tidak sebagai komoditas perdagangan diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang selanjutnya menurut Ketentuan-

Peralihan KE LIMA disebut Undang-Undang Pokok Agraria (untuk selanjutnya disingkat dengan 

UUPA). UUPA adalah undang-undang yang pertama kali melahirkan Landreform Indonesia 

yang hingga saat ini masih berlaku. 

Upaya bangsa Indonesia untuk melaksanakan Landreform tidak terlepas dari pengalaman 

sejarah pada zaman kolonial, dimana penderitaan rakyat lebih banyak disebabkan oleh politik 

agraria pemerintah kolonial (terutama pemerintah kolonial Belanda) yang memanfaatkan agraria, 

terutama tanah untuk kepentingan ekonomi penjajah semata. Atas dasar pengalaman sejarah, 

Founding Fathers berkesimpulan bahwa terputusnya akses rakyat terhadap tanah sebagai akibat 

pernyataan domein oleh negara (Domein Verklaring) yang tertuang dalam pasal 1 Agrarische 

Besluit yang menempatkan negara sebagai pemilik tanah (staatsdomein) dan sekaligus sebagai 

komoditas perdagangan merupakan penyebab dari kesengsaraan rakyat bumi putra yang amat 

sangat melukai, menggugah dan mengusik rasa kemanusiaan yang sangat dalam.  

Pemilikan dan penguasaan tanah oleh negara pada zaman kolonial demi semata-mata untuk 

kepentingan ekonomi pemerintah dan pengusaha yang didasarkan pada  faham Individualisme, 

Liberalisme, dan Materialisme, atas dasar politik agraria kapitalis yang menempatkan agraria 

(termasuk tanah), tenaga kerja, dan teknologi sebagai komoditas perdagangan, serta memberikan 

kebebasan penuh kepada individu untuk mengakumulasi modal, maupun melakukan investasi 

telah mengakibatkan terjadinya eksploitasi manusia atas manusia yang menyengsarakan rakyat 

Indonesia didukung dengan berbagai aturan hukum yang dikeluarkan pemerintah kolonial 

Belanda, antara lain: 

1. Peraturan-peraturan tentang sistem tanam paksa di Jawa dan Sumatera; 

                                                           
46

. Kedudukan tanah sebagai asset, dan tidak sebagai komoditas ini didasarka atas rumusan Pasal 1 ayat UUPA 
dirumuskan “Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu 

sebagai bangsa Indonesia  (Vide ayat 1); ..., merupakan kekayaan nasional (Vide ayat 2),... hubungan yang bersifat 

abadi (Vide ayat 3). 
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2. Peraturan tentang budi daya tebu; 

3. Peraturan tentang konsep perkebunan untuk tanaman ekspor; 

4. Peraturan tentang pola industri karet, dll.
47

 

Sistem perekonomian kapitalis yang dipraktekkan pada zaman kolonial yang telah 

menyebabkan kesengsaraan bagi bangsa Indonesia tersebut, tentunya tidak sesuai dengan 

kepribadian bangsa, yang lebih mengedepankan asas musyawarah, gotong royong dan 

kekeluargaan. Oleh karena itu, Founding Fathers berkeyakinan dan bersepakat, bahwa untuk 

dapat mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur, maka Negara/pemerintah harus: 

1. Konsisten menempatkan agraria sebagai asset milik bangsa, dan bukan komoditas 

perdagangan; 

2. Negara sebagai organisasi kekuasaan diberi wewenang untuk pada tingkatan tertinggi 

menguasai agraria (namun tidak memiliki) dan harus mengatur penggunaan dan 

pemanfaatan agraria untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; 

3. Mengimplementasikan prinsip tanah adalah untuk yang menggarapnya (Land to Tiller), 

sehingga negara harus selalu memfasilitasi akses petani terhadap tanah; 

4. Menjadikan Agrarian Reform (termasuk di dalamnya Landreform) sebagai Strategi 

Pembangunan dan bukan sebagai masalah yang bersifat teknis, terutama harus 

melaksanakan program Land Redistribution;  

5. Menempatkan hukum adat tanah sebagai sumber hukum dalam pembentukan hukum 

tanah nasional; dan, 

6. Melakukan berbagai program yang mendukung pelaksanaan landreform, misalnya, 

pengadaan saprodi, bantuan kredit, bimbingan teknik pengolahan tanah dan pertanian, 

                                                           
47

. Sri Redjeki Hartono,“Kapita Selekta Hukum Ekonomi”, Mandar Maju,Bandung,2000, hal: 8. 
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pembentukan koperasi, memfasilitasi akses pemasaran hasil produksi, kesemuanya dalam 

rangka membangun kemandirian petani, serta; 

7. Menciptakan berbagai aturan hukum dan kebijaksanaan yang memungkinkan petani untuk 

dapat mengikuti perkembangan zaman di bidang agraria, menurut keperluannya dalam 

soal-soal agraria.  

Dengan kata lain, kewajiban utama negara/pemerintah adalah melaksanakan politik agraria 

populis/neo populis yang menempatkan rakyat, sebagai titik sentral pembangunan di bidang 

agraria. Oleh karena itu, kehadiran badan hukum baik perdata, maupun publik tidak dapat 

dijadikan alasan untuk menegasikan akses rakyat untuk memanfaatkan tanah. Peranan negara, 

badan hukum publik, maupun privat di bidang agraria, khususnya tanah terbatas sebagai lembaga 

yang memfasilitasi agar pemanfaatan tanah dapat mencapai tujuannya, yaitu sebesar-besar 

kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, maka penguasaan atau pemilikan tanah oleh badan-badan 

usaha, baik perusahaan negara maupun swasta yang demikian luas dan cenderung tanpa batas 

yang menyebabkan ternegasinya akses petani terhadap tanah perlu dipertanyakan dasar 

filosofisnya. Secara ideal, seharusnya badan usaha cukup diberi peran di bidang usaha 

perdagangan komoditas hasil pertanian/perkebunan, tanpa perlu diberi hak atas tanah dalam 

melaksanakan usahanya. 

Kendati Landreform telah berusia empat puluh lima tahun, kenyataan yang terjadi saat ini 

merupakan suatu ironi, dan menarik untuk dikaji, karena seiring dengan era baru hubungan antar 

negara dan antar masyarakat internasional yang lebih dikenal dengan istilah “Era Globalisasi”, 

ternyata implementasi amanat UUPA pada negara/ pemerintah semakin jauh dari yang 

seharusnya.  Bahkan amanat UUPA, bahwa negara/pemerintah melalui berbagai aturan hukum 

dan kebijaksanaanya harus dapat menfasilitasi rakyat agar mampu memenuhi keperluannya dalam 

soal-soal agraria sesuai dengan perkembangan zaman, cenderung diabaikan. Terdapat indikasi 

yang kuat, bahwa karena tekanan globalisasi perdagangan dunia berbagai aturan hukum dan 
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kebijaksanaan yang dikeluarkan pemerintah di bidang agraria (termasuk di bidang pertanahan) 

lebih berpihak dan memfasilitasi badan hukum publik, swasta, lembaga-lembaga keuangan dan 

pembangunan internasional, serta pemodal raksasa internasional (MNC atau TNC)  dan 

cenderung mengorbankan kepentingan rakyat, terutama petani untuk dapat mengakses tanah 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan kata lain, terdapat indikasi yang kuat bahwa 

pemerintah telah menempatkan agraria/tanah sebagai komoditas perdagangan, dan tidak lagi 

sebagai asset yang harus diupayakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 

Sebagian orang di kalangan bisnis dan pemerintahan yang saat ini merasa asing  dengan 

landreform, bahkan sebagian lagi melihat gagasan landreform yang ditujukan untuk 

memungkinkan rakyat kecil, terutama petani agar dapat memperoleh kesejahteraan hidup, tidak 

saja dianggap sebagai sesuatu yang aneh, akan tetapi juga sebagai sesuatu yang dianggap tidak 

relevan dengan “Kebenaran Global”, serta arus utama yang dominan dalam perubahan sosial 

dewasa ini, yang memprioritaskan pada upaya bagaimana caranya menciptakan kebijakan di 

bidang pertanahan yang memungkinkan mudahnya investasi dilakukan dalam jumlah besar 

sebagai agenda utama. 

Berhadapan dengan era glonalisasi, maka gagasan reformasi agraria yang bertujuan untuk 

mengentaskan kemiskinan melalui landreform dalam rangka pemberdayaan rakyat kecil 

(terutama rakyat tani) dengan membuka akses pemilikan hak atas tanah merupakan hal yang 

bersifat diametral dengan gagasan umum yang saat ini berkembang, yaitu “pertumbuhan”.  

Pada saat ini masyarakat lebih tertarik untuk membicarakan “sertifikasi tanah” dalam rangka 

menyongsong era globalisasi investasi yang menjadi salah satu kesepakatan GATT setelah 

ditandatanganinya Putaran Uruguay yang menjadi agenda kegiatan WTO daripada membicarakan 

masalah landreform.  

Namun, pemerhati hukum ekonomi yang menganut faham strukturalisme dan ekonomi 

kerakyatan serta pemerhati hukum agraria/pertanahan melihat bahwa, reformasi agraria bagi 
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bangsa Indonesia, khususnya landreform merupakan peluang pembangunan dalam menghadapi 

era globalisasi. Tanpa adanya reformasi agraria, terutama landreform dalam bentuk Land 

Distribution Programme, maka selain rakyat akan semakin ternegasi dari sumber-sumber agraria, 

khususnya tanah, juga akan mengakibatkan rakyat berpendapatan rendah, karena faktor produksi 

dikuasai badan usaha swasta maupun pemerintah, sedangkan petani hanya akan menjadi buruh 

tanpa tanah yang diupah rendah, yang pada akhirnya akan menciptakan kondisi yang sangat 

rentan untuk menimbulkan berbagai sengketa dan konflik serta krisis sosial politik sebagaimana 

yang saat ini di Indonesia, dan sebagian besar negara-negara di Amerika Latin, dan Afrika. 

Melalui landreform, terutama land distribution yang akan tercipta pemerataan faktor produksi 

pada rakyat yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan rakyat dan meningkatkan 

kesejahteraannya. 

B.   Permasalahan 

Dalam upaya mensejahterakan rakyat, globalisasi menekankan pertumbuhan , sedangkan 

reformasi agraria/pertanahan menekankan pada terbukanya akses rakyat terhadap faktor 

produksi,melalui program Landreform, khususnya land distribution. Berdasarkan hal di atas, 

permasalahan yang akan dibahas adalah: 

1. Bagaimana Implementasi visi hukum agraria Indonesia menghadapi globalisasi ? 

2. Tantangan apa saja yang dihadapi untuk dapat mengharmonisasikan tuntutan  globalisasi 

perdagangan, khususnya penanaman modal dalam hubungannya dengan politik agraria yang 

diamanatkan UUPA ? 

3. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk lebih memberdayakan rakyat di bidang 

agraria/khususnya di bidang pertanahan dalam rangka mengadapi globalisasi ? 

C.   Pembahasan 
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1.  Implenentasi Visi Hukum Agraria Dalam Menghadapi Globalisasi  

Sebelum membicarakan kesiapan hukum agraria menghadapi era globalisasi, perlu 

dipahamai politik agraria yang diamanatkan UUPA, dan perubahan politik agraria di Indonesia, 

terutama pada masa Orde Baru, karena upaya menghadapi atau mensikapi globalisasi di bidang 

agraria, pada dasarnya bagian dari pemilihan dan penerapan/pelaksanaan politik agraria di era 

globalisasi. 

Jumlah penduduk Indonesia yang terus meningkat dengan tingkat pendidikan dan 

keterampilan yang masih relatif rendah mengakibatkan sebagian besar rakyat Indonesia masih 

mengandalkan sektor pertanian sebagai mata pencaharian guna memenuhi kebutuhan sandang, 

pangan dan papannya mengharuskan pemerintah untuk lebih arif dan bijaksana dalam 

menjalankan pemerintahan, terutama dalam mengatur penggunaan dan pemanfaatan tanah di era  

era globalisasi saat ini. 

Berdasarkan kondisi objektif di  atas, maka upaya untuk dapat memelihara; mengawetkan; 

memperuntukkan; mengusahakan; mengurus dan membagi tanah beserta hasilnya sedemikian 

rupa sehingga menguntungkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, namun tetap dapat ambil 

bagian dalam interaksi dengan dunia internasional di era globalisasi tanpa menimbulkan berbagai 

sengketa maupun konflik di bidang agraria/pertanahan merupakan suatu keharusan. Hal ini 

merupakan persoalan pokok yang harus memperoleh jawaban, agar dalam pembangunan di 

bidang agraria rakyat tidak menjadi korban dari era globalisasi, bahkan diharapkan globalisasi 

akan menjadi peluang bagi upaya mempercepat pencapaian kesejahteraan dan kemakmuran 

rakyat. Untuk itu pemerintah harus dapat menciptakan hubungan antara manusia Indonesia/rakyat 

Indonesia dengan tanah beserta segala persoalan dan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang 

timbul, baik yang bersifat politik, ekonomi, sosial, maupun budaya dalam suatu hubungan yang 

harmonis dan saling menguntungkan. Strategi demikian dalam hukum agraria disebut dengan 
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strategi atau politik agraria. Dengan demikian, maka ilmu politik agraria berpusat pada 

pembahasan mengenai 3 (tiga) hal, yaitu: 

1. Hubungan antar manusia dengan tanah sebagai suatu kenyataan; 

2. Manusia dilihat dari sudut politik;sosial;ekonomi;budaya dan mental, dan; 

3. Alam, khususnya. 

Sebagai negara agraris, politik ekonomi Indonesia yang didasarkan atas Demokrasi Ekonomi 

sebagaimana yang diatur pada pasal 33 UUD 45 harus didasarkan pada kenyataan bahwa, 

Indonesia adalah negara agraris. Dengan demikian, tanah sebagai faktor produksi yang utama 

hendaklah diperkuat kedudukannya, dan menjadi sumber utama kemakmuran rakyat. Oleh karena 

itu, maka politik agraria yang dilaksanakan harus menjadi dasar bagi politik ekonomi 

pembangunan di Indonesia.  

Berdasarkan ciri ideal yang menjadi pembeda politik/strategi agraria, yaitu: penguasaan 

tanah; tenaga kerja, dan tanggung jawab atau pengambilan keputusan mengenai produksi, 

investasi, dan akumulasi modal, maka dapat dibedakan 3 (tiga) sistem politik agraria, yaitu:  

1. Strategi/politik agraria Kapitalis, yaitu politik agraria yang menempatkan sarana produksi/tanah 

dikuasai oleh individu bukan penggarap. Penggarap adalah pekerja "upahan bebas", dimana 

penggarap berkedudukan sebagai penjual tenaga yang dibeli dengan upah oleh pemilik tanah. 

Tenaga kerja adalah komoditas. Sedangkan tanggung jawab produksi, akumulasi modal, dan 

investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik/penguasa tanah. 

2. Strategi/politik Agraria Sosialis, dimana tanah dan sarana produksi lainnya dikuasai oleh 

organisasi (biasanya negara) atas nama kelompok kerja. Tenaga kerja memperoleh imbalan dari 

hasil kerjanya, yang diputuskan oleh organisasi yang mengatasnamakan organisasi para pekerja 

(negara). Tanggung jawab produksi, akumulasi modal, dan investasi terletak di tangan organisasi 

yang mengatasnamakan para pekerja (biasanya negara); 
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3. Strategi/Politik Agraria Populis atau Neo Populis, menempatkan satuan usaha adalah keluarga. 

Karena itu, maka penguasaan tanah dan sarana produksi lainnya tersebar pada mayoritas keluarga 

tani. Tenaga kerja, adalah tenaga kerja keluarga. Dengan demikian, maka produksi secara 

keseluruhan adalah hasil dari pekerjaan keluarga tani, walaupun tanggung jawab atas akumulasi 

modal, biasanya diatur oleh negara.
48

   

Berdasarkan tiga sistem politik agraria di atas, maka politik agraria yang dianut UUPA adalah 

politik agraria populis/neo populis, yaitu politik agraria yang mengakui hak individu atas tanah, 

tetapi hak tersebut mempunyai fungsi sosial. Melalui Hak Menguasai Negara, pemerintah 

berkewajiban mengatur agar tanah-tanah dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat 

(secara kualitas mupun kuantitas), atas dasar sifat kemanusiaan Indonesia yang monodualis, yaitu 

sebagai individu dan sebagai makhluk sosial, dengan demikian faham individualis tidaklah pada 

tempatnya menjadi fondasi politik agraria di Indonesia.  

Selanjutnya, berdasarkan politik agraria populis, maka pelaksanaannya harus didasarkan pada 

asas desentralisasi kekuasaan di bidang agraria/pertanahan, karena pemilik hak atas tanah 

sejatinya adalah rakyat, dalam pengertian komunal (sebagai bangsa dengan berbagai suku-suku 

bangsanya) maupun sebagai individu-individu. Peran negara terbatas pada aspek pengaturan 

penggunaan dan pemanfaatannya, tidak dalam makna pemilikan. Oleh karena itu, sentralisasi 

kekuasaan pemerintah di bidang pertanahan yang selama ini banyak menimbulkan sengketa dan 

konflik yang berkepanjangan perlu dilakukan pengkajian ulang, karena perilaku pemerintah 

selama ini cenderung bertindak sebagai pemilik tanah daripada sebagai pengatur penggunaan dan 

pemanfaatan tanah sebagaimana yang diatur dalam Hak Menguasai Negara. Pelaksanaan politik 

agraria populis seharusnya disertai dengan desentralisasi kekuasaan politik, yaitu meningkatkan 
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Gunawan Wiradi, dalam Noer Fauzi, Penghancuran Populisme dan Pembangunan Kapitalisme: Dinamika Politik 

Abraria Pasca Kolonial”, dalam Dianto Bachriadi, Erfan Faryadi,et all (Ed), “Perubahan Politik, Sengketa, dan Agenda 

Pembaruan Agraria di Indonesia : Reformasi Agraria”, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 

Jakarta, 1997, hal 67-68.  
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partisipasi organisasi massa petani. Untuk menuju masyarakat adil makmur maka, pelaksanaan 

politik agraria populis harus dilaksanakan dengan langgam populis, yaitu dengan melakukan 

desentralisasi kewenangan agraria, pada pemerintah daerah, daerah swatantra, dan masyarakat 

hukum adat (Vide Pasal 2 ayat 4 UUPA) yang lebih mengetahui secara konkrit kebutuhan 

masyarakat di bidang agraria, terutama di bidang pertanahan, bukan dengan pendekatan yang 

sentralistis.  Dengan melakukan desentralisasi kewenangan di bidang agraria, maka kontrol 

masyarakat akan menjadi lebih effektif karena jarak antara pengambil keputusan dengan 

konstituennya (rakyat) menjadi lebih dekat, sehingga memungkinkan pengambil keputusan untuk 

dimintai pertanggungjawaban secara langsung. Dengan menerapkan desentralisasi di bidang 

pertanahan, maka asas komunalistis, musyawarah, gotong royong, konkrit dan kontan, yang 

menjadi dasar utama hukum tanah adat yang menjadi dasar penggunaan dan pemanfaatan tanah 

sebagaimana yang ditentukan dalam UUPA (Vide Pasal 5 UUPA) akan dapat ditumbuhkan dari 

bawah (Grass root Inisiative) sehingga aspirasi rakyat dalam pemanfaatan tanah dapat 

diimlementasikan dan memberi manfaat pada rakyat, terutama rakyat tani dimana 

pembangunan/proyek tersebut dilaksanakan. 

Namun kenyataan selama ini, dengan mendasarkan diri pada batasan dan definisi HMN yang 

tidak jelas hingga dapat difasirkan sesuai dengan kepentingan rejim yang berkuasa yang 

dipengaruhi pengaruh konjungtur sosial politik, rejim Orde Baru dalam melaksanakan 

kekuasaannya tidak melaksanakan politik agraria populis yang diamanatkan UUPA, namun 

menggantikannya dengan politik agraria kapitalis dengan cara memanipulasi berbagai aturan 

hukum dan kebijaksanaan di bidang pertanahan yang secara formal dinyatakan sebagai 

pelaksanaan UUPA, namun secara substansial bertentangan dengan UUPA, atau dengan cara 

tidak melaksanakan amanat UUPA, misalnya amanat UUPA untuk melakukan landreform 

sebagai dasar pembangunan nasional.  



Laporan Pelaksanaan Program  

 

Page | 150  

 

Strategi politik agraria populis yang diamanatkan oleh UUPA dengan landreform dan land 

distribution programme sebagai dasar pembangunan nasional dalam rangka menuju masyarakat 

adil dan makmur, oleh Orde Baru diganti dengan politik agraria kapitalis yang mengutamakan 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi, akumulasi modal dan investasi oleh individu, badan hukum 

publik, maupun private atas dasar assumsi teori ekonomi “Trickle Down Effect”, ternyata telah 

mengakibatkan ternegasinya akses rakyat terhadap tanah, rendahnya pendapatan petani, karena 

umumnya termarjinal menjadi buruh tani yang tak bertanah, munculnya petani berdasi pada  pada 

akhirnya telah menjadi pemicu sengketa dan konflik yang berkepanjangan di seluruh wilayah 

tanah air. 

Bahwa pemerintah, terutama rejim Orde Baru tak hendak melaksanakan politik agraria 

populis sebagai dasar kebijakan pembangunannya terlihat jelas dari berbagai kebiksanaan yang 

dikeluarkan pemerintah dalam rangka mengamankan pelaksanaan politik agraria kapitalis dengan 

langgam otoritarisme negara, antara lain dari tindakan pemerintah berupa: 

1. Menempatkan masalah landreform tidak sebagai strategi pembangunan, namun hanya sebagai 

masalah teknis/rutin birokrasi. Dengan kata lain, pemerintah tidak menempatkan tanah 

sebagai dasar kebijaksanaan pembangunan.  

Hal ini jelas terlihat dari berbagai aturan hukum dan kebijksanaan yang dikeluarkan 

pemerintah yang sebagaian besar ditujukan untuk mempermudah kalangan bisnis dan pemilik 

modal dalam memperoleh tanah untuk berinvestasi, tanpa adanya upaya untuk mensinergikan 

dengan kebutuhan, dan aspirasi rakyat berkaitan dengan pemanfaatan tanah dimana proyek 

tersebut dilaksanakan, bahkan bila perlu dengan mengorbankan tanah-tanah rakyat; 

2. Penghapusan legitimasi partisipasi organisasi petani dalam program landreform, dengan 

melakukan pencabutan peraturan lama dan menggantikannya dengan peraturan baru. 

Hal ini dilakukan dengan menghapuskan pengadilan landreform dan membentuk HKTI 

sebagai organisasi tunggal petani bentukan pemerintah; 



Laporan Pelaksanaan Program  

 

Page | 151  

 

3. Penerapan politik masa mengambang (Floating Mass Political System) yang memotong akses 

petani di pedesaan dengan partai-partai politik, sehingga petani tidak memiliki kemampuan 

untuk mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah dan memperjuangkan, maupun 

mempertahankan haknya untuk memperoleh akses terhadap tanah; 

4. Menghilangkan dinamika proses politik di pedesaan dengan mengundangkan UU No.5 Tahun 

1979 yang pada dasarnya ditujukan agar pada tingkat desa dapat dilakukan kontrol birokratis 

terhadap kekuatan-kekuatan yang berkkembang pada masyarakat pedesaan; 

5. Pelibatan unsur polisi dan militer dalam menangani dinamika pembangunan desa, melalui 

pendekatan keamanan/stabilitas. 

 Keseluruhan kebijaksanaan pemerintah di atas ditujukan untuk meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi dengan paradigma pembangunan ekonomi kapitalis, teori Trickle Down 

Effect, dan otoritarianisme negara telah mengakibatkan terjadinya berbagai permasalahan 

mendasar di bidang pertanahan yang hingga kini masih berlanjut. 

Walaupun pada awalnya pelaksanaan politik agraria kapitalis mampu meningkatkan 

pertumbuhan ekonoim, namun ternyata akibat yang diharapkan yaitu menetesnya hasil 

pembangunan ekonomi kepada rakyat tidak terjadi, bahkan menimbulkan berbagai keadaan yang 

justru menyengsarakan rakyat, yaitu: 

1. Terjadinya perampasan tanah-tanah rakyat, baik tanah individual maupun tanah komunal; 

2. Termarjinalnya rakyat dari petani pemilik tanah menjadi buruh tani tak bertanah; 

3. Terciptanya penguasaan tanah yang luas oleh berbagai perusahaan perkebunan baik negara 

maupun swasta; 

4. Terciptanya kalangan petani berdasi; 

5. Timbulnya berbagai sengketa dan konflik pertanahan hampir di seluruh wilayah Indonesia. 
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Bila diamati, ekses yang ditimbulkan oleh pelaksanaan politik agraria kapitalis maka 

bersumber pada aspek yang mendasar yaitu tidak dikelolanya tanah sebagai faktor produksi 

sebagaimana mestinya sebagaimana yang diamanatkan UUPA yang mengharuskan 

dilakukannya pemerataan pemilikan dan penguasaan hak atas tanah (mismanagement).  

Konfigurasi penguasaan tanah yang timpang sebagai akibat dari kesalahan kebijaksanaan di 

bidang agraria oleh rejim Orde Baru, tekanan internasional untuk melaksanakan perdagangan 

bebas, serta tuntutan masyarakat untuk melakukan reformasi merupakan problem nasional yang 

harus dapat diselesaikan dengan arif dan bijaksana oleh pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan 

politik agraria/strategi pendek maupun panjang  yang mampu mengakomodasi berbagai tuntutan 

dan sekaligus menyelesaikan berbagai peroalan yang timbul secara bersahaja (smooth), tanpa 

menimbulkan gejolak sosial politik. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik beberapa simpulan objektif yang akan dapat menjadi 

landasan pijak dalam menghadapi era globalisasi di bidang pertanahan, yaitu: 

1.  Globalisasi adalah mainstream yang mau tidak mau harus diterima sebagai suatu kenyataan 

yang harus dihadapi dan disiasati agar mampu berperan mendorong pembangunan yang 

mensejahterakan rakyat; 

2. Hingga saat ini Indonesia masih merupakan negara agraris dengan jumlah penduduk yang 

terus meningkat; pendidikan rakyatnya sebagian besar masih relatif rendah sehingga sektor 

pertanian dan perkebunan yang memanfaatkan tanah sebagai faktor produksi masih 

memegang peranan yang vital dan strategis dalam memenuhi kebutuhan hidupnya;  

3. Saat ini tanah sebagai faktor produksi sebagian besar dikuasai oleh pengusaha/ perusahaan 

baik perusahaan negara, swasta yang mengakibatkan ternegasinya akses petani untuk dapat 

memanfaatkan tanah sebagai faktor produksi; 
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4. Saat ini berbagai aturan hukum dan kebijaksanaan pemerintah cenderung memfasilitasi 

pengusaha/perusahaan untuk dapat mengakses tanah bagi berbagai kegiatan investasi, dan 

belum secara berimbang mengakomodir kebutuhan rakyat untuk dapat mengakses tanah 

sebagai faktor produksi; 

5. Keterbatasan dana yang dimiliki pemerintah/negara dalam membiayai pembangunan 

mengakibatkan pemerintah tergantung pada investasi, maupun pinjaman dari berbagai 

lembaga keuangan dan pembangunan internasional, maupun pemodal raksasa internasional 

yang mengajukan persyaratan tertentu dalam pemberian bantuan, maupun investasi. Misalnya 

persyaratan agar diterapkannya pola NES bagi investasi di bidang perkebunan yang secara 

substansial bertentangan dengan politik agraria populis; 

6. Faham kapitalisme yang mendasari globalisasi perdagangan dunia yang mendesak agar 

negara-negara berkembang membuka pangsa pasar bagi perdagangan dan investasi yang 

mendesakkan keinginannya agar agraria termasuk tanah didudukkan semata-mata sebagai 

komoditas perdagangan yang mekanisme pemilikan dan penguasaannya diserahkan 

sepenuhnya kepada mekanisme pasar bebas, yang sangat diametral dengan konsep hukum 

agraria Indonesia yang menempatkan agraria, termasuk tanah sebagai asset dan faktor 

produksi yang penguasaan dan pemilikannya didasarkan pada asas pemerataan, sebagaimana 

yang diamanatkan oleh UUPA melalui program Landreform maupun Land Distribution 

Programme. 

Berdasarkan kondisi objektif di atas, maka perlu dilakukan program yang diharapkan dapat 

diimplementasikan bagi pembangunan agraria di era globalisasi. Untuk mendesain perencanaan 

hukum bagi pembangunan agraria di era globalisasi selain kondisi objektif di atas, maka peranan 

asas-asas ekonomi mempunyai peranan  penting, karena secara teoritis asas-asas hukum ekonomi 

akan menuntun berbagai rumusan aturan hukum dan kebijaksanaan dimasa-masa yang akan 

datang dalam mensiasati era globalisasi di bidang agraria. 
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Dalam rangka menghadapi era globalisasi, terutama dalam kaitannya dengan investasi di 

bidang agraria/pertanahan, Prof.Dr.Sri Redjeki Hartono, SH., mengingatkan bahwa, jika masalah 

investasi asing (tentunya termasuk investasi dalam negeri, kursif penulis) tidak diatur secara 

seksama dan konprehensif akan menimbulkan dampak negatif seperti: 

1. Eksploitasi sumber daya secara besar dan melampaui batas kemampuan; 

2. Tidak/kurang memanfaatkan kekuatan lokal sehingga menimbulkan kesenjangan sosial 

dan kesenjangan ekonomi; 

3. Penyelundupan hukum untuk berbagai kepentingan.
 49

 

Selain itu, tidak diaturnya dengan baik hukum pertanahan bagi hukum investasi juga akan 

menimbulkan ketidakpastian hukum. Kepala Bidang Penanaman Modal dari Kamar Dagang dan 

Industri Kadin, Bambang Sujagad menyatakan ketidakpastian hukum ini terbukti pada 

banyaknya kontrak bermasalah yang dihadapi investor. Contoh yang paling menonjol adalah 

proses pembelian kebun kelapa sawit oleh PT.Guthrie Malasyia. Meski pihak PT.Guthrie secara 

resmi telah menjadi pemilik areal kelapa sawit itu, pemerintah tidak memberikan kepastian 

hukum pada status tanah tersebut. Akibatnya, kini pemilik barulah yang harus menghadapi 

tuntutan masyarakat. Kasus semacam ini akan membuat para investor lari dari Indonesia. Contoh 

lain, adalah pada kasus PT. TEL, tanah yang telah dibebaskan, digugat kembali oleh masyarakat, 

dan PT. TEL terpaksa membayar kembali untuk kedua kalinya, permasalahan lain dihadapi PT. 

TEL adalah adanya tuntutan masyarakat disekitar PT. TEL untuk menjadi buruh di PT. Tanjung 

Enim Lestari (TEL). Bagir Manan menyatakan adanya lima sumber utama yang dapat 

menimbulkan kepastian hukum di Indonesia, yaitu: 

1. Rancunya peraturan perundang-undangan, 

2. Proses birokrasi, 

                                                           
49

.Sri Redjeki Hartono, “Pentingnya Pengaturan yang Baik di Bidang Hukum Bisnis, Khususnya Investasi”, op,cit., 

hal: 8. 
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3. Proses pradilan yang tidak baik, 

4. Kegaduhan sosial, 

5. Kegaduhan politik.
 50

 

Untuk merencanakan, merumuskan berbagai aturan hukum dan kebijaksanaan dalam 

mengatur kegiatan ekonomi dalam mensiasati globalisasi, Prof.Dr.Sri Redjeki Hartono,SH., 

mengemukakan 4 (empat) asas utama hukum ekonomi yang merupakan dasar untuk 

mengevaluasi, dan merumuskan kembali berbagai aturan hukum dan kebijaksanaan, termasuk di 

bidang agraria di Indonesia, yaitu: 

1. Asas keseimbangan;  

2. Asas Pengawasan Publik, dan;  

3. Asas Campur tangan negara.  

Asas keseimbangan menuntut adanya keseimbangan antara: kepentingan  umum dengan 

kepentingan privat; produsen dan konsumen; pengusaha dan tenaga kerja; serta kepentingan 

berbagai pihak yang terlibat dalam perjanjian. Asas pengawasan publik menuntut adanya 

kejujuran dari pelaku ekonomi dan pengawasan masyarakat, terutama untuk kegiatan ekonomi 

yang menyangkut hajat hidup orang banyak, perusahaan terbuka, perusahaan dengan jumlah 

modal tertentu, dan sebagainya. Asas campur tangan negara menuntut agar negara berperan 

secara aktif dan arif untuk menjaga batas-batas keseimbangan kepentingan semua pihak yang 

terlibat dalam kegiatan ekonomi.
51

 Dalam tulisan lainnnya, Prof.Dr. Sri Redjeki Hartono,SH., 

menambahkan satu asas lagi yaitu, asas Asas keterbukaan dan tanggung jawab.
52

 

Asas-asas utama hukum ekonomi tersebut harus menjadi dasar pembentukan sistem hukum 

ekonomi di Indonesia. Hukum ekonomi dapat diartikan sebagai “perangkat hukum (undang-

                                                           
50

.  Republika, 30 September 2002 
51

. Sri Redjeki Hartono,“Kapita Selekta Hukum Ekonomi”, Mandar Maju,Bandung,2000, hal:13-15. 
52

. Sri Redjeki  Hartono, “Pentingnya Pengaturan Yang Baik Di Bidang Hukum Bisnis Khusus Investasi”, hal 3.  
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undang atau peraturan lain) yang mengatur berbagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh 

pelaku ekonomi, baik nasional maupun internasional”
53

.  Dengan demikian, hukum ekonomi 

mengandung unsur-unsur sbb: 

1. Berupa perangkat hukum; 

2. Mengatur kegiatan ekonomi oleh pelaku ekonomi; 

3. Kegiatan ekonomi yang dilakukan berada dalam lingkup wilayah nasional maupun 

internasional. 

Hukum, dalam pengertian hukum ekonomi mengandung makna yang luas,  meliputi nilai-nilai 

hukum, asas-asas hukum, aturan hukum baik berupa undang-undang maupun peraturan hukum 

lainnya, yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis. Dilihat dari pembedaan hukum secara klasik, 

maka hukum ekonomi mengandung unsur hukum publik maupun hukum privat. Sedangkan, 

kegiatan ekonomi pada hakekatnya adalah kegiatan menjalankan perusahaan, yaitu kegiatan yang 

harus dilakukan  secara terus menerus, terang-terangan, dan bertujuan untuk memperoleh 

keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, yang dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi, 

baik secara perorangan, atau beberapa orang secara bersama-sama, baik yang mempunyai 

kedudukan sebagai badan hukum (publik, maupun privat), maupun bukan badan hukum, bahkan 

oleh gabungan antara para pelaku ekonomi tersebut. Sebagai kegiatan yang dilakukan bersifat 

terus menerus dan harus dapat dipertanggung jawabkan, maka siapapun yang menjalankan 

perusahaan wajib menjalankan pembukuan, yaitu melakukan dan memelihara pencatatan tertentu 

dari kegiatan ekonominya. 

Bagi pelaku ekonomi, hukum ekonomi  berfungsi pengamankan kegiatan ekonominya dalam 

rangka mencapai keuntungan. Bagi pemerintah/negara hukum ekonomi berfungsi untuk menjaga 

keseimbangan kepentingan antara berbagai pelaku ekonomi, maupun kepentingan lain yang lebih 

luas, sebagai bagian upaya pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Fungsi 
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.Sri Redjeki Hartono,  op.cit., hal 73. 
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hukum ekonomi mengharuskan negara menciptakan aturan hukum dan kebijaksanaan yang harus 

memuat nilai-nilai keadilan merupakan suatu Conditio sine quanon untuk dapat mencapai 

kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.  

Hubungan hukum ekonomi dengan kegiatan ekonomi atas dasar demokrasi ekonomi di 

Indonesia dapat di deskripsikan pada ragaan 
54

 berikut: 
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.Ragaan diadopsi dan divisualisasi dengan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap pendapat Prof. Dr. Sri 

Redjeki Hartono, SH., yang mengemukakan 4 (empat) asas utama  dalam Hukum Ekonomi, yaitu: Asas 

Keseimbangan Kepentingan; Asas Pertanggung Jawaban dan Keterbukaan; Asas Pengawasan Publik, dan: Asas 

Campur Tangan Negara. Lihat,Sri Redjeki Hartono,“Kapita Selekta Hukum Ekonomi”, Mandar Maju,Bandung,2000, 

hal:13-15. Lihat juga: Sri  Redjeki  Hartono, “Pentingnya Pengaturan Yang Baik Di Bidang Hukum Bisnis Khusus 

Investasi”, Jurnal: Spektrum Hukum, April 2005, Program Magister Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945, 

Semarang, hal 3.  
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2.  Tantangan Hukum Agraria Nasional Dalam Menghadapi Globalisasi 

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian pendahuluan, bahwa pada dasarnya globalisasi 

dalam bentuk investasi modal di bidang agraria telah ada di Indonesia sejak zaman kolonial, 

terutama zaman kolonial Belanda, yaitu masuknya modal dari eropa (khususnya negeri Belanda) 

yang difasilitasi oleh pemerintah kolonial dengan membuka akses seluas-luasnya pada pengusaha 

eropa (khususnya Belanda) untuk memperoleh tanah bagi kegiatan usaha di bidang perkebunan 

tanaman untuk ekspor yang berniliai tinggi di pasar dunia pada waktu itu.  

Pengalaman sejarah juga menunjukkan bahwa, penguasaan dan pemilikan tanah yang 

demikian luas dan cenderung tanpa batas oleh pengusaha perkebunan yang difasilitasi pemerintah 

kolonial telah menyebabkan termarjinalnya petani pemilik tanah menjadi buruh tani yang tidak 

bertanah yang secara ekonomis sangat bergantung pada pengusaha perkebunan, sehingga terpaksa 

menerima upah yang rendah.  

Pengalaman sejarah di atas mengingatkan, bahwa diperlukan pengendalian, terhadap sepak 

terjang investasi yang menjadikan tanah sebagai faktor produksi, karena ketergantungan rakyat 

Indonesia terhadap tanah sebagai faktor produksi sangat tinggi, oleh karena itu, masuknya 

investasi di bidang agraria, selain merupakan suatu kesempatan untuk dapat memanfaatkan aliran 

modal, juga merupakan tantangan yang harus dihadapi dengan hati-hati, konseptual, dan 

terencana dengan baik, agar jangan sampai mengakibatkan kesengsaraan rakyat sebagaimana 

yang terjadi pada masa kolonial, dan masa Orde Baru yang akibatnya masih dirasakan hingga saat 

ini hingga menimbulkan tuntutan untuk melakukan reformasi agraria yang tertuang dalam  

IX/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam serta Kepres 

No34/2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan. 

Dengan demikian, dalam soal-soal agraria, disamping mengahadapi tuntutan eksernal, yaitu 

globalisasi agraria, pemerintah juga menghadapi tuntutan internal (dalam negeri) untuk 
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melakukan reformasi agraria nasional (UUPA), sebagai akibat dari pelaksanaan politik agraria 

kapitalis dari pemerintah Orde Baru yang dirasakan tidak adil. 

Setidaknya terdapat 2 (dua) hal yang menjadi tantangan utama bagi pemerintah dalam 

kaitannya dengan tuntutan reformasi dan globalisasi  agraria: 

a. Gagasan untuk melakukan reformasi agraria yang lebih memihak pada rakyat, khususnya 

petani, terutama pelaksanaan landreform/land distribution akan berhadapan dengan globalisasi 

yang lebih menekankan pada kepentingan perusahaan dalam negeri maupun TNC/MNC dan 

pemilik modal besar lainnya. 

Fakta yang ada di masyarakat saat ini adalah, masyarakat lebih banyak menerima informasi 

mengenai era globalisasi perdagangan dibandingkan dengan informasi mengenai program 

landreform. Oleh karena itu, pada dasarnya masih diperlukan upaya yang lebih untuk 

mengkampanyekan landreform dalam menghadapi globalisasi di bidang agraria, khususnya 

pertanahan, sekaligus mengkampanyekan upaya untuk melakukan dekonstruksi terhadap 

globalisasi. 

Terdapat beberapa alasan perlunya melakukan dekonstruksi terhadap globalisasi, antara lain 

adalah, bahwa globalisasi pada dasarnya adalah proses menciptakan ekonomi dunia 

berdasarkan pada liberalisasi perdagangan dunia yang ditopang oleh pengembangan sistem 

finansial global serta berkembangannya produksi transnasional berdasarkan pada homogenitas 

nilai, yaitu nilai-nilai kapitalisme dan liberalisme.
55

  Globalisasi sebagai suatu proses 

mendapat tanggapan luar biasa dari berbagai negara di dunia, terutama oleh dunia ke tiga. 

Globalisasi ditandai dengan berbagai dorongan perusahaan transnasional, restruksturisasi 

ekonomi, dan pengembangan perdagangan intra regional, dan pusat-pusat pertumbuhan. 

                                                           
55

 Wendy Harcout, “Globalization of The Economy: An International Genger Perspective”, dalam  Focus On  

Gender, Vol.2, No.3, Oktober 1984. 
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Namun yang menyedihkan, adalah masyarakat umumnya menyambut era globalisasi dengan 

antusiasisme tanpa kesadaran kritis. Umumya masyarakat hanya mempersiapkan diri tanpa 

adanya penolakan terhadap hakekat globalisasi. 

Globalisasi pada dasarnya merupakan cita-cita Barat untuk dapat mengintegrasikan sistem 

ekonomi nasional dengan sistem ekonomi dunia sejak zaman kolonial, oleh karena itu dalam 

mekanisme dan sistem perdagangan era globalisasi maka perusahaan transnasional, lembaga-

lembaga finansial dan pembangunan internasional akan sangat berperan secara intensif dan 

dominan mendesakkan kesepakatan internasional yang diarahkan pada suatu negara untuk 

melakukan reformasi aturan dan kebijakan di segala bidang, mulai dari sistem perpajakan, 

ketenagakerjaan, perdagangan, hutang dan investasi. 

Liberalisasi investasi yang merupakan salah satu bagian dari globalisasi, pada pelaksanaannya 

akan mendorong kebijaksanaan suatu negara untuk mengeksploitasi sumber-sumber kekayaan 

alam (agraria) secara besar-besaran dan intensif.
56

 dan melampaui batas kemampuan 

lingkungan dan menyebabkan kerusakan lingkungan. Desakan globalisasi yang demikian akan 

berhadapan dengan arus sebaliknya, yaitu arus yang mendesakkan agar negara menyediakan 

dan memfasilitasi akses rakyat terhadap sumber-sumber agraria, terutama tanah.  

b. Gagasan Reformasi Agraria/Landreform akan berhadapan dengan “Gagasan Modernisasi dan 

Pembangunan”. 

Sebenarnya kebijakan pembangunan saat ini telah membingungkan, bahkan membuat frustasi 

bagi para pengamat kemiskinan, ekonom strukturalis, dan kerakyatan, serta pemerhati hukum 

agraria/pertanahan, karena fakta menunjukkan bahwa pemiskinan desa semakin menjadi. 

                                                           
56

. Eksploitasi sumber-sumber alam (agraria) secara besar-besaran sebagai akibat globalisasi investasi merupakan 

salah satu sisi negatif dari globalisasi yang harus diwaspadai, karena bila tidak dikendalikan akan menimbulkan 

kerusakan lingkungan dan pemiskinan terhadap rakyat. Hal ini telah diingatkan oleh Prof.Dr. Sri Redjeki 

Hartono,SH., yang menyatakan bahwa jika masalah investasi asing tidak diatur secara seksama dan konprehensif 

akan menimbulkan dampak negatif seperti: Eksploitasi sumber daya secara besar dan melampaui batas kemampuan. 

Lihat: Sri Redjeki Hartono, “Pentingnya Pengaturan yang Baik di Bidang Hukum Bisnis, Khususnya Investasi”, 

Loc.cit. 
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Bahkan gagasan modernisasi dan pembangunan pedesaan yang dibungkus dengan istilah 

“Revolusi Hijau”, yang merupakan salah satu bentuk dari kebijakan pertanian pemerintah 

telah mengakibatkan ketergantungan petani pada bibit, pupuk, obat-obatan, telah 

mengakibatkan tergusurnya kebudayaan petani lokal.  

Bahkan secara kuantitatif dapat dibuktikan bahwa revolusi hijau yang telah mampu 

meningkatkan hasil produksi pertanian, terutama padi ternyata dilihat secara kualitatif  malah 

meningkatkan jumlah penduduk miskin di pedasaan dan urbanisasi. Bahkan Husken 

menyatakan bahwa, persoalan perampasan tanah terjadi secara sistemik melalui pengenalan 

sistem pertanian kapitalistik telah menyebabkan meningkatnya jumlah petani tak bertanah di 

pulau Jawa. 
57

 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik simpulan bahwa penyelesaian masalah agraria, 

terutama yang berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan petani/rakyat harus diupayakan 

melalui sudut pandang/perspektif agraria, bahwa pokok permasalahan kemiskinan terletak pada 

bagaimana alat produksi, dan secara lebih luas sumber daya alam/agraria dapat dikelola secara 

adil untuk sebedar-besar kemakmuran rakyat, baik pada tinkatan lokal , maupun nasional. Bagi 

negara agraris seperti Indonesia, maka masalah tanah adalah masalah yang fundamental/ 

mendasar. 

3.  Upaya Reformasi Agraria Dalam Menghadapi Globalisasi. 

Reformasi Agraria di Indonesia sebagaimana di uraikan pada halaman-halaman sebelumnya, 

pada dasarnya tidak hanya ditujukan untuk menghadapi/mensiasati globalisasi dunia, akan tetapi 

sekaligus merupakan upaya melakukan reformasi hukum agraria nasional yang selama ini 

cenderung melemahkan akses rakyat terhadap sumber-sumber agraria, terutama tanah.  
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.Husken, dalam Gunawan Wiradi, Dampak Revolusi Hijau di Jawa: Laporan Penelitian”, Kophalindo, Jakarta, 

1989, hal 34.  
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Reformasi pada dasarnya merupakan persoalan hukum, oleh karena itu reformasi agraria 

dilakukan melalui pembenahan sistem hukum yang menjadi dasar pelaksanaan politik agraria, 

terutama aturan hukum dan kebijaksanaan yang dikeluarkan negara/pemerintah.  Schuler 

menyatakan bahwa, hukum dalam makna aturan hukum dan kebijaksanaan mempunyai 3 (tiga) 

aspek yang secara dialektika saling berkaitan, yaitu; Aspek Isi (Content of The Law); Struktur 

(Structure of The law/Administrative of Law),dan Aspek Budaya Hukum (Culture of Law)
58

.  

a.  Aspek Isi/Content of Law. 

Harus diakui, bahwa dari segi substansi hukum, baik asas-asas maupun batasan/pengertian 

dari, serta rumusan-rumusan hukum yang ada dalam UUPA maupun peraturan 

pelaksanaannya belum dapat dijadikan sebagai alat/instrumen yang memadai untuk menjamin 

akses rakyat pada sumber-sumber agraria dalam upaya mencapai sebesar-besar kemakmuran 

rakyat.  

Berdasarkan hal di atas, maka reformasi agraria harus menyentuh aspek nilai, asas sampai 

pada rumusan aturan hukum dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah/ negara dibidang 

agraria pada masa lalu. Dengan demikian, apabila kegiatan di bidang agraria dipandang 

sebagai salah satu bentuk dari kegiatan ekonomi yang tunduk pada hukum ekonomi, maka 

reformasi hukum agraria adalah bagian dari reformasi hukum ekonomi nasional yang 

diharapkan akan menghadirkan nilai keadilan, melalui penerapan asas keseimbangan 

kepentingan; tanggung jawab dan keterbukaan; pengawasan publik; dan asas campur tangan 

pemerintah.   

Berdasarkan alur pemikiran di atas, maka dalam upaya melakukan pembenahan hukum 

agraria nasional sebagai bagian dari reformasi agraria berdasarkan perspektif hukum ekonomi 

dalam rangka memenuhi tuntutan internal (nasional) dan ekternal (globalisasi) dapat dilihat 

pada ragaan sebagai berikut: 
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.Firman Muntaqo, “Hukum Agraria dan Globalisasi Perdagangan Dunia”, Simbur Cahaya, No.09 Tahun IV, 

januari 1999.  
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Berdasarkan ragaan di atas, maka tugas utama dari pemerintah dalam membuat aturan hukum dan 

kebijaksanaan di bidang agraria dalam upaya mensiasati globalisasi perdagangan dunia dengan 

cara mengharmonisasikan asas-asas hukum nasioanal (publik maupun privat) dengan asas-asas 

hukum internasional (publik maupun privat) dalam aturan hukum maupun kebijaksanaan di 

bidang hukum ekonomi yang akan menjadi dasar kegiatan ekonomi di bidang agraria di 

Indonesia. 

Pengertian mengharmonisasikan berbagai asas dalam perumusan aturan hukum, maupun 

kebijaksanaan bukanlah bermakna bahwa, semua asas hukum harus menjadi dasar bagi 

perumusan aturan hukum dan kebijaksanaan. Bagaimanapun juga kedaulatan negara untuk 

menentukan sistem hukumnya termasuk hukum ekonomi diakui eksistensinya secara 

internasional, oleh karena itu harmonisasi dalam pengertian upaya membentuk hukum ekonomi 

nasional di bidang agraria haruslah dimaknakan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan 

hukum rakyat Indonesia dalam soal-soal agraria menurut keperluan dan perkembangan zaman 

(yang lebih dikenal dengan era globalisasi) (Vide Berpendapat b UUPA). Dengan demikian,  

perumusan hukum ekonomi nasional pada dasarnya harus selalu didasarkan pada : 

1. Nilai keadilan; 

2. Asas-asas utama hukum ekonomi, yaitu: asas keseimbangan; pertanggungjawaban dan 

keterbukaan; asas pengawasan publik, dan asas campur tangan negara; 

3. Asas-asas nasional hukum lain berkaitan dengan bidang hukum ekonomi yang akan 

diatur/dirumuskan dalam aturan hukum atau kebijaksanaan yang akan dibuat; 

4. Asas-asas hukum  ekonomi internasioanal berkaitan dengan bidang hukum yang akan 

diatur/dirumuskan dalam aturan hukum atau kebijaksanaan yang akan dibuat. 

 Selanjutnya setelah dilakukan identufikasi terhadap asas-asas hukum ekonomi nasional 

maupun internasional berkaitan bidang hukum yang akan dirumuskan dalam aturan hukum 
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maupun kebijaksanaan, dilakukan proses harmonisasumaka dilakukan proses harmonisasi asas-

asas hukum. Proses tersebut harus dilakukan atas dasar kepentingan nasional dalam rangka 

menciptakan sebesar-besar kemakmuran trakyat.  Dengan demikian, dalam proses harmonisasi 

asas akan dilakukan kegiatan: 

1. Penseleksian asas; 

2. Pengadopsian asas hukum ekonomi internasional; 

3. Penyesuaian asas  hukum ekonomi internasional terhadap asas hukum nasioan, maupun 

sebaliknya; 

4. Penggalian, ataupun penciptaan asas baru; 

5. Pemanfaatan asas pengecualian. 

 Setelah kegiatan mengharmonisasikan berbagai asas hukum selesai, maka upaya selanjutnya 

adalah menuangkannya dalam berbagai rumusan pasal-pasal dalam aturan hukum maupun 

kebijaksanaan yang aka dibuat. 

 Dalam kaitannya dengan pembentukan aturan hukum dan kebijaksanaan di bidang agraria, 

maka upaya untuk melakukan reformasi hukum agraria yang diharapkan akan mampu memenuhi 

kebutuhan rakyat dalam soal-soal agraria menurut keperluannya sesuai dengan perkembangan 

zaman (era globalisasi), maka selain kegiatan harmonisasi, juga harus dilakukan evaluasi 

terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ada, karena fakta menunjukkan bahwa aturan 

hukum, maupun kebijaksanaan yang ditempuh pemerintah dalam mengatur penggunaan dan 

pemanfaatan agraria selama ini cenderung mengorbankan kepentingan rakyat, terutama rakyat 

tani yang mengakibatkan ternegasinya akses petani untuk memiliki tanah, dan lebih 

memfasilitasi/mementingkan pengusaha/perusahaan agar mudah untuk memperoleh tanah dalam 

rangka investasi. 
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 Dengan demikian, upaya untuk melakukan reformasi agraria di era globalisasi harus 

didasarkan pada prinsip/konsep dasar antara lain: 

1. Tetap mempertahankan politik agraria populis/neo populis; 

2. Tetap menempatkan tanah sebagai asset, bukan komoditas; 

3. Menempatkan kepentingan rakyat dalam mengakses tanah sebagai prioritas; 

4. Penerimaan, penyesuaian, atau penciptaan asas baru sepanjang diperlukan untuk dalam 

rangka menciptakan sebesar-besar kemakmuran rakyat di era globalisasi; 

5. Pengkoordinasian seluruh aturan hukum agraria secara terpadu, dan Penghentian 

pembangunan aturan hukum agraria yang bersifat sektoral; 

6. Desentralisasi kewenangan di bidang agraria pada daerah swatantra, dan masyarakat 

hukum adat; 

7. Pemberian pengakuan yang tegas terhadap eksistensi hak ulayat; 

8. Pembatasan kewenangan HMN dengan memberikan batasan/rumusan yang jelas. 

9. Pembatasan pengertian kepentingan umum; 

10. Pembatasan pemilikan tanah untuk semua macam hak atas tanah; 

11. Penegasan bahwa agraria, termasuk tanah adalah asset, dan bukan komoditas; 

12. Penempatan peran badan usaha publik, maupun privat hanya sebagai pelaku usaha di 

bidang komoditas perdagangan, tanpa perlu diberi hak untuk dapat memiliki sesuatu hak 

atas tanah; 

13. Pemuatan sanksi pidana, perdata  maupun administratif terhadap pihak-pihak yang 

menyalahgunakan kewenangan yang diberikan padanya; 

14. Penghentian pemberian HGU pada perusahaan, dan tidak memperpanjang HGU yang 

telah diberikan;  
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15. Pelaksanaan landreform dan Land Distribution Programme secara bertahap; 

16. Pembentukan kembali pengadilan landreform; 

17. Pembentukan Komisi Agraria. 

18. Pelaksanaan program sertifikasi, baik untuk hak atas tanah individual, badan hukum, 

maupun masyarakat hukum adat. 

19. Pengembalian Kewenangan mengatur, menggunaakan dan memanfaatkan Hak Ulayat 

pada masyarakat hukum adat, serta membentuk badan khusus yang berfungsi untuk 

berfungsi menjembatani peralihan dari tanah-tanah yang dikuasai berdasarkan hukum adat 

menjadi tanah-tanah berdasarkan aturan perundang-undangan nasional dan membantu 

penyelesaiaan berbagai sengketa yang berkaitan dengan pengunaan dan pemenfaatan hak 

ulayat;  

20. Penerapan pajak progressif terhadap hak atas tanah, Dll. 

 Untuk melakukan revisi terhadap aturan hukum agraria, diperlukan adanya studi yang 

mendalam mengenai pemilikan dan penguasaan tanah yang akurat melalui pemetaan tanah yang 

melibatkan petani miskin. Selain bertujuan untuk memperbaiki UUPA, reformasi aturan hukum 

agraria juga ditujukan untuk melakukan advokasi berupa menegasan kembali akses masyarakat 

adat terhadap sumber-sumber agraria, dan memberikan perlindungan yang lebih konkrit terhadap 

hak mereka terhadap tanah ulayat, agar tidak disingkirkan atau dikorbankan demi alasan 

pembangunan sebagaimana yang terjadi selama ini.  

 Selain itu, dalam revisi aturan hukum agraria, maka harus dimasukkan aturan yang 

memberikan kesamaan antara pria dan wanita dalam mengakses hak atas tanah, karena dalam 

peraturan pelaksanaan, misalnya di bidang transmigrasi jelas terdapat penyingkiran hak wanita 

dalam mengakses hak atas tanah. Oleh karena itu, perspektif gender harus menjadi salah satu hal 
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yang harus dimasukkan dalam revisi aturan hukum di bidang agraria, terutama akses perempuan 

terhadap tanah. 

b.  Aspek Struktur/Struktur of  The Law/Administratif of The Law. 

 Aspek administratif berkaitan dengan aparat penyelenggara/pelaksana aturan hukum dan 

kebijaksanaan di bidang agraria. Persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah bahwa, 

administrator pelaksana aturan hukum dan kebijakan di bidang agraria mulai dari aparat 

pemerintah, anggota legislatif, yudikatif, juga aparat keamanan yang sering terkait dengan 

penanganan masalah agraria, nampaknya tidak begitu merasa berkepentingan dengan masalah 

agraria. Selain itu, dikalangan aparat pemerintah, terutama pihak eksekutif umunmya berpersepsi, 

bahwa: 

1. Hak untuk mengatur penggunaan dan pemanfaatan tanah hanya pada negara/pemerintah pusat; 

2. Keberadaan hukum tanah berdasarkan hukum adat telah ditundukkan pada hukum agraria 

nasional (UUPA), oleh karena hak ulayat yang sebelumnya ada pada suku-suku dan 

masyarakat hukum adat, dengan diberlakukannya hukum adat maka hak ulayat tersebut telah 

diangkat pada taraf nasional menjadi hak yang diatur berdasarkan Hak Menguasai Negara, 

atau telah menjadi Hak Ulayat Bangsa.  

3. Karena pada dasarnya perencanaan UUPA sangat dipengaruhi oleh faham hukum perdata 

barat yang mengutamakan cara berfikir formal, maka umumnya birokrasi di bidang 

agraria/pertanahan hanya dapat menerima pembuktian hak agraria, termasuk tanah atas dasar 

bukti tertulis, dan secara mudahnya dapat menolak klaim masyarakat, atau individu yang 

umumnya hanya didasarkan pada fakta sosiologis bahwa individu atau masyarakat yang 

bersangkutan telah menguasai dan memanfaatkan sumber agraria, khususnya tanah selama 

bertahun-tahun bahkan turun temurun. Hal ini menunjukkan betapa mudahnya UUPA 

digunakan untuk menyingkirkan hak-hak individu atau masyarakat hanya karena yang 

bersangkutan tidak memiliki bukti tertulis sebagai dasar penguasaan/pemilikan sumber 
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agraria, dan yang lebih tragis yang bersangkutan atau masyarakat tersebut kemudian divonis 

dengan statement telah menguasai tanah negara tanpa izin. Persoalan demikian timbul karena, 

tidak terdapatnya pemahamam yang memadai mengenai tanah negara di kalangan birokrat, 

serta tidak jelasnya bagaimana  suatu penguasaan hak atas tanah dapat menjadi dasar 

pemilikan hak atas tanah, apakah hanya didasarkan pada bukti pemilikan formal/de jure, atau 

atas penguasaan secara fisik /de facto. Ketidak jelasan konsep yang menjadi dasar pemilikan 

tanah inilah yang sering menjadi persoalan bagi birokrat dalam melaksanakan tugas 

kegrariaannya. 

 Berdasarkan hal-hal di atas, maka untuk melakukan reformasi agraria tidak cukup hanya 

mengandalkan pada upaya melakukan penyempurnaan/revisi terhadap aturan hukum agraria 

(UUPA dan Peraturan Pelaksanaannya), tetapi juga harus disertai dengan melakukan upaya untuk 

mempengaruhi administrator undang-undang melalui berbagai lobby, pendidikan dan penyuluhan 

bagi para aparat pelaksana hukum di bidang agraria. 

c.  Aspek Kultur Hukum/Budaya Hukum/Culture of Law. 

 Persoalan budaya hukum merupakan persoalan terberat dalam proses penegakan hukum, 

termasuk penegakan hukum agraria, karena budaya hukum sangat dipengaruhi integritas pribadi, 

rasa nasionalitas, moral, kondisi ekonomi, maupun faktor sosial budaya lainnya. Namun 

demikian, integritas pribadi dari penegak hukum akan sangat besar perannya dalam menegakkan 

keadilan di bidang agraria, sebagaimana adagium yang dikemukakan oleh salah seorang pakar 

hukum yang intinya menyatakan, bahwa “Hukum yang tidak baik akan menghasilkan keadilan 

ditangan hakim yang baik, dan sebaliknya hukum yang baik tetap akan menghasilkan putusan 

yang tidak adil di tangan hakim yang tidak baik”.   

 Pada berbagai kasus yang terjadi menunjukkan bahwa dengan diundangkannya suatu undang-

undang serta merta benar-benar disadari manfaatnya, kepentingan dan effektifitasnya,. Fakta 
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menunjukkan bahwa, banyak petani miskin yang tidak memahami, bahkan mungkin tidak pernah 

mendengar, misalnya apa itu landreform.  

 Pada sisi lain juga terdapat kalangan intelektual dan birokrat yang menganut faham 

modernisme dan pembangunanisme secara fanatik yang sangat antusias terhadap globalisasi dan 

pada saat yang sama bersifat sangat a priori terhadap reformasi agraria.  

 Akibat pemlintiran politik terhadap UUPA yang oleh Orde Baru dengan mencapnya sebagai 

produk komunis dan dijadikan dasar dalam menindas setiap kegiatan masyarakat yang menuntut 

untuk dilakukannya reformasi agraria, terutama landreform mengakibatkan  masyarakat, terutama 

masyarakat di pedesaan merasa trauma sehingga enggan membicarakannya apalagi turut ambil 

bagian dalam reformasi agraria. Untuk itu diperlukan adanya kampanye, pendidikan, penyuluhan 

yang bersifat massal. Kegiatan ini harus bersamaan dengan upaya advokasi terhadap revisi aturan 

hukum agraria.  

 Bagi kalangan intelektual dan birokrat tentunya diperlukan upaya khusus, misalnya dengan 

melakukan seminar, publikasi, diskusi, dialog yang diharapkan akan menumbuhkan pemahaman 

dan rasa simpati , serta membangun kesepahaman bahwa perlu adanya reformasi aturan hukum 

dan kebijaksanaan di bidang agraria. 

 

D.  Penutup 

 Berdasarkan uraian pada halaman-halaman sebelumnya, dapat ditarik beberapa simpulan: 

1. Analisis terhadap implementasi hukum agraria nasional dari sudut hukum ekonomi dalam 

kaitannya dengan Implementasi visi  UUPA menghadapi globalisasi, yaitu upaya 

menempatkan agraria sebagai  asset (terutama tanah) dengan pemilikan yang tersebar merata 

pada rakyat dengan melaksanakan politik agraria populis/neo populis, dan menempatkan 

pengusaha/perusahaan baik publik maupun privat di bidang agraria (terutama yang 
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memanfaatkan tanah) sebagai lembaga yang memfasilitasi rakyat dalam menghasilkan 

komoditas (barang perdagangan), serta terciptanya aturan hukum agraria maupun 

kebijaksanaan yang mampu memenuhi keperluan rakyat dalam soal-soal agraria menurut 

perkembangan zaman (yang saat ini diistilahkan globalisasi) belum sebagaimana yang 

diharapkan. Hal ini disebabkan karena beberapa hal: 

a. Perubahan politik agraria pada tataran pelaksanaan oleh pemerintah/rejim yang berkuasa 

dari politik agraria populis sebagaimana yang diamanatkan UUPA menjadi politik agraria 

kapitalis; 

b. Ketergantungan pemerintah pada bantuan asing dalam membiayai pembangunan, termasuk 

pembangunan di bidang agraria yang terkadang memaksa pemerintah menerima syarat 

yang diajukan oleh lembaga pemberi bantuan, walaupun syarat tersebut bertentangan 

dengan aturan hukum agraria yang berlaku, misalnya dalam kasus program NES/PIR; 

c. Pengaturan terhadap pengertian HMN, Hak Ulayat, Hak Guna Usaha, Kewenangan 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat Hukum Adat, kedudukan hukum 

adat, serta pelaksanaan program agrarian reform/ landreform yang saat ini menjadi sumber 

sengketa dan konflik masih memerlukan pengkajian dengan seksama dan mendalam, agar 

dapat diciptakan hubungan yang sinkron, harmonis dan diharpkan mampu memberikan 

keadilan dalam di era globalisasi dunia; 

2. Tantangan yang dihadapi hukum agraria nasional dalam menghadapi globalisasi, antara lain: 

a. Gagasan untuk melakukan reformasi agraria  yang lebih memihak pada rakyat akan 

berhadapan dengan agenda globalisasi yang lebih mementingkan pada kepentingan 

lembaga-lembaga keuangan dan pembangunan internasional, maupun perusahaan 

MNC/TNC yang memaksakan agar agraria diperlakukan semata-mata sebagai komoditas 

perdagangan atas dasar faham individualis, liberalis, dan kapitalis, yang memungkinkan 
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dilakukannya investasi  secara besar-besaran di bidang agraria, dengan dalih untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi; 

b. Gagasan reformasi agraria yang intinya adalah pelaksanaan politik agraria populis/neo 

populis berupaya melakukan aktifitas pemerataan pemilikan /penguasaan terhadap sumber-

sumber agraria, terutama tanah  sebagai faktor produksi akan berhadapan dengan gagasan 

modernisasi dalam pembangunan yang menekankan pada efisiensi, pemupukan modal, 

pemanfaatan buruh, investasi skala besar, pertumbuhan yang tinggi, dan sistem produksi 

serta distribusi yang didasarkan pada homogenitas nilai; 

2. Upaya yang dapat dilakukan di bidang hukum agraria dalam menghadapi globalisasi 

antara lain adalah melakukan penyempurnaan terhadap aturan hukum dan kebijaksanaan 

di bidang agraria agar mampu menghadapi globalisasi  dunia dengan melakukan 

penguatan kedudukan dan akses rakyat terhadap sumber-sumber agraria terutama tanah 

sebagai faktor produksi, mengembalikan hak-hak rakyat untuk berpartisipasi dalam 

pelaksanaan politik hukum agraria populis/neo populis,  dan merumuskan kembali hak-

hak, hubungan hukum antara subjek hukum dengan hak-hak agraria, dan hubungan-

hubungan hukum antara subjek-subjek hukum yang berobjekkkan hak-hak agraria, 

sehingga tercipta pemerataan atas pemilikan/penguasaan sumber-sumber agraria, terutama 

tanah. Hal ini dilakukan dengan melakukan reformasi terhadap: 1. Isi Aturan 

Hukum/Content of The Law; 2. Struktur Hukum/Structur of The Law/Administrative of 

The Law, dan Aspek Budaya Hukum/Culture of The Law.\ 
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