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PENGANTAR
Pusaka Agraria Indonesia, Sebuah Kerja Pendahuluan

Siti Maimunah,
Koordinator Pengelolaan Pengetahuan 
Konferensi Tenurial 2017

penguasaan tanah dan pengelolaan hutan dipengaruhi oleh 
para pemikir dan praktisi yang  karya-karyanya memberikan 
pengaruh terhadap wacana yang berkembang ataupun 
perubahan kebijakan sejak masa kolonial hingga kekinian. 

Karya-karya ini penting diangkat kembali agar upaya 
mendorong reformasi penguasaan tanah dan pengelolaan 
hutan secara luas memiliki pijakan yang kuat dari pengalaman 
dan pembelajaran berbangsa dan bertanah air Indonesia. 
Akar pengetahuan ini penting dan mendesak untuk kembali 
diperlihatkan kepada publik, khususnya generasi muda untuk 
menguatkan mereka sebagai penerus bangsa. Semangat inilah 
yang membuat publikasi ini sampai di tangan kita. 

Ternyata usaha mengangkat kembali ini tak mudah. 
Khususnya menelusuri kembali mana karya-karya penting dan 
berpengaruh bagi perjalanan bangsa ini sejak masa kolonial 
hingga kini. Bahkan kata «berpengaruh» menjadi perdebatan 
tersendiri diantara tim kurator yang menyeleksi karya-karya 
ini, yang  terdiri dari Andreas Iswinarto, Ahmad Nashih Luthfi 
(STPN), Hariadi Kartodihardjo (IPB), Nana Ratnasari (RMI), 
Noer Fauzi Rachman (KSP), Gutomo Bayu Aji (LIPI) dan Rina 
Mardiana (PSA-IPB). Bersama tim pengelolaan pengetahuan 
Konferensi Tenurial 2017, tim kurator bekerja secara maraton 
dalam dua bulan terakhir, mengumpulkan  berdiskusi dan 
menyeleksi karya-karya pusaka yang tersedia, dan mungkin 
diakses.

Pada akhirnya, tim kurator mengakui harus rendah hati 
dalam menyeleksi karya-karya pusaka agraria ini karena 
berbagai keterbatasan yang mereka miliki. Mulai  keterbatasan 
pengetahuan, akses terhadap karya-karya pusaka, dan yang 
paling membatasi adalah waktu Konferensi Tenrial 2017 yang 

Pusaka  adalah harta warisan yang ditinggalkan. 
Pusaka Agraria dimaknai sebagai warisan 
kekayaan pengetahuan tentang  agraria di 
Indonesia, dalam publikasi ini dikhususkan pada  
karya-karya literasi, karya yang berhubungan 
dengan keberaksaraan, yaitu kemampuan menulis 

dan membaca. Pasalnya untuk urusan minat baca, ternyata 
Indonesia juara dua – dari belakang.  Studi yang disampaikan  
Most Littered Nation In the World 2016 menyebutkan Indonesia 
berada pada peringkat 60 dari 61 negara dalam soal minat 
baca. Ada kebutuhan mendesak untuk menampakkan karya 
pusaka agraria Indonesia tak hanya untuk mendorong rakyat 
Indonesia membaca karya-karya warisan para pemikir agraria 
Indonesia, lebih  dari itu untuk memberikan pijakan yang jelas 
terhadap penyelesaian problem agraria di Indonesia.

Konferensi Tenurial 2017 memutuskan mengangkat 
karya pusaka agraria menjadi salah satu bagian utama yang 
ditampakkan melalui Festival karya Pusaka Agraria. Beragam 
kegiatan diselenggarakan untuk membuat karya-karya pustaka 
tentang agraria kembali dibaca dan dipercakapkan. Kegitan 
tersebut diantaranya adalah lomba resensi 13 pusaka agraria, 
kuliah umum, tour situs pusaka agraria dan peluncuran serta 
peluncuran kembali pusaka agraria.

Mengapa Konferensi Tenurial 2017 begitu memberikan 
perhatian terhadap karya-karya tentang agraria? Berbeda 
dari penyelenggaran konferensi-konferensi lain, atau 
konferensi tenurial sebelumnya, Konferensi Tenurial 2017 
ingin menghadirkan pengetahuan secara berbeda. Salah satu 
rangkaian untuk menyajikan pengetahuan akan diselenggarakan 
melalui «Festival Karya Pusaka Agraria Indonesia». Festival 
ini akan menampakkan bagaimana perjalanan reformasi 
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makin dekat. 

Untunglah upaya mengumpulkan karrya-karya agraria 
ini bukanlah hal yang baru dilakukan. Ahmad Nashih Luthfi, 
pengajar Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bersama Sajogyo 
Institute sejak 2013 telah memulai pekerjaan penting ini. Saat 
Sajogyo Institute di bawah pimpinan Noer Fauzi Rachman,  
pernah dibahas sebuah rencana untuk «Pengembangan Pusat 
Dokumentasi Studi-studi Agraria». Pusat dokumentasi itu 
berfokus pada kegiatan pendokumentasian dan pengarsipan 
berbagai material baik yang telah diolah maupun non-olahan 
mengenai studi agraria Indonesia. Bahan presentasi yang 
disusun untuk rencana tersebut kemudian menjadi rujukan 
awal pemilihan karya-karya dalam publikasi ini.

Meskipun sudah tersedia daftar sebagian karya penting 
di masa kolonial hingga masa pemerintahan Soekarno, 
namun tak semua buku tersebut tersedia. Bahkan beberapa 
hanya mencantumkan nama, tanpa identitas karya dengan 
jelas, misalnya karya  Vitalis  yang disebut sering dirujuk 
sebagai orang yang menunjukkan kesengsaraan kondisi 
rakyat di tanah partikelir, bahkan dikutip di Pledoi Soekarno. 
Namun  tim kurator tak berhasil mendapatkan wujudnya.  
Keterbatasan-keterbatasan seperti inilah yang membuat tim 
kurator menyadari terdapat  kesenjangan pengetahuan dalam 
memahami buku apa yang penting dan berpengaruh pada 
masanya masing-masing. Buku yang berpengaruh di masa 
colonial, ataupun masa Soekarno, bisa jadi tak berpengaruh 
lagi pada masa kini, karenanya unsur periodesasi dan kontek 
menjadi penting dalam menyeleksi buku. 

Pembelajaran menarik lainnya adalah tentang dimensi, 
disiplin ilmu dan apa ideologi yang dipengaruhi oleh karya-
karya ini. Contoh yang menarik adalah yang dikemukakan Noer 
Fauzi Rachman tentang Max Havelaar karya Multatuli  (1860) 
dan 

Java ; How to manage a colony, Showing A Practical 
Solution Of The Questions Now Affecting British India, 2 
volumes (1861) karya James William Bayley Money. Rachman 
menyarankan karya ini dipersandingkan. Buku pertama 
menunjukkan kekejaman kolonial yang memiskinkan, 
sementara buku kedua – yang banyak dipuji oleh Alfred 
Wallacea, justru memuji strategi  Hindia Belanda  yang mampu 
beroperasi dengan biaya murah  mengeksploitasi wilayah 
jajahannya. 

Pembelajaran-pembelajaran di atas melahirkan refleksi 
dan kesadaran penting tentang kerja-kerja menyeleksi «Karya 
Pusaka Agraria Indonesia» tak boleh berhenti di publikasi ini. 
Tapi harus dilanjutkan dengan membagun komunitas epistemik  
di berbagai tempat dan  dengan tekun mengumpulkan dan 
mendiskusikan karya-karya pusaka agraria lainnya. Komunitas-
komunitas ini bisa dipertemukan dalam waktu tertentu untuk 
saling bertukar dan merayakan pengetahuannya. Mungkin 

dengan cara ini isu agraria bisa kembali menjadi pemikiran 
sebagian besar rakyat Indonesia, seperti awalnya - dimulai 
saat hak atas tanah dan kehidupan dirampas di masa kolonial, 
menjadi alasan lahirnya perlawanan dan tuntutan merdeka 
penduduk kepulauan musantara, dan lahirnya negara Indonesia. 
Menampakkan (visible) Karya-karya pusaka agraria ini salah 
satu cara untuk memerdekakan pikiran rakyat Indonesia.

Proses Kurasi

Kami harus berterima kasih kepada LIPI yang merelakan 
ruangnya untuk mendiskusikan karya-karya pusaka agraria 
ini, baik melalui penyelenggaraan kuliah umum – yang sudah 
berlangsung sebanyak empat kali, ataupun pertemuan 
pertemuan para kurator untuk mendiksusikan karya-karya 
pusaka. Tatap muka penting dilakukan oleh tim kurasi untuk 
mempercepat tahapan menyeleksi karya-karya berpengaruh. 
Dalam prakteknya proese kurasi ini dilakukan dalam beberapa 
tahapan.

Pertama, Menyepakati  ruang lingkup kurasi karya-karya 
pusaka yang dipilih. Ruang lingkup yang dipilih meliputi : 
pertimbangan periodesasi, skala pengaruh karya, dimensi, 
disiplin keilmuan dan ideologi yang diperkenalkan. Selanjutnya, 
setiap kurator mengumpulkan usulan dan karya yang dianggap 
sesuai dengan kriteria kurasi. Karya-karya ini kemudian 
diseleksi lebih lanjut dalam beberapa kali putaran diskusi baik 
melalui korespondensi daring  ataupun tatap muka. Dalam 
tahapan ini berhasil diidentifikasi 158 karya, yang kemudian 
diseleksi lebih lanjut menjadi 90 karya. Berikutnya, karya-karya 
ini disusunkan resensinya. Ada sekitar 13 orang yang secara 
paralel menyusun resensi ini. Sayangnya, waktu yang terbatas 
dan keterbatasan akses terhadap buku-buku yang dipilih 
membuat tim kurasi hanya mampu menyediakan 59 resensi 
buku, sementara lainnya akan ditampilkan dalam bentuk 
cover dan daftar nama buku.  Pada akhirnya, para kurator dan 
beberapa penulis menyusun tulisan pendek untuk menuliskan 
analisisnya sehingga bisa memberikan makna pada kehadiran 
karya-karya pusaka ini. 

Sesungguhnya, diantara banyak keterbatasan hanya 
semangat yang membuat tim penyusun Pusaka Agraria yang 
Mengubah Indonesia»  ini mampu menyelesaikan buku ini. 
Tentu saja, dengan segala kekurangan yang ada dalam buku, 
dengan segala kerendahan hati kami minta maaf. Semoga 
memberikan kontribusi berarti bagi perjuangan keadilan agraria 
di Indonesia. 
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90 Kar ya Pusaka Agrar ia 

NAMA PENGARANG, JUDUL, TAHUN TERBIT STATUS

1 Multatuli,  Max Havelaar (1972)

2 James William Bayley Money Java, How to manage a colony, Showing A Practical Solution Of The 
Questions Now Affecting British India, 2 volumes (1861)

3 Snouck Hurgronje,  De Atjèhers (1893–1894),  Aceh: Rakyat dan Adat Istiadatnya (1996)

4 Tan Malaka, Naar de ‹Republiek Indonesia›. Menuju Republik Indonesia  (1925; 2005)

5 Soekarno, Indonesia Menggugat (1930; 1982)

6 Muhammad Yamin, Atlas Sejarah (1956)

7 Mohamad Hatta,   Indonesie Vrij  (Indonesia Merdeka) (1928)

8 J.H. Boeke,  Economics and Economic Policy of Dual Societies: As Exemplified by Indonesia 
(1952/1910)

9 J.S. Furnivall,   Netherlands India: A Study of Plural Economy (1944)

10 J.S. Furnivall ,  Colonial Policy and Practice: A Comparative Study of Burma and Netherlands India 
(1948)

11 Cornelis Van Vollenhoven, Orang Indonesia dan Tanahnya (2014), 
De Indonesiër en zijn Grond (1919). 

12 Soepomo Sejarah Politik Hukum Adat jilid I: dari zaman Kolonial  hingga tahun 1848 & 
Soepomo Sejarah Politik Hukum Adat jilid II:: masa 1848 - 1928. (1980)

13 Notonagoro, Politik Hukum Agraria (1972)

14 Soepomo  De Reorganisatie van het Agrarische Stelsel (1927

15 S. Dingley (Iwa Kusuma Sumantri), Peasant’s Movement In Indonesia, (1927)

16 Mohamad Hatta,    Rancangan UUD (dokumen BPUPKI oleh AB. Kusuma, bagian ekonomi yang 
dikoordinasi oleh Hatta

17 Madelon H. Szekely-Lulofs Berpacu Nasib di Kebun Karet (1985)

18 Tan Malaka,   Gerpolek, (1948) (didalamnya ada bagian yang menginsiprasi  WR.Supratman menyusun 
beberapa bait dalam Indonesia Raya)

19 MH. Tamrin, M. Yamin, Agrarische Comissie 1928

20 Agrarische Besluit,  Agrarische Besluit (menuju Agrarische Wet 1870, domein verklaring) (1870)

21 Bosch Ordonantie (1927,1932)

22 Coolie Budget Comission, Survey Coolie Budget Commission (1950)

23 Eindresume van het onderzoek naar de rechten van den inlander op den grond op Java & Madoera. 
Vol. III. Batavia. Boom, E.H. (1863)

24 Sir Thomas Stamford Raffles , The History of Java (1817: 2015)

25 C. Th. van Deventer, “A Welfare Policy for The Indies”, (1899), dalam W.F. Wertheim (ed.), Indonesian 
Economics: The Concept of Dualism in Theory  and Practice  (1961) 

26 Anwas Adiwilaga Land Tenure in The Village of Tjapalago (Bandung Regency) (1967)

27 Ina Slamet,   Pokok-pokok Pembangunan Desa (1963)
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NAMA PENGARANG, JUDUL, TAHUN TERBIT STATUS

28 UGM, Jurnal Sosiografi UGM, (1960)

29 Kampto Utomo/Sajogyo Sajogyo, “Modernization without Development in Rural Java”, Journal of 
Social Sciences, University of Dhaka, Bangladesh, (1982);  Sosiologi Pedesaan 1 dan 2 (2010)

30 Iman Soetiknjo Proses terjadinya UUPA: Peranserta Seksi Agraria Universitas Gadjah Mada (1987)

31 Aidit (1958) Untuk Bekerjka untuk Bekerja Lebih Baik di Kalangan Kaum Tani 

32 M. Tauchid, Masalah Agraria, (1957, 2009)

33 Soepardi, Hutan dan Kehutanan Dalam Tiga Jaman. Volume 1-3 (1974).

34 Clifford Geertz, Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa, (1980), Pustaka Jaya

35 Pramoedya Ananta Toer,  Tetralogi Pulau Buru – secara khusus Anak Semua Bangsa dan Jejak 
Langkah, (1980),

36 Iman Soetiknjo, Politik Agraria Nasional (1985)

37 Clifford Geertz,  Involusi Pertanian

38 Tjondronegoro, S.M.P. dan Gunawan Wiradi,,  Dua Abad Penguasaan Tanah, Pola Penguasaan 
Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa, (1984; 2008)

39 Sartono  Kartodikromo,   Pemberontakkan Petani Banten , (1984)

40 M. Soenarjo  Hardjodarsono, Sejarah Kehutanan Indonesia, 
Buku I: Periode Pra Sejarah-Tahun 1942 & Sejarah Kehutanan Indonesia, 
Buku II-III: Periode Tahun 1942-1983 (1986)

41 Nancy Lee  Peluso, Rich Forest, Poor People, Resource Control and Resistance in Java, (1992; 2006)

42 Frans  Husken, Masyarakat Desa dalam Perubahan Jaman, Sejarah Diferensiasi Sosial di Jawa 1830-
1980 (1998)

43 Aiko  Kurasawa Mobilisasi dan Kontrol, Studi tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-
1945, (1993)

44 Mubyarto dkk,  Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan Kajian Sosial Ekonomi (1992)

45 Hutagalung, Arie Sukanti,  Program Redistribusi Tanah di Indonesia: Suatu Sarana ke Arah 
Pemecahan. Masalah Penguasaan Tanah dan Pemilikan Tanah (1985)

46 Pelzer, Karl J.Toean keboen dan petani; politik kolonial dan perjuangan Agraria di Sumatra Timur 
1863-1947 (1982)

47 Pelzer, Karl J.Sengketa Agraria: Pengusaha Perkebunan Melawan Petani (1985)

48 Takashi  Shiraishi, Zaman Bergerak – Radikalisme Rakyat Di Jawa 1912-1926, (1997) 

49 Hefner, W. Robert Geger Tengger – Perubahan Sosial dan Perkelahian Politik, (1999)

50 Noer  Fauzi Rachman, Petani dan Penguasa, Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia, (1999)

51 Topatimasang, Roem dkk,   Orang-orang Kalah, Kisah Penyingkiran Masyarakat Adat Kepulauan 
Maluku, (2004)

52 Benda-Beckmann, Franz von Kesinambungan Sosial, 
Kesinambungan dan Perubahan dalam Pemeliharaan Hubungan-hubungan Properti Sepanjang Masa 
di Minangkabau, (2000), 

53 Soegijanto Padmo,. Landreform dan Gerakan Protes Petani Klaten 1959-1965.  (2000)

54 Gunawan  Wiradi, Reforma Agraria, Perjalanan yang Belum Berakhir, (2000)

55 Maria Ruwiastuti,  “Sesat Pikir” Politik Hukum Agraria, (2000) 
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NAMA PENGARANG, JUDUL, TAHUN TERBIT STATUS

56 Hariadi Kartodihardjo The impact of sectoral development on natural forest conversion and 
degradation: The case of timber and tree crop plantations in Indonesia (2000)

57 Dianto Bachriadi dan Anton Lucas, Merampas Tanah Rakyat – Kasus Tapos dan Cimacan, (2001)

58 Nurhasan Ismail. Perkembangan Hukum Pertanahan: Pendekatan Ekonomi Politik, Perubahan Pilihan 
Kepentingan, Nilai Sosial dan Kelompok yang Diuntungkan. 2007.

59 Hery Santoso,  Perlawanan di Simpang Jalan: Kontes Harian di Desa-desa sekitar Hutan di Jawa. 
(2005)  

60 Tania Murray Li,  Proses Transformasi Daerah Pedalaman di Indonesia, (2002)

61 San Afri Awang, Dekonstruksi Sosial Forestri: Reposisi Masyarakat dan Keadilan Lingkungan. (2004)

62 Dudung Darusman,  Resiliensi Kehutanan Masyarakat di Indonesia (2001)

63 Tania Murray Li,  Proses Transformasi Daerah Pedalaman di Indonesia, (2002)

64 Robert van Niel,  Sistem Tanam Paksa di Jawa, (2003)

65 Pujo Semedi,   Close to the Stone, Far from the Throne, (2003)

66 Peter  Boomgaar, Anak Jajahan Belanda – Sejarah Sosial dan Ekonomi Jawa 1795-1880, (2004)

67 Jan Breman, Gunawan Wiradi Masa Cerah dan Masa Suram di Pedesaan Jawa. Studi Kasus 
Dinamika Sosio-Ekonomi di Dua Desa Menjelang Akhir Abad ke-20, (2004) 

68 Ann Laura Stoler, Kapitalisme dan Konfrontasi di Sabuk Perkebunan Sumatera  1870-1979, (2005),

69 Hasanu Simon, Hutan Jati dan Kemakmuran: Problema dan Strategi Pemecahannya (2006)  

70 Orlando Contreras - Hermosilla dan Chip Fay,  Memperkokoh Pengelolaan Hutan Indonesia; Melalui 
Pembaruan Penguasaan Tanah, Permasalahan dan Tindakan, (2006)

71 Hariadi  Kartodiharjo dan Hira Jhamtani Politik Lingkungan dan Kekuasaan di Indonesia, (2006),

72 San Afri Awang,  Politik Kehutanan Masyarakat, (2006)

73 Hariadi Kartodihardjo Dibalik Kerusakan Hutan dan Bencana Alam: Masalah Transformasi Kebijakan 
Kehutanan. (2008)

74 Sumardjono, M.S.W, Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, ( 2008)

75 Adrian B. Lapian, Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut, Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX, 
(2009).

76 Gunawan Wiradi, B. White, WL. Collier, Soentoro, Makali dan  C. Manning,  Ranah Studi Agraria: 
Penguasaan tanah dan Hubungan Agraris.  (2009).

77 Myrna Savitri, Dkk Menuju Kepastian dan Keadilan Tenurial; Pandangan Kelompok Masyarakat Sipil 
Indonesia Tentang, Prinsip, Prasyara tdan Langkah Mereformasi Kebijakan Penguasaan Tanah dan 
Kawasan Hutan di Indonesia. Kelompok Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Tenurial, (2011).

78 Tania Murray  Li, The Will to Improve, Perencanaan, Kekuasan, dan Pembangunan di Indonesia, 
(2012)

79 Dedi S. Adhuri,  Selling the Sea, Fishing for Power, a Study of Conflict over maritime tenure in Kei 
Islands, eastern Indonesia, (2013),

80 Hariadi Kartodihardjo Kembali ke Jalan Lurus: Kritik penggunaan ilmu dan praktek kehutanan. (2013)

81 Ismatul Hakim dan Lukas R Widodo (ed),  Jalan Terjal Reforma Agraria di Sektor Kehutanan, ( 2013).

82 Eko Cahyono, Dkk (Penyunting), Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat Atas wilayahnya di 
Kawasan Hutan. Komnas HAM, (2015)

83 Pujiwati Sajogyo,  Peranan Wanita dalam Peerkembangan masyarakat Desa (1983)

84 Ratna Saptari, Perempuan, Kerja, dan Perubahan Sosial (1997)
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NAMA PENGARANG, JUDUL, TAHUN TERBIT STATUS

85 Lies Marcoes, Menolak Timbang (2014)

86 Stanley, Seputar Kedung Ombo, (1994).

87 Sajogyo.  Garis Kemiskinan dan Program Minimum Pangan (1977)

88 Sajogyo,  The Village on Java and The Early Colonial State, Rotterdam: CASP, (1980).

89 Tan Malaka Massa Actie (1947) ; Masa Aksi (2000)

90 Jan  Breman,  Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa: Sistem Priangan dari Tanam Paksa Kopi di Jawa, 
1720 – 1870 (2014)

Keterangan :
Kotak Putih : Sampul dan resensi
Kotak Kuning  : Sampul saja
Kotak Biru : Tanpa sampul, tanpa resensi
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(1) 
Max Havelaar 
(Lelang Kopi Perusahaan Dagang 
Belanda)

Penerjemah : Hans Bague Yasin
Penerbit  : Jambatan, 1972

Buku Max Havelaar ini adalah rangkaian berbagai 
cerita yang saling berhubungan satu sama 
lainnya. Dibuka dengan cerita tentang Batavus 

Droogstoppel, seorang borjuis kecil pedagang kopi yang 
kikir, dan mengabdi sepenuhnya pada kepentingan untuk 
memupuk kekayaan dari tanah Jawa di Hindia Belanda. 
Suatu hari, teman sekolah sekelasnya dulu, bernama 
Sjaalman menjenguknya, dan memintanya menerbitkan 
sebuah buku.

Salah satu cerita yang sangat berpengaruh adalah 
kisah Saidjah dan Adinda, yang memberi gambaran, 
bagaimana nasib pribumi yang hidup di bawah rezim 
penguasa feodal yang berokulasi dengan rezim penguasa 
kolonial melalui sistem pemerintahan tidak langsung 
(indirect rule). Kisah cinta ini sangat mengharukan, dan 
sekaligus kritik sangat tajam mengungkap eksploitasi dan 
kekejaman yang menjadikan rakyat pribumi Jawa sebagai 
korbannya. (NFR)

Buku ini diakhiri dengan si penulis (Multatuli) 
menyampaikan permintaan kepada Raja William III, 
yang dalam posisinya sebagai kepala negara, untuk 
bertanggung jawab atas penindasan rakyat, penggunaan 
dan penyalahgunaan kewenangan penguasa kolonial 
Hindia Belanda. (NFR)

KEKUATAN SASTRA  
(YANG TERABAIKAN) :

Memotret Zaman dan Panggilan 
Zamannya 

Andreas Iswinarto, pelukis dan aktivis

Tetralogi Pulau Buru, Max Havelaar, 
Berpacu Nasib di Kebun Karet

Tetralogi Pulau Buru memberikan sumbangan 
yang sangat berarti bagi pemahaman kita tentang 
situasi sosial-ekonomi-politik pada masa kolonial 
bahkan jauh melampaui kajian ilmiah tentang 

periode itu. Tak lain adalah karena kelebihan sastra untuk 
memberi nyawa bagi kajian-kajian ilmiah dan sejarah 
masa lalu yang membentuk Indonesia hari ini. Inilah 
terutama yang menjadi kekuatan karya-karya Pramoedya 
Ananta Toer melalui medium sastra yang menyejarah. 
Dimana sebenarnya dia sedang menyampaikan hikayat, 
tafsir dan pandangannya tentang embrio pembentukan 
sebuah bangsa, negara yang menghantarkan kita kepada 
perjalanan menjadi Indonesia. 

Pramoedya sendiri menempatkan Max Havelaar 
karya Multatuli (nama samaran Eduard Douwes Dekker) 
sebagai pioner ’buku yang membunuh kolonialisme’ dan 
menjadi karya yang menginspirasinya. Penuturan melalui 
novel (semi otobiografis Ini) Max Havelaar berhasil 
mengangkat problem ketidakdilan akibat berlangsungnya 
tatanan kolonial secara khusus sistim tanam paksa dan 
disisi lain tatanan feodal yang menjadi sarana pemerintah 
kolonial menghisap dan mengendalikan rakyat. 

Kisah Saidjah dan Adinda, kisah utama dan paling 
menyentuh di dalam kisah pengalaman nyata seorang 
Asisten Residen Lebak ketika bersentuhan dengan 
penderitaan rakyat atau kaum tani, berinteraksi dan 
bersentuhan dengan sebuah sistim kekuasaan feodalyang 
korup dan sesungguhnya menjadi mesin atau perkakas 
kuasa kolonial dimana dia mengabdi, dan pada akhirnya 
modal dan pasar. Modal dan pasar muncul dalam sosok 
Batavus Droogstoppel seorang borjuis kecil pedagang 
kopi dan hingar binger Lelang Kopi di negeri Belanda. 
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Saidjah dan Adinda adalah kisah percintaan 
tulus dua anak petani yang tidak sampai, karena 
menjadi korban eksploitasi dan kekejaman yang 
menjadikan rakyat tani sebagai ‘sapi perahan’ 
baik itu sistim kolonial maupun ketamakan serta 
sifat korup pembesar-pembesar bumiputeranya.

Kritik dan laporan tentang kesewenang-
wenangan Bupati melalui saluran birokrasi 
kolonial menemui jalan buntu, bahkan akhirnya 
sang Residen disingkirkan dari jabatannya 
karena dipandang tidak cukup terdidik dan 
memenuhi syarat.

Siapa sangka kemudian melalui romannya 
ia mampu mempengaruhi kaum terdidik di 
Belanda untuk mendorong perubahan kebijakan 
pemerintah kolonial di Hindia Belanda. Noer 
Fauzi dalam resensinya menyebutkan “Buku 
ini merobohkan sendi-sndi legitimasi moral 
Belanda dalam mengkolonisasi wilayah 
jajahnya yang diberi nama Hindia Belanda”.

Sedangkan Tetralogi Pulau Buru di masa 
Orde Baru merupakan ‘buku wajib’ bagi kaum 
intelektual pembangkang. Pelarangan atas buku ini disatu 
sisi, serta disisi lain seri roman ini telah menghantarkan 
Pramoedya Ananta Toer menjadi salah satu calon 
unggulan pemenang Nobel Sastra, menguatkan daya 
cekam dan pengaruhnya kepada publik Indonesia. Kita 
tahu kemudian buku ini diterbitkan berulang dalam 
berbagai bahasa, kabrnya lebih dari 30 bahasa dunia.

Barangkali hal yang membuat Tetralogi ini menjadi 
‘buku wajib’para pembangkang Orde Baru disamping 
karena buku ini mampu memotret dengan tajam 
kenyataan ketidakadilan sosial di dalam cengkeraman 
kuasa kolonial dan kapitalis perkebunan. Disisi lain 
karena roman ini memiliki cara pandang politik yang 
progresif dalam memberikan makna pada proses panjang 
pembentukan sebuah bangsa.

Paling tidak 6 kata kunci pergulatan menemukan 
‘nation’ dalam Tetralogi Buru. Nalar – (Produksi) 
Pengetahuan – Wacana Tanding (Counter-Hegemony) 
– Organisasi Massa – Boikot – Penghapusan Praktik 
Budaya Feodal. 3 yang pertama mewakili semangat 
jaman “Abad Nalar/Pengetahuan” dan 3 berikutnya 
mewakili “Abad Rakyat”. Meminjam Pamela Allan 
terutama dalam Jejak Langkah Minke (tokoh utama 

Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak 
Langkah) ‘mulai mencari pendekatan efektif 
untuk mengembalikan ‘agency’ kepada rakyat, 
dengan menggunakan 3 strategi organisasi 
massa, boikot dan penghapusan praktik budaya 
Jawa yang feudal’. 

Selain karya Pramoedya dan Multatuli, 
buah karya Madelon H. Székely-Lulofs, Berpacu 
Nasib di Kebun Karet yang terbit 1930 juga 
dipilih sebagai karya terseleksi Pusaka Agraria. 
Istri seorang manajer perkebunan karet ini 
melalui novelnya mampu memotret secara 
detil kehidupan emplasmen perkebunan karet 
kolonial. Lulofs memiliki simpati pada nasib 
para kuli, terutama nasib kaum perempuan di 
tengah kehidupan perkebunan yang keras dan 
maskulin. Novel ini tentu akan memperkaya dan 
bahkan menjadikan lebih bernyawa kajian Karl 
J Pelzer maupun Ann L Stoler yang mengkaji 
tentang masyarakat perkebunan di Sumatera

Tetralogi Pulau Buru, Max Havelaar 
dan Berpacu Nasib di Kebun Karet mampu 
memberikan bukti sahih tentang kekuatan 
sastra mempengaruhi pola pikir masyarakat 

luas serta turut mendorong perubahan karena 
kemampuan memotret kenyataan ketidakadilan sosial 
sekaligus menginspirasi jalan perubahan.*

Referensi :

Pamela Allen, Membaca, dan Membaca Lagi Re 
intepretasi Fiksi Indonesia 1980-1995

Max Havelar atau Lelang Kopi Perusahaan Dgang 
Belanda – Resensi Noer Fauzi

Madelon H. Székely-Lulofs, Berpacu Nasib di Kebun 
Karet – Resensi Ahmad Nashih Luthfi

Pramoedya Ananta Toer, Tetralogi Pulau Buru – Resensi 
Andreas Iswinaro

*Kajian terhadap masyarakat perkebunan kolonial

Pelzer, Karl J. 1991. SengketaAgraria: Pengusaha 
Perkebunan MelawanPetani 1947-1959. Jakarta: 
PustakaSinarHarapan

Stoler, Ann L. 1995. KapitalismedanKonfrontasi di Sabuk 
Perkebunan Sumatra, 1870-1979. Yogyakarta: Karsa
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(2) 
Java; or, How to Manage a Colony
Showing a Practical Solution to The 
Questions now Affecting British India 

Penerbit :  Penerbit Singapore. Oxford University 
Press, 1861. Cetak Ulang 1985.

Buku ini hadir sehubungan dengan keberhasilan 
sistem pemerintahan tidak langsung (indirect rule) 
yang dikombinasi dengan sistem Tanam Paksa yang 

mewajibkan petani Jawa menanam tanaman yang ditentukan 
dan menyetorkan hasil panennya kepada pemerintah dengan 
bayaran yang sangat kecil. Tanam Paksa atau Cultuurstelsel 
sesungguhnya adalah suatu kebijakan ekonomi dari negara 
kolonial Belanda pada 1830 – 1870, dan dimulai contohnya di 
Priangan (wilayah Jawa Barat bagian selatan) selama 30 tahun 
sepanjang tahun 1800 hingga tahun 1830, dan diberi nama 
Preangerstelsel, dengan tanaman utama kopi. 

Dengan Preangerstelsel yang mulai tahun di tahun 1800 ini, 
pemerintah Kolonial Belanda berhasil mengatasi kebangkrutan 
ekonomi, dan berhasil membuat Belanda kembali makmur, 
hingga tiga puluh tahun kemudian. Keberhasilan ini membuat 
Gubernur Jenderal, Johannes van Den Bosch, pada tahun 
1930 memberlakukan Tanam Paksa untuk seluruh pulau Jawa. 
Pemberlakuan tanam paksa ini terus berlangsung hingga tahun 
1870. 

Kekaguman atas sistem pemerintahan kolonial, yang 
benar-benar efektif untuk membangun kekuatan ekonomi 
dari negara Belanda, membuat seorang pejabat pemerintah 
kolonial Inggris yang bertugas di Burma, bernama James 
William B.  Money, kagum. Ia tergerak datang dan meneliti 
mulai 18 Juli sampai 13 Oktober 1861. Dia kemudian menulis 
bagaimana Inggeris yang menjajah India seharusnya belajar 

dari bagaimana pemerintahan tidak langsung (indirect rule) 
menjadi dasar bagi pemerinta han yang efektif, dan juga efisien 
untuk penciptaan kemakmuran bagi Belanda. Anak judul buku 
ini adalah Showing a practical solution to the questions now 
affecting British India. Laporan yang langsung diterbitkan pada 
tahun 1861 ini juga kemudian menjadi rujukan, bukan hanya 
untuk para pejabat kolonial Inggris yang bekerja di India, 
tapi segera menjadi buku klasik yang pengaruhnya melebihi 
maksudnya. (NFR)

(3) 
Aceh: Rakyat dan Adat Istiadatnya 
(Terjemah)

Penerjemah : Sultan Maimoen
Penerbit  : E.J. Brill, Leiden, 1996.

De Atjehers merupakan karya hasil studi etnologi dari 
seorang peneliti, yang juga seorang pejabat kolonial 
penting di Hindia Belanda, Snouck Hurgronje. Dalam 

posisinya sebagai Penasehat Resmi Bahasa Timur dan 
Hukum Islam bagi Pemerintah Hindia Belanda di Nusantara, 
ia ditugaskan oleh Gubernur Hindia Belanda, Jenderal C. 
Picnaeker Hordijk, pada tahun 1893, untuk meneliti mengenai 
pengaruh Islam dalam kehidupan politik, sosial dan agama 
rakyat Aceh, serta tugas utamanya untuk menyusun saran-
saran terhadap penyelesaian perang Aceh dengan Belanda. 
Bekal yang dipunyainya adalah hubungan akrab dengan Habib 
Abdurrahman Az-Zahir, seorang ulama asal Aceh dan penasehat 
utama Sultan Aceh, yaitu Sultan Alaiddin Mahmudsyah (1870-
1874 M), yang telah berteman dengannya, sewaktu Snouck 
Hurgronje tinggal di Mekkah.

Buku De Atjehhers yang terdiri dari dua jilid ini diterbitkan 
untuk publik, selain laporan-laporan dan nasehat-nasehat lain, 
yang ia tuliskan khusus untuk gubernur jenderal, yang menjadi 
dasar kebijakan politik dan militer Belanda dalam menghadapi 
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Aceh. Jilid satu buku ini membahas pembagian penduduk, 
bentuk pemerintahan, peradilan, penanggalan, perayaan, 
musim, pertanian, pelayaran, perikanan. hukum/hak tanah 
dan air, kehidupan dan hukum keluarga. Sementara jilid kedua 
membahas ilmu pengetahuan dan sastra, permainan dan 
hiburan, serta agama. 

Buku ini penting sekali sebagai satu pembentuk utama dari 
“hukum adat”. Melalui pemaparan etnografis, ia menunjukkan 
bahwa hukum adat orang Aceh telah menghasilkan suatu 
keteraturan tersendiri, yang berbeda dengan keteraturan 
yang dihasilkan oleh hukum agama Islam dan hukum negara. 
Karenanya, kodifikasi hukum adat adalah sesuatu yang wajib 
dilakukan. Buku ini sangat berpengaruh pada pembentukan 
wacana keilmuan dan kebijakan kolonial di kemudian hari, 
terutama disebabkan oleh karya Cornelis van Vollenhoven, 
seorang guru besar dari Universitas Leiden, yang terkenal 
salah satunya dengan bukunya yang terbit tahun 1928, 
Ontdekking van het adatrecht (Penemuan Hukum Adat), yang 
mentahbiskannya sebagai salah satu tokoh penting penemu 
“hukum adat”. (NFR)

(4) Naar De ‹Republiek Indonesia› - 
Menuju Republik Indonesia. 

Penerbit  : LPPM Tan Malaka, 2014 (pertama 
kalidieterbitkan pada 1925)

Buku yang pertama kali terbit di tahun 1925 ini ditulis 
Tan Malaka di Kanton, Cina, atau tiga tahun sebelum 
deklarasi Sumpah Pemuda. Ketika para pejuang yang 

lain masih berpikir tentang persatuan, Tan Malaka sudah 
berpikir tentang Republik Indonesia, sebagai negara yang akan 
lahir, pasca Hindia Belanda. Dalam buku ini gagasan tentang 
berbagai program nasional pun telah dikumandangkan secara 
baik oleh Tan Malaka. Berbagai gagasannya sampai saat ini 
masih relevan dan masih harus diwujudakan. Sebut saja 

misalnya upaya untuk menasionalisasi hutan-hutan beserta 
perusahaan-perusahaannya. Selain itu gagasannya tentang 
pembagian tanah-tanah yang tidak ditanami untuk petani-
petani melarat dan tidak mempunyai tanah, dengan bantuan 
uang untuk mengusahakan tanah-tanah itu, merupakan 
gagasan yang saat ini sedang diupayakan kembali untuk 
diwujudkan oleh pemerintah Jokowi-JK. (TMY)

(5) 
Indonesia Menggugat!

Penerbit : YPS Inti Idayu Press, 1983. (terbit pertama 
kali pada 1951)

Indonesia Menggugat, buku ini awalnya adalah pledoi 
Soekarno di Pengadilan Negeri (Landraad) Bandung 
pada 1930. Soekarno menjelaskan kepada para jaksa 

penuntut bahwa pemerintah Hindia Belanda telah melakukan 
pemerasan sejak abad ke-18. Banyak buruh tani yang bekerja 
di perkebunan-perkebunan teh dan kopi di Priangan bekerja 
tanpa menerima upah. Hasil dari eksploitasi itu adalah berjuta-
juta gulden mengalir ke negeri induk, Nederland. Soekarno 
menyebut pemerasan itu sebagai imperialisme kuno karena 
belum ada infrastruktur yang memadai untuk melakukan 
eksploitasi.

Soekarno kemudian menceritakan cara kerja imperialisme 
kuno itu. Hingga 1886 masih ada buruh perkebunan kopi 
menerima upah empat atau lima sen per hari. Padahal mereka 
memerlukan tiga puluh sen untuk hidup. Di perkebunan kopi 
ada pembayaran £4,5 per tahun untuk satu keluarga, jadi 90 
sen untuk satu orang. 

Soekarno menguraikan pula tentang akibat dari 
pemerasan imperialisme kuno itu. Dia mengatakan bahwa agar 
penduduk tidak menjadi sasaran pemerasan yang brutal, maka 
mereka mengungsi. Pengungsian penduduk banyak terjadi 
di perkebunan-perkebunan itu secara besar-besaran. Inilah 
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cara satu-satunya untuk keluar dari kesengsaraan. Mereka 
berpindah-pindah dari satu desa ke desa lain.

Imperialisme tua makin lama makin layu. Imperialisme 
modern menggantikan tempatnya. Cara pengerukan harta yang 
menggali untung bagi Belanda itu makin lama makin berubah. 
Terdesak oleh cara pengerukan baru yang memperkaya kapital 
partikelir, maka Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang 
Tanaman Tebu de Waal diterima oleh Staten General, Belanda, 
pada 1870.

Kapital partikelir masuk ke Indonesia dan mendirikan pabrik 
gula, perkebunan teh dan tembakau. Mereka mendatangkan 
pula manajer-manajer untuk mengelola perusahaan. Kapital 
partikelir juga membuka bermacam-macam perusahaan 
tambang dan perusahaan jaringan kereta api untuk Jawa, 
Madura, dan Sumatera, serta menggelar perusahaan kapal laut 
dan jaringan pelabuhan di seluruh Nusantara.

Cara pengerukan keuntungan mengalami perubahan. 
Namun, banyakkah perubahan bagi rakyat? “Tidak, tuan-
tuan hakim yang terhormat,” kata Soekarno. Banjir harta yang 
mengalir dari Indonesia makin lama makin besar, sementara 
pengeringan Indonesia terus terjadi. Menurut Soekarno, 
ada empat modus sakti dari imperialisme modern. Pertama, 
Indonesia tetap menjadi penyedia bahan mentah. Kedua, 
Indonesia menjadi penyedia bahan mentah bagi pabrik-pabrik 
Eropa. Ketiga, Indonesia menjadi pasar produk industri negeri-
negeri asing. Keempat, Indonesia menjadi lapangan usaha 
kapital yang jumlahnya ratusan, ribuan, dan jutaan rupiah. 
(NFR)

Pesan-Pesan dari Naar 
de Republiek Indonesia 
(Menuju Republik 
Indonesia), Gerpolek, 
dan Indonesia 
Menggugat

Ketiga karya yang dipilih dibahas disini, yakni Naar de 
Republiek Indonesia (Menuju Republik Indonesia) 
dan Gerpolek yang ditulis oleh Tan Malaka, dan 
Indonesia Menggugat yang ditulis Soekarno. 

ketiganya menyimpan pesan-pesan untuk disampaikan 
memberi inspirasi bagi pembaca mengenai situasi dan 
kondisi agraria saat ini dan di masa yang akan datang. 
Analisis mereka ditujukan langsung kepada kolonialisme 
yang menjerat Indonesia. Menurut penulis, uraian mereka 
terhadap kapitalisme sebagai dasar dari kolonialisme 
merupakan peninggalan yang masih sangat berharga sampai 
saat ini.

Menuju Republik Indonesia merupakan sebuah 
program ekonomi politik yang jelas dibanding misalnya 
Budi Utomo dan Nasional Indische Partij atau Partai 
Sarekat Islam karena mendasari 
pada analisis kondisi sosial 
ekonomi yang dihadapi Indonesia 
pada waktu itu. Kapitalisme, 
Imperialisme, Kolonialisme Belanda 
harus dilenyapkan. Menuju Republik 
Indonesia merumuskan peran dan 
partisipasi kaum intelektual juga 
menjadi sorotan penting: “Kepada 
kaum intelek kita serukan! Juga 
golonganmu tak akan lepas dari 
penderitaan akan datang satu 
masa, bahwa kapitalisme kolonial 
yang sekarang masih dapat 
mempergunakan tenagamu, akan 
membuat kaum-mu seperti sepah 
yang habis manisnya. Penyakit kapitalis ialah krisis 
akan tak mampu memelihara, juga kamu buat selama-
lamanya”. Terkait dengan dimensi agraria, program 
dalam karyanya tersebut juga menyentuh redistribusi 
tanah untuk para petani miskin.
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Lima tahun setelah Bapak Republik telah menggoreskan 
arah yang hendak dituju dalam Menuju Republik Indonesia, 
Bung Karno meneruskan api semangat ini dengan 
menyampaikan gugatannya dalam Indonesia 
Menggugat yang merupakan naskah pledoi/
pembelaan Bung Karno di pengadilan kolonial 
1930. Indonesia Menggugat menunjukkan bahwa 
dasar sistem kolonial yang dasarnya adalah sistem 
kapitalisme. Sebuah sistem yang ia identifikasi 
sebagai relasi kapital yang terbentuk dari 
penciptaan nilai lebih melalui produksi ekonomi. 
Dalam skala antar negara, Bung Karno mengatakan 
relasi ini sebagai imperalisme dimana hasrat 
kuasa modal dari suatu negara untuk memperluas 
cakupannya menguasai sumberdaya negara lain. 

Salah satu sumbangan pentingnya adalah 
analisis imperialisme modern di Indonesia dengan fokus pada 
reorganisasi sumber-sumber agraria yang terjadi melalui 
proses liberalisasi yang alatnya adalah Undang-undang 
Agrarische Wet 1870. Maka hadirlah perusahaan-perusahaan 
milik orang Belanda dan orang Eropa lainnya yang memiliki 
konsesi perkebunan karet, teh, kopi, tembakau, tebu, 
dan sebagainya. Dengan strategi yang berbeda dari Tan 
Malaka, Bung Karno mengimplementasikan gerakan politik 
melalui Partai Nasional Indonesia (PNI). Ide-ide kebangsaan 
ditetapkannya cocok untuk mencapai kemerdekaan yang 
hendak dicapai. 

Terlepas dari perbedaan ideologi politik 
antara Tan Malaka dan Sukarno dalam 
memperjuangkan terbentuknya Indonesia dengan 
kedaulatan agrarianya, karya mereka menyimpan 
pesan masa depan. Bahwa kapitalisme bukan suatu 
benda beku, tetapi sebuah relasi dan hubungan 
yang terbentuk oleh asas nilai yang di ekstraksi dari 
diri manusia-manusia Indonesia. Capital is not a 
thing but a social relations. Inilah kunci bagaimana 
suatu sistem dapat bertahan ratusan tahun 
semenjak Banten dan Kepulauan Maluku, ibarat 
kanker, bagian dari tubuh kedaulatan bangsa kita 
mulai digerogoti. Perlahan dalam rentang waktu 350 tahun 
sistem ini menyebar merombak kepulauan-kepulauan di 
sekitar membentuk Hindia Belanda. Penciptaan nilai-lebih 
(surplus value) tidak dapat dipelihara tanpa merombak 
hubungan-hubungan dimasyarakat. Penciptaan tata nilai, 
hukum pergaulan hidup, norma dan perilaku masyarakat 
kolonial membentuk kompleksitas relasi. Relasi-relasi inilah 
yang membuat Bung Karno mengatakan: “Indonesia buat 
sementara waktu masih menjadi lapangan imperalisme, 
masih belum terhindar dari pengerukan kapital surplus asing, 

masih ada kaum gula, kaum minyak, kaum tembakau dll”. 

Disinilah kuatnya pesan masa depan yang tersimpan 
dalam Gerpolek karya Tan Malaka. Beberapa 
bulan panjang setelah kemerdekaan di bulan 
Agustus 1945, sebagian para pejuang bangsa 
telah memulai perundingan dengan Belanda. 
Dalam karya ini Tan Malaka mengatakan kita 
tidak akan bisa merdeka 100% jika pengaturan 
wilayah-wilayah kedaulatan diselesaikan lewat 
perundingan. Indonesia telah menjadi Republik 
setelah 14 tahun beliau menggoreskan 
Menuju Republik Indonesia tetapi kenyataan-
kenyataan yang dihadapi memperlihatkan 
relasi tersebut belumlah menghilang. Beliau 
mengatakan: 

“Menurut Linggarjati dan Renville, maka 
Belanda berhak menuntut haknya kembali atas 
miliknya di Indonesia. Dengan demikian maka 
kelak Belanda akan mendapat kesempatan 
sepenuhnya menguasai kembali pengangkutan 
di daratan dan/atau di lautan Idnonesia. 
Dengan begitu maka Belanda dengan kebun, 
pabrik dan tambang serta semua Bank yang 
ada di tangannya akan kembali menguasai 
perdagangan baik ke dalam ataupun ke 
luar Indonesia seperti pada zaman “HINDIA 
BELANDA” sekarangpun selama musim 

perundingan ini, Belanda sudah dengan 
AMAN sekali memiliki dan menguasai 
hampir semua kebun, semua tambang 
semua pabrik dan semua pelabuhan 
penting di Indonesia ini. Dengan begitu 
maka hampir semua export dan import 
berada ditangannya. Dengan memblokade 
Republik, maka perekonomian Republik 
mendapat hambatan yang hebat”.

Ketiga karya pusaka agraria ini 
memberikan pesan yang kuat bagi kita yang 
hidup di awal abad ini dan di masa yang akan 

datang. Bahwa akar kemerdekaan nasional adalah 
kedaulatan agraria. Bahwa pemerintahan dan tata 
kelola agraria yang kuat dibutuhkan untuk menjaga 
kedaulatan agraria dari rakyat Indonesia itu sendiri. 
Upaya untuk menjaga dan melestarikan pusaka agraria 
warisan para pendiri bangsa sebenarnya adalah upaya 
menjaga kesadaran akan identitas diri kebangsaan. 
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(6)
Atlas Sejarah

Penulis : Muhamad Yamin 
Penerbit : Penerbit Djambatan, 1956

Buku ini adalah kumpulan 83 peta melukiskan sejarah 
Indonesia dan dunia. Muhammad Yamin adalah pendiri 
bangsa (founding father) yang memberi sumbangan besar 

dan meletakkan dasar-dasar pengetahuan untuk pembentukan 
imajinasi mengenai Indonesia. Perbedaan dengan yang lainnya, 
Yamin sangat kuat menyumbang bagi pembentukan kesadaran 
akan wilayah tanah air Indonesia, baik melalui puisi, syair lagu, 
esai, buku, hingga pidato-pidatonya. Tidak ada karya dari 
para peletak dasar pengetahuan yang berasal dari Indonesia, 
yang secara khusus menggunakan peta, sebagai suatu bentuk 
perwakilan dari imajinasi ruang, dalam hal ini ruang dari tanah 
air Indonesia dalam konteks Asia. 

Buku yang pertama terbit tahun 1956 ini, berpasangan 
dengan buku Lukisan Sejarah. Buku ini dipakai untuk 
pengajaran dan pelajaran, khususnya pada murid-murid 
sekolah menengah. Pengajaran dengan alat peta ini adalah 
suatu upaya membentuk imajinasi ruang Tanah Air Indonesia, 
dengan cara membandingkan posisi Indonesia dalam konteks 
dunia, baik masa kini, maupun masa lampau. Atlas sejarah 
ini mencakup dua bagian. Bagian pertama, meliputi sejarah 
Indonesia dengan 19 peta (babak prasejarah, proto sejarah, 
babak kebangsaan Sriwijaya, Madjapahit, dan sejarah 
setempat), lalu babak internasional dan masa Proklamasi. 
Sedangkan bagian kedua mencakup sejarah umum, yang 
sebagian besar mengenai Asia.

Dalam pengantar buku Atlas Sejarah disebutkan, 
“Kami sangat berhemat menyebut segala peperangan dan 
pertempuran yang berlaku dalam perjalanan sejarah, karena 
kemajuan dunia bukan hanya sejarah perang, melainkan 
sungguh banyak sangkut pautnya dengan peristiwa lain. 
Kami meluangkan tempat bagi persamaan waktu dalam 
sejarah dan bagi penjelasan tentang pegaruh peradaban. 
Sungguh-sungguh pula kami pertimbangkan sejarah pada 

hakekatnya ialah gerakan arus yang tak putus-putusnya dan 
selalu mendorong manusia dan bangsa mencari bentuk baru. 
Oleh sebab itu, bilamana perlu, kami tekankanlah gerak-gerik 
dinamik sejarah dan cara bagaimana Negara dan peradaban 
turun-naik ganti-berganti”. (NFR)

(8)
Hindia Belanda: Studi tentang Ekonomi 
Majemuk 
Nederlands India-A Study of Plural 
Economy

Penerjemah : Samsudin Berlian
Penerbit : Freedom Institute, 2009. (Cambridge  

University Press, 1937)

Buku ini merupakan salah satu karya penting yang 
membahas secara komprehensif dan terperinci 
tentang sejarah politik, ekonomi dan sosial Indonesia 
selama masa kolonial Belanda. Buku ini memuat 

informasi penting perubahan dalam politik, kebijakan, 
administrasi tanah jajahan, yang mencakup pemilikan tanah, 
pertanian, ekspor, impor, tingkat pendidikan dan golongan 
masyarakat, kesempatan kerja, perburuhan, keuangan, 
hubungan antara Jawa dan luar Jawa serta aspek-aspek 
penting lain yang menarik tentang ekonomi dan masyarakat di 
Hindia Belanda.

Buku ini selalu menjadi rujukan tak tergantikan bagi 
siapapun untuk memahami bagaimana pemerintahan di 
Indonesia pada masa kolonial. Bukunya yang lain, yakni 
Colonial Policy and Practice, a comparative study of Burma 
and Netherlands India, pun berisi studi komparatif yang 
mengagumkan antara cara Belanda dan cara Inggris mengatur 
negeri jajahannya. (NFR)
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(11)
Orang Indonesia dan Tanahnya

Penerjemah :  Soewargono 
Penerbit :  Sajogyo Institute, Perkumpulan HuMa, STPN 

Press, Tanah Air Beta, 2013

Buku Van Vollenhoven (1919), De Indonesiër en zijn 
grond (Orang Indonesia dan Tanahnya), adalah karya tulis 
yang paling penting karena pengaruhnya. Karya ini adalah 

pamflet akademik yang menantang rancangan perubahan 
ketentuan pasal 62 RR (Regerings Reglement) yang diajukan 
bulan Mei 1918 dan diprakarsai oleh GJ Nolst Trenite. Paragraf 
tiga yang berisikan klausul jaminan perlindungan terhadap hak-
hak agraria rakyat adat dihapuskan. Secara keseluruhan, ide 
Trenite diabdikan untuk mengunifikasi hukum di Hindia Belanda 
menggunakan hukum barat. Dalam De Indonesiër en zijn grond, 
Van Volenhoven mengemukakan hal, yang disebutnya sebagai 
‘satu abad ketidakadilan’, yang intinya adalah pembatasan 
secara sistematis dari hak-hak adat atas tanah rakyat yang 
hidup dalam hukum adat (Van Vollenhoven, 1919:72). Hal ini 
menciptakan ketidakpastian hukum yang cukup besar dan 
membangkitkan banyak kebencian rakyat. Perampasan tanah 
di mana-mana dan besar-besaran itu dibenarkan oleh salah 
tafsir mengenai beschikkingsrecht oleh administrator kolonial.

Pertarungan yang paling fenomenal adalah saat 
melawan para sarjana hukum dari Utrecht University yang 
mempromosikan unifikasi hukum tanah untuk pembangunan 
ekonomi kolonial pasca Undang-Undang Agraria (Agrarische 
Wet) 1870. Inti pandangan sarjana-sarjana dari kubu Utrecht 
seperti GJ Nolst Trenité, Izak A. Nederburgh, dan Eduard 
H. s’Jacob, bahwa adalah “tak terelakkan” negara menjadi 
pemilik tanah dan seluruh sumber daya alam dalam wilayah 
jajahan. Sebuah beschikkingsrecht, menurut mereka, harusnya 
menjadi hak publik dari pemerintah yang seharusnya diserap 
oleh kedaulatan negara. Setiap hak publik yang diemban 
oleh pemerintah desa atas wilayah desa, tetap tunduk pada 
kedaulatan negara.

Sebaliknya, Van Vollenhoven dan para pengikutnya 
berpendapat bahwa interpretasi tersebut didasarkan pada 

kesalahpahaman mendasar sifat beschikkingsrecht, yang 
memiliki ciri utama baik sebagai hak publik maupun hak 
perdata, dan karenanya harus tidak termasuk di bawah 
klausul Domein Verklaring. Klausul itu berbunyi “landsdomein is 
alle grond, waarop niet door anderen recht van eigendomwordt 
bewezen”, artinya “tanah milik negara adalah semua tanah 
yang tidak dapat dibuktikan kepemilikan rakyatnya”. Tanah 
milik negara dibedakan dalam dua jenis yaitu ‘tanah negara 
bebas’ (vrj lands/staatsdomein) dan ‘tanah negara tidak bebas’ 
(onvrj lands/staatsdomenin).

Dalam pandangan mereka, rakyat bumiputra adalah 
mereka yang menduduki, menguasai dan memanfaatkan 
tanah milik negara berdasar hukum-hukum adat setempat. 
Mereka tidak diakui hak kepemilikan tanahnya dan tidak 
berhak menjadi pemilik tanah dengan konsep hak eigendom. 
Mereka hanyalah bewerkers alias penggarap. ‘Tanah negara 
tidak bebas’, adalah tanah-tanah yang sudah dan sedang 
dikuasai, diduduki, digunakan dan dimanfaatkan secara nyata 
oleh rakyat berdasarkan hukum-hukum adatnya. Sedangkan 
‘tanah negara bebas’ adalah tanah-tanah yang tidak dikuasai, 
diduduki dan dimanfaatkan rakyat, dan secara umum oleh 
pemerintah kolonial Belanda dinyatakan sebagai tanah ‘di luar’ 
wilayah/kawasan desa (buiten dorps gebied), sesuai dengan 
ketentuan pasal 3 Agrarische Wet 1870. Tanah-tanah Negeri/
Negara tidak bebas yang berada ‘di luar’ wilayah atau kawasan 
desa itu, yang dikategorikan sebagai daerah atau wilayah tanah 
hutan belukar (woeste grond). (NFR)

(12)
Sejarah Politik Hukum Adat 1609-1848: Dari 
Zaman Kompeni Sehingga Tahun 1848
Jilid I & Sejarah Politik Hukum Adat 1848–
1928 Jilid 2

Penerbit : Jambatan, 1984

Kedua buku ini adalah satu-satunya buku berbahasa 
Indonesia, yang menyediakan ikhtisar peristiwa-
peristiwa penting berkenaan dengan politik hukum adat 
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di bawah rezim penguasa yang berganti-ganti, semenjak masa 
awal kekuasaan VOC (Perusahaan Dagang Hindia Belanda) di 
Indonesia. Buku jilid satu meliputi masa hingga 1848. Sementara 
buku jilid kedua, yang ditulis bersama Raden Djokosutono dan 
dibantu oleh Ny. Mr. Ch. Pieters-Gill, meliputi tahun 1848 sampai 
1928. Pertama kali terbit buku jilid pertama pada tahun 1950; 
jilid kedua pada tahun 1954. Melalui uraian berbasis peristiwa-
peristiwa, pembaca akan memperoleh gambaran perubahan 
sikap dan pandangan politik penguasa dalam menempatkan 
hukum adat yang berkembang di masyarakat bumi putera di 
tanah jajahan, terutama segi perdata dan pidananya, termasuk 
susunan dan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. 

Buku ini dibuat dalam rangka membekali elite nasional dari 
negara Republik Indonesia yang baru merdeka, khususnya bagi 
mereka yang mengembangkan ilmu-ilmu melalui pengajaran, 
maupun para elite pemerintah yang menentukan kebijakan 
pemerintahan Indonesia yang baru merdeka. Sumber informasi 
dari buku ini didapat oleh pengarang, baik dari buku-buku 
berbahasa Belanda, maupun pengetahuan pengarang dari 
pengajaran yang ia terima sebelumnya. 

Buku ini perlu dimengerti kehadirannya sebagai penanda, 
betapa pentingnya pendapat para elite pemerintahan mengenai 
posisi hukum adat dalam alam Indonesia merdeka. Menurut 
Soetandyo Wignjosoebroto dalam buku Dari Hukum Kolonial 
ke Hukum Nasional (1994: 203 - 204), perkembangan dan 
pembangunan hukum nasional Indonesia amat dipengaruhi 
oleh ambivalensi para ahli hukum nasionalis yang terpaku 
oleh sikap mengukuhkan dan mendahulukan hukum adat, 
sementara itu ada harapan menggunakan kekuasaan negara 
untuk menyusun hukum nasional yang modern dan lebih maju. 
(NFR)

(13)
Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di 
Indonesia

Penerbit : Pantjuran Tudjuh, 1972

Meskipun karya ini baru diterbitkan pada tahun 1972, 
naskah karya Prof. Notonagoro ini telah ditulis pada 
tahun 1950-an. Menurut Soenandar Projosoedarmo, 

Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri saat buku itu 
diterbitkan, naskah yang dihasilkan pada tahun 1950-an ini 
menjadi dasar telaah dalam penyiapan Rancangan Undang-
Undang Pokok Agraria. Oleh karena itulah maka sebagai Guru 
Besar Universitas Gajah Mada dalam bidang Hukum dan Politik 
Agraria serta bidang Filsafat yang sekaligus memimpin Seksi 
Agraria UGM, Prof. Notonagoro diserahi tugas oleh pemerintah 
untuk menelaah, memeriksa dan memberi masukan terhadap 
Rancangan Undang-Undang Pokok Agraria, utamanya 
“memberikan latar belakang yang luas dan mendalam mengenai 
hal-hal yang bersangkutan dengan masalah agraria.” (ANL)
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(14)
De Reorganisatie van het Agrarische Stelsel 
in het Gewest Soerakarta’s

Penerbit : Gravenhage: L. Gerresten, 1927

Kajian Soepomo mengenai reorganisasi agraria di 
wilayah vorstenlanden Surakarta ini merupakan 
disertasi yang dihasilkan selama studi di Rijks 

Universiteit, Leiden. Soepomo mengaji perubahan hak 
atas tanah yang diakibatkan kebijakan reorganisasi 
agraria di wilayah kerajaan Surakarta. Rakyat dan 
desa mempunyai hak atas tanah akibat kebijakan ini. 
Saat menjabat sebagai pegawai di kantor pengadilan 
Yogyakarta, Soepomo juga melakukan kajian 
pelaksanaan reorganisasi agraria di wilayah Yogyakarta. 
Kebijakan reorganisasi di dua wilayah kerajaan ini 
menghapus sistem apanase bekel yang mendasari 
hubungan pemilikan tanah secara feodal dan mengubah 
secara mendasar hak-hak atas tanah rakyat yang semula 
hanya mempunyai hak anggaduh (memakai) beralih 
menjadi hak andarbe (memiliki). (ANL)

(15) 
The Peasant’s Movement in Indonesia 

Penerbit : Berlin: R.L. Prager, 1927

Sumira Dingley adalah nama samaran Iwa Kusuma 
Sumantri. Pada tahun 1927, ia menulis The Peasant’s 
Movement in Indonesia. Bukunya berisi tentang 

perjuangan dan konflik petani melawan perusahaan perkebunan 
Eropa, beratnya beban pajak, pemilikan tanah yang luas dan 
para “raja-raja” lokal, aktivitas lintah darat Cina dan para haji, 
juga tentang petani tak berpendidikan yang tidak mengetahui 
hak-hak politiknya, serta berbagai pengalaman organisasi tani. 

Ia menunjukkan berbagai perlawanan dalam sejarah 
Indonesia sebagai sejarah pergerakan petani. Ia mengulas 
gerakan petani terkait dengan eksploitasi sumber-sumber 
agraria melalui sistem Barat maupun feodal. S. Dingley 
menunjukkan bagaimana resistensi kaum tani terhadap 
eksploitasi itu diwujudkan dalam berbagai macam 
pemberontakan, perang, dan serangan-serangan individual 
atas para penindas. Berbagai eskpresi keagamaan dalam 
melakukan pergerakan tersebut seringkali terjadi.

Dalam buku ini, Dingley mengutip brosur karya Wongso 
berjudul Kitab Tani. Brosur itu merupakan pamflet berbahasa 
Melayu untuk para petani. Dengan itulah Dingley menyajikan 
struktur penguasaan tanah dan berapa rata-rata tanah yang 
dikuasai oleh petani, yakni kurang dari satu bahu. Analisis kelas 
yang dicirikan atas penguasaan tanah menjadi analisis yang 
cukup kuat dalam naskah tersebut. 

Dingley juga menguraikan tentang organisasi tani. Ia secara 
khusus membahas tentang keaktifan sarekat-sarekat tani yang 
berada di bawah organisasi Partai Komunis Indonesia, yang 
dalam praktik di berbagai kota memiliki karakter yang berbeda-
beda. Ia misalnya, menunjukkan sarekat yang ada di Solo di 
bawah kepemimpinan Haji Misbach. Organisasi-organisasi tani 
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yang hendak didirikan oleh pemerintah kolonial ia pandang 
dengan skeptis. Menurutnya, “kita lihat bahwa pemerintah 
Indonesia pada saat ini tengah memberikan tawaran yang 
serius untuk mendukung para petani. Oleh karenanya, adalah 
salah satu tugas terpenting dari setiap komunis militan untuk 
memasuki berbagai organisasi petani, dengan maksud untuk 
membongkar permainan dari para pemeras, yang mengalienasi 
massa petani dari kaum proletariat, dengan berpura-pura 
mendukung mereka.”(ANL)

(17)
Berpacu Nasib di Kebun Karet

Penulis : Madelon H. Szekely-Lulofs
Tahun : 1985
Penerbit : Grafiti Pers

Novel ini terbit pertama kali tahun 1930 dengan judul 
Rubber, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa 
Indonesia oleh penerbit Grafiti Pers tahun 1985. 

Madelon sering disebut sebagai penulis pemberontak, versi 
perempuan dari Multatuli. Ia bersuamikan seorang manajer 
perkebunan, namun memiliki kemampuan menulis yang 
sangat halus. Novelnya ini ditulis secara modern, dengan 
detail suasana yang menggambarkan kehidupan perkebunan 
karet kolonial di Sumatera Utara. Novel Lulofs ini menelanjangi 
kehidupan para asisten perkebunan karet di Deli, saat harga 
karet dunia melonjak tajam tahun 1930, sehingga menjadikan 
dunia petualangan para pendatang kolonial laksana surga. 
Lulofs bersimpati pada nasib para kuli, terutama perempuan-
perempuannya di tengah kehidupan perkebunan yang 
keras.  (ANL)

Agrarische 
Besluit (menuju 
Agrarische Wet 

1870)

(20)
Agrarische Besluit (menuju Agrarische Wet 
1870)

Penerbit : Netherlands Indies, 1870

Domeinverklaring dinyatakan dalam Agrarische Besluit 
Staatsblad 1870 No. 118 dan berlaku untuk Jawa dan 
Madura. Untuk wilayah di luar Jawa dan Madura secara 

umum, domeinverklaring dinyatakan dalam Staatsblad 1875 
No. 199a. Dan untuk wilayah-wilayah khusus, adalah sebagai 
berikut: Sumatra melalui Staatsblad 1874 No. 94f; Manado 
melalui Staatsblad 1877 No. 55; dan Kalimantan Selatan/Timur 
melalui Staatsblad 1888 No. 58. 

Konsep domeinverklaring ini membawa implikasi 
bahwa semua “tanah-tanah liar” adalah domein negara dan 
hak menguasai tanah-tanah tersebut melulu ada di tangan 
pemerintah. Di atas tanah tersebut lalu dapat diterbitkan hak 
atas tanah untuk disewakan kepada perusahaan kolonial 
(erfpacht) selama 75 tahun. 

Diantara berapa bunyi terjemahan Pasal 62 
Regeeringsreglement menurut Undang Undang tahun 1854, 
yang kemudian ditambahkan pada tahun 1870 yang dituangkan 
dalam Staatsblad 1870 No. 55. Inilah yang kemudian dikenal 
luas sebagai Agrarische Wet atau Undang-undang Agraria 
1870, disebutkan Gubernur Jenderal tidak diperbolehkan 
menjual tanah, kemudian Tanah-tanah yang dibuka orang-
orang bumiputera untuk keperluan sendiri, atau tanah-tanah 
yang termasuk lingkungan suatu desa, baik sebagai tempat 
penggembalaan umum maupun dengan sifat lain, tidak boleh 
dipergunakan oleh Gubernur Jenderal kecuali/bersandar atas 
pasal 77, dan untuk perkebunan dari pemerintah menurut 
peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan itu, dengan 
disertai uang penggantian kerugian yang saksama (untuk 
kepentingan umum). Tanah yang dimiliki oleh orang bumiputera 
dengan hak pakai turun-temurun, atas permohonan yang 
berhak, dapat diberikan kepadanya dengan hak eigendom, 
dengan pembatasan-pembatasan yang harus ditetapkan 
dengan sebuah peraturan umum dan pula harus dicantumkan 
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dalam surat eigendomnya, yaitu mengenai kewajibannya 
terhadap negara dan desa tentang hak menjual tanah itu 
kepada orang bukan bumiputera. (ANL)

Survey Coolie 
Budget 

Commission 
Living Condition 

of Plantation 
Workers and 

Peasant in Java 
in 1939-1940

(22) 
Survey Coolie Budget Commission 
Living Condition of Plantation Workers and 
Peasant in Java in 1939-1940

Penerbit : unpublished 

“Coolie Budget Commission” dibentuk guna menyelidiki 
kondisi ekonomi sosial buruh perkebunan di Jawa 
tersebut. Penelitian mengenai kondisi kehidupan 

kuli perkebunan ini bertujuan untuk “memformulasikan dasar-
dasar anggaran standar” yang hasilnya akan diserahkan 
kepada Direktur Urusan Hukum dan Ekonomi, untuk memberi 
pertimbangan kebijakan pengupahan terhadap kuli pada 
masa resesi ekonomi 1930-an. Dari situ dapat tercipta standar 
minimal rust en orde, sehingga tidak terjadi agrarian unrest, 
atau keresahan agraria, di wilayah perusahaan perkebunan. 

Penelitian pada sejumlah perkebunan di Jawa Timur, 
Jawa Tengah, dan Jawa Barat selama kurang lebih setahun 
itu berhasil diselesaikan pada 8 Desember 1941. Namun 
hasilnya tidak sempat dipublikasikan, karena dikhawatirkan 
akan disalahgunakan untuk melakukan penyerangan terhadap 
sistem administrasi kolonial.

Komisi melakukan pengumpulan data atas 18 
perkebunan, yang merupakan sampel dari keseluruhan 1.182 
perkebunan saat itu yang ada, dan 2 perusahaan hutan jati. 
Pemilihan dilakukan berdasarkan keragaman geografis dan 
jenis tanamannya. Responden pekerja dikategorikan dalam 3 
kelompok, yaitu: pekerja perkebunan (1.015 keluarga), pekerja 
pabrik (253 keluarga), dan mandor atau teknisi (287 keluarga). 
Sementara dari kaum tani diambil sampel 390 keluarga, 
yang dibedakan antara mereka yang menetap di perkebunan 
dengan yang tidak menetap, artinya pulang ke rumah masing-
masing sesuai dengan kondisi setempat. Jenis informasi 
yang dikumpulkan adalah tentang komposisi keluarga, jenis 

kelamin, umur, tinggi-berat anggota keluarga, kondisi rumah, 
kepemilikan tanah dan ternak, layanan sosial, jumlah perolehan 
upah dan pendapatan lain, peluang kerja di perkebunan dan 
tempat lain, pengeluaran dan pola konsumsi.

Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa sejumlah kecil 
mandor dan teknisi menerima gaji tertinggi. Secara umum, 
kondisi para mandor dan teknisi sangat menyolok perbedaannya 
dengan para kuli perkebunan dan pabrik, tidak hanya dari segi 
bangunan rumahnya, namun juga perlengkapan di dalamnya. 

Kuli pabrik menerima upah lebih besar ketimbang kuli 
perkebunan, dan yang menetap menerima lebih besar upah 
ketimbang yang tidak menetap. 

Kesimpulan gambaran keseluruhan yang disajikan Laporan 
Komisi Anggaran Kuli ini sungguh menyusahkan hati. Upah 
yang diterima pekerja kuli sungguh rendah sehingga mereka 
nyaris menjadi “pengangguran terselubung”. Penggantian 
tanam paksa atau sanksi pidana dengan kontrak bebas belum 
terbukti merupakan karunia yang sesungguhnya bagi para 
pekerja perkebunan. Penggantian kerja paksa dengan pekerja 
upahan untuk pekerjaan umum tidak menunjukkan keuntungan 
yang jelas bagi para pekerja yang terkait. (ANL)

Eindresume van 
het Onderzoek 

naar de Rechten 
van den Inlander 

op den Grond 
(Penelitian Hak 

atas Tanah 
Pribumi abad 19)

(23) 
Eindresume van het Onderzoek naar de 
Rechten van den Inlander op den Grond 
(Penelitian Hak atas Tanah Pribumi abad 19)

Penerbit : Netherlands Indies, 1896

Di parlemen Belanda, pihak konservatif dan liberal 
mempertarungkan gagasan tentang pilihan 
keterlibatan pihak swasta ikut andil dalam 

melakukan aktivitas ekonomi di negara jajahan, ataukah 
mempertahankan sistem lama melalui cultuurstelsel 
sebagaimana yang dikehendaki oleh pihak pertama. 
Perdebatan dimenangkan pihak liberal dengan 
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dikeluarkannya Regerings Regelmen (RR) 1854. Dalam 
pasal 62 disebutkan bahwa pemerintah diperbolehkan 
menyewakan tanah kepada swasta yang akan ditentukan 
melalui ordonansi. 

Peraturan di atas mempunyai maksud ganda. 
Pertama, adanya pengakuan hak eigendom (milik 
mutlak) pada masyarakat. Dengan kepemilikan itu maka 
dimungkinkan dilakukan transaksi sewa-menyewa 
dengan pihak luar (perusahaan swasta). Kedua, tanah-
tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya 
sebagai milik pribadi, maka statusnya menjadi tanah 
milik negara yang dapat disewakan kepada perusahaan 
swasta (hak erfpacht). Gubenur Jenderal saat itu, van der 
Putte, mengusulkan bahwa penyewaan dapat dilakukan 
dalam jangka waktu 99 tahun. Usulan ini ditolak bahkan 
oleh mitra liberalnya di parlemen.

Guna memuaskan kedua belah pihak, pemerintah 
memutuskan melakukan penelitian hak-hak atas tanah 
pada masyarakat pribumi. Maka keluarlah Dekrit 
Pemerintah Hindia Timur no. 2 dan 34, tahun 1867 yang 
berisi 26 pokok-pokok permasalahan yang perlu diteliti. 
Riset dilakukan di wilayah Jawa dan Madura selain 
Jakarta, Kedu dan vorstenlanden. Penelitian berlangsung 
satu tahun (1868 - 1869). Hasilnya terhimpun dalam 3 
jilid yang terbit dalam waktu yang berbeda. Hasil akhir 
penelitian ini diberi judul Eindresume van het Onderzoek 
naar de Rechten van den Inlander op den Grond (Resume 
Akhir Hasil Penelitian tentang Hak-hak atas Tanah 
Masyarakat Pribumi), atau dikenal dengan Eindresume.

Secara singkat, penelitian itu menyoroti sistem 
tenurial dan tenurial security serta jejaring sosial yang 
terajut dari hubungan antara manusia dengan manusia 
yang berbasiskan pada sumber-sumber agraria (tanah). 
Hasil penelitian memberi potret keragaman sistem 
tenurial yang ada. Kepemilikan baik komunal maupun 
individual ditemukan, akan tetapi hasil akhir dari riset 
itu hadir terlambat setelah kebijakan ekonomi liberal 
dikukuhkan melalui Agrarische Wet tahun 1870. (ANL)

(24)
History of Java 
Riset Kadaster dan “Land Rent System”

Penerbit : NARASI, 2007 (Pertama kali diterbitkan pada 
1817)

Sebagai sebuah kenyataan sosial, penerapan kebijakan 
pajak atas tanah di Jawa didasarkan pada pengalaman 
di India, ketika pemerintah Inggris berkuasa di sana. 

Pada masa kekaisaran Moghul di India (1526-1707), negara 
dianggap sebagai pemilik tanah, atau super land lord. Ia 
berasumsi bahwa kedua kawasan ini mempunyai tingkat 
kemiripan yang tinggi, hasil dari proses difusi dari Asia Selatan. 
Karena itu, pajak tanah mulai diperkenalkan di Jawa dengan 
merujuk pada pengalaman ryotwari di India. 

Dalam sistem ryotwari, negara memberi perlindungan para 
rakyat-petani (ryot) yang sebelumnya hidup tersebar mengikuti 
masing-masing tuan tanah (zamindar). Dengan kebijakan itu, 
negara berinteraksi langsung dengan rakyat dan menghapus 
sistem zamindari. Pemukiman terbentuk pada periode sistem 
ini. Para ryot dilindungi dari pengusiran, sepanjang mereka 
memberikan sejumlah bayaran (sebagai biaya sewa) kepada 
pemerintah. Pemukiman sistem ryotwari ini diperkenalkan oleh 
Thomas Munro, segera setelah ia menguasai wilayah Madras, 
pada seperempat pertama abad 19.

Mengingat bahwa Jawa sedang berada dalam kekuasan 
pemerintahannya, maka Raffles menilai bahwa status tanah 
dimiliki oleh pemerintah atau negara. Inilah yang disebut dengan 
“domein theory”, teori tentang kepemilikan negara, yang lahir 
dari hasil penyelidikan komisi yang dibentuk oleh Raffles 
pada masanya. Dalam buku babonnya itu ia menyatakan, 
“Tanah, setelah disurvei dan diukur, akan diberikan kepada 
petani menurut proporsi yang adil. Kontrak diadakan antara 
petani dan pemerintah secara pribadi…”. Pernyataan ini 
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mengindikasikan bahwa yang bertindak sebagai super land 
lord adalah pemerintah, yang saat itu dipimpinnya. 

Selain memberi dasar domein theory, hasil riset dan 
kebijakan kadastral Raffles memberi gambaran tentang 
luas tanah dan jumlah petani yang kemudian dapat 
diberlangsungkan kontrak sewa-menyewa. Petani diharuskan 
membayar sejumlah uang sebagai ongkos sewanya kepada 
negara. Biaya ini dianggap sebagai pembayaran pajak atas 
tanah. Sistem tenurial, yang semula beragam bentuk sesuai 
hirarki feodalitasnya, berubah bentuk kepemililikannya 
mengikuti konsep barat, yakni property atau eigendom. 

Pemerintahan Raffles dalam melaksanakan sistem pajak 
atas tanah itu sangat mengandalkan struktur lama berupa 
peran elit lokal. Dengan demikian elit lokal mengalami restorasi 
kekuasaan setelah sebelumnya berangsur didepolitisasi 
oleh Daendels. Raffles juga menjual tanah dalam jumlah 
besar, termasuk penduduk yang telah mendiaminya, kepada 
perusahaan pribadi (perusahaan partikelir). Penjualan itu disertai 
dengan segenap peralihan hak feudal kepada perusahaan (hak 
mengutip pajak dan pengerahan tenaga kerja di perkebunan). 
(ANL)

(25) 
Een Eereschuld  

Penerbit : Amesterdam, 1899

Conrad Theodore van Deventer adalah ahli hukum 
Belanda dan tokoh yang memperkenalkan Politik Etis 
(politik balas budi), dengan diawali oleh pidato Ratu 

Belanda Wilhelmina, tanggal 17 September 1901, di gedung 
parlemen Belanda. Ratu Wilhemina ini terkenal dengan 
pidatonya yang menyatakan bahwa pemerintah Belanda 
mempunyai panggilan moral dan hutang budi (een eerschuld) 
terhadap bangsa pribumi di Hindia Belanda. Ratu Wilhelmina 
menegaskan bahwa pemerintah Belanda akan melaksanakan 
Trias Van Deventer, yang terdiri dari irigasi (membangun 

dan memperbaiki pengairan-pengairan dan bendungan 
untuk keperluan pertanian rakyat), emigrasi (memindahkan 
penduduk Jawa ke Sumatera “Pulau Harapan” yang tidak 
padat), dan edukasi (menyediakan sekolah untuk pengajaran 
dan pendidikan kaum pribumi). Bagaimana utang budi itu 
diwujudkan? Pada gilirannya, utang musti dikonversi dalam 
bentuk uang. Tahun 1905, uang pemerintah Hindia Belanda 
sebesar 40 juta gulden dinyatakan sebagai utang kerajaan, 
dengan ketentuan bahwa dalam tahun-tahun berikutnya, 
uang itu akan dibayarkan dalam bentuk usaha-usaha untuk 
memakmuran rakyat pribumi.

Lahirnya politik etis ini harus ditempatkan sebagai buah 
dari pikiran karya Mulatatuli (1860) Max Havelaar. Peringatan 
Multatuli bahwa “Javaan niet mishandeld” (rakyat Jawa 
telah dianiaya) telah merasuki pikiran para sarjana terdidik 
hingga pejabat kolonial. Sekitar 40-an tahun setelah Max 
Havelaar diterbitkan, buahnya pun dipetik.

Tulisan van Deventer yang berpengaruh dimuat 
di majalah De Gids (Panduan), 1989, berjudul Een 
Eereschuld (Utang Budi). Tulisan itu berisi angka-angka konkret 
yang menjelaskan pada publik Belanda bahwa kemakmuran 
dan keamanan negara mereka (adanya kereta api, bendungan-
bendungan, dan seterusnya) merupakan hasil kolonialisasi 
yang didatangkan dari daerah jajahan di Hindia Belanda, 
sementara penduduk pribuminya sendiri tetap miskin dan 
terbelakang, jadi sudah sepantasnya jika kekayaan tersebut 
dikembalikan. Istilahnya, “utang yang demi kehormatan harus 
dibayar, walaupun tidak dapat dituntut di muka hakim.” Bukan 
sekadar harus ternyata, tapi van Deventer juga meyakini bahwa 
utang itu bisa dibayar!

Menurut van Deventer, yang dijuluki “Si Sahabat 
Hindia”, banyak sebabnya. Tapi yang utama disebabkan 
oleh administrasi pemerintahan yang tidak memadai. Tidak 
memadainya administrasi pemerintahan itu, menurut Van 
Deventer, sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah 
jajahan. Administrasi yang tak memadai itu pulalah yang 
menyebabkan modal swasta asing tidak memberi sumbangan 
bagi kemakmuran rakyat, tapi malah menghisapnya. Sumber-
sumber itulah yang mesti dengan segera digunakan sebagai 
pembayar utang budi, lewat program yang disebutnya 
“pendidikan, pengairan dan transmigrasi (educatie, irrigatie, 
emigratie).”

Sebuah tulisan van Deventer lain yang tak kalah 
terkenalnya, dan dimuat oleh De Gids juga (1908), ialah sebuah 
uraian tentang masa depan Insulinde, yang menjabarkan 
prinsip-prinsip etis bagi beleid pemerintah terhadap tanah 
jajahannya. Ia memberi dukungan luar biasa atas kebangkitan 
kesadaran kritis elit terdidik pribumi, termasuk yang bergabung 
dalam organisasi Budi Utomo. (NFR)
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Land Tenure 
in The Village 
of Tjapalago 

(Bandung 
Regency)

(26)
Land Tenure in The Village of Tjapalago 
(Bandung Regency)

Penerbit : Kantor Perantjang Tata Bumi Jawa Barat, 1954

Riset tentang kepemilikan tanah dan hubungan antara 
petani miskin dan petani kaya di Jawa Barat dilakukan 
oleh Anwas Adiwilaga (1954). Riset ini merupakan 

kelanjutan dari penelitian yang pernah dilakukannya bersama 
dengan H. Ten Dam di Cibodas. Namun ia mengambil di lokasi 
lain, yaitu Tjipalago, Bandung.

Anwas Adiwilaga adalah seorang ekonom. Namun, 
dengan melihat aspek penguasaan tanah yang ada di lokasi 
tersebut, ia mampu menjelaskan diferensiasi yang terpampang 
nyata. Ia kemudian dikenal sebagai guru besar perintis sosiologi 
pedesaan di Universitas Padjadjaran, Bandung.(ANL)

(29)
“Modernization without Development in 
Rural Java”
Dalam EKOSOSIOLOGI

Dimuat : Journal of Social Sciences, University of 
Dhaka, Bangladesh. 1982

Naskah ini merupakan kritik Sajogyo yang terkenal atas 
pelaksanaan kebijakan Revolusi Hijau yang padat 
modal dan teknologi itu. Dia menyimpulkan bahwa 

kebijakan itu hanya akan melahirkan “Modernization without 
Development”. Alih-alih memeratakan kesejahteraan hingga 
petani lapis bawah, program itu makin memperkuat polarisasi 
antara yang miskin dan kaya. Akibatnya, terdapat gelombang 
tenaga kerja yang tersingkir dari pedesaan.

Pada akhir tahun 1980-an ia memikirkan bagaimana 
seharusnya kelebihan tenaga kerja ini ditampung melalui 
pembangunan “industri pedesaan”, suatu kebijakan yang 
benar-benar berorientasi pada subyektivitas masyarakat desa, 
bukan hanya menempatkan mereka sebagai tenaga kerja murah 
pedesaan. Pemikiran ini tertuang dalam traktatnya “Delapan 
Jalur Pemerataan Plus”. Dengan butir “plus” inilah ia membuat 
alternatif “alur logika” yang menempatkan “kesempatan kerja 
dan berusaha” sebagai “jalur utama pembuka peluang” dan 
pemenuhan aspek kebutuhan lainnya (kebutuhan pokok, 
pendidikan dan kesehatan, pendapatan, partisipasi dalam 
pembangunan, ketersebaran pembangunan, dan keadilan). 
(ANL)
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METODA KAJIAN PUSAKA 
AGRARIA INDONESIA 
Noer Fauzi Rachman

Siapakah pembaca naskah-naskah Pusaka Agraria 
Indonesia sekarang? Bagaimana membuat naskah-
naskah Pusaka Agraria Indonesia itu tersedia dan bisa 
dinikmati oleh pemuda-pemudi kekinian? Disini akan 

saya sajikan satu contoh bagaimana kajian atas pusaka agraria 
dapat dilakukan untuk memahami situasi sekarang. 

Kerja menghadirkan naskah Pusaka Agraria Indonesia 
bukanlah proyek eskavasi naskah, melainkan upaya 
menemukan kembali asal-usul dari  wacana yang menjadi 
bagian praktek politik agraria dewasa ini. Tiap-tiap naskah 
memiliki perjalanan hidup masing-masing, yang pengaruhnya 
memerlukan kerja penelusuran. Penulis 
mengundang para peneliti menyusun 
metodologi kajian pusaka agraria Indonesia.

Disini penulis sekedar memberi ilustrasi/
contoh bagaimana kajian satu karya Pusaka 
Agraria Indonesia dilakukan, dengan memakai 
buku De Indonesiër en zijn grond (Rakyat 
Indonesia dan Tanahnya) karya Cornelis Van 
Vollenhoven, yang disusun tahun 1918 dan 
terbit pada tahun 1919. 

Cornelis Van Vollenhoven adalah seorang 
sarjana terdidik yang berprestasi tinggi secara 
akademik. Ia peroleh judicium cum laude 
untuk kelulusanya dari pendidikan doktoral 
dalam bidang ilmu hukum dan politik di tahun 
1898. Setelah bertugas sebagai sekretaris pribadi seorang 
anggota parlemen dan pemilik perkebunan J.Th. Cremer, yang 
kemudian hari menjadi Menteri Urusan Wilayah Jajahan selama 
4 tahun (1897-1901), ia diangkat sebagai profesor di Leiden 
University hingga akhir hayatnya.  Sepanjang masa sebagai 
guru besar itulah Van Vollenhoven bekerja sebagai “penemu 
hukum adat”, dan berjuang agar pemerintah Belanda mengakui 
eksistensi dan hak-hak agraria rakyat pribumi khususnya yang 
dikonsepkan dalam beschikkingsrecht, dan melawan segala 
usaha elite penguasa kolonial untuk mengabaikan eksistensi 
hukum-hukum adat. 

Karya De Indonesiër en zijn grond ini adalah pamflet 
akademik yang menantang rancangan perubahan ketentuan 
Pasal 62 RR (Regerings Reglement) yang diajukan bulan Mei 
1918 dan diprakarsai oleh GJ Nolst Trenite. Paragraf tiga  

yang berisikan klausul jaminan perlindungan terhadap hak-
hak agraria rakyat adat dihapuskan. Secara keseluruhan, ide 
Trenite diabdikan untuk mengunifikasi hukum di Hindia Belanda 
menggunakan hukum Barat. Dalam De Indonesiër en zijn grond, 
Van Volenhoven mengemukakan apa yang disebutnya sebagai 
“Satu Abad Ketidakadilan”, yang intinya adalah pembatasan 
secara sistematis dari hak-hak adat atas tanah rakyat yang 
hidup dalam hukum adat. Hal ini menciptakan ketidakpastian 
hukum yang cukup besar dan membangkitkan banyak 
kebencian rakyat. Perampasan tanah dimana-mana dan besar-
besaran itu dibenarkan oleh tafsir mengenai beschikkingsrecht 
oleh administrator kolonial ini.

Penguasa menganggap mereka sedang menduduki, 
menguasai dan memanfaatkan tanah milik negara dan diatur 
berdasar hukum-hukum adat setempat. Mereka tidak diakui hak 
kepemilikan tanahnya dan tidak berhak menjadi penyandang, 
pemilik tanah. Mereka hanyalah bewerkers alias penggarap dari 
tanah milik negara. Disini berlaku prinsip domein verklaring. 
Klausul yang dibahas disini ada dalam Agrarische Wet 1870 
yang berbunyi “landsdomein is alle grond, waarop niet door 

anderen recht van eigendomwordt bewezen”, 
artinya kurang lebih “milik negara berlaku bagi 
semua tanah yang tidak dapat dibuktikan 
kepemilikannya”. 

Dari prinsip itu, tanah milik negara 
dibedakan dalam dua jenis yaitu ‘tanah 
negara bebas’ (vrj lands/staatsdomein) dan 
‘tanah negara tidak bebas’ (onvrj sands/
staatsdomenin). ‘Tanah negara tidak 
bebas’, adalah tanah-tanah yang sudah 
dan sedang dikuasai, diduduki, digunakan 
dan dimanfaatkan secara nyata oleh rakyat 
berdasarkan hukum-hukum adatnya. 
Sedangkan ‘tanah negara bebas’ adalah 
tanah-tanah yang tidak dikuasai, diduduki dan 
dimanfaatkan rakyat ini, dan secara umum 
oleh pemerintah kolonial Belanda, dinyatakan 

sebagai tanah ‘di luar’ wilayah/kawasan desa (buiten dorps 
gebied), sesuai dengan ketentuan pasal 3 Agrarische Wet 1870. 
Tanah-tanah Negeri/Negara tidak bebas yang berada ‘di luar’ 
wilayah atau kawasan desa itu, yang dikategorikan sebagai 
daerah atau wilayah tanah hutan belukar (woeste grond). 

Bagaimana pengaruh karya ini? 

Penulis telah membuatnya bersama Upik Djalin, PhD., 
dalam “Pengantar untuk Membaca Karya van Vollenhoven 
(1919) Orang Indonesia dan Tanahnya, di Ebooknya yang 
dapat diunduh di http://pppm.stpn.ac.id/wp-content/
uploads/2017/08/Orang-Indonesia-dan-Tanahnya-2.pdf 
(akses terakhir pada 21 oktober 2017). Ini buku versi Bahasa 
Indonesia, yang diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Pertanahan 
Nasional (STPN), Sajogyo Institute, dan Perkumpulan HuMa.
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(30)
Proses Terjadinya UUPA:  Peran serta Seksi 
Agraria Universitas Gadjah Mada 

Penerbit : Gadjah Mada University Press, 1987

Iman Soetiknjo adalah salah seorang tenaga ahli yang dikirim 
oleh Universitas Gadjah Mada untuk membantu panitia 
ad hoc UUPA. Buku ini adalah rekaman atau dokumentasi 

perjalanan sejarah Universitas Gadjah Mada dalam proses 
pembentukan UUPA yang bekerja sama dengan DPR RI dan 
Departemen Agraria di bawah kepemimpinan  Sadjarwo. 

Sebagai sebuah dokumen, buku ini menjadi saksi proses 
perdebatan dan dialektika dalam rumusan-rumusan naskah 
awal UUPA pasca munculnya rumusan versi Kementerian 
Agraria. Saat Sadjarwo mengajukan draf naskah UUPA ke 
anggota DPR, di situlah kemudian Seksi Agraria UGM diminta 
secara langsung oleh DPR RI untuk memberi sumbangan 
pemikiran dan pendapat dalam rumusan-rumusan naskah UUPA 
versi UGM. Secara resmi, Seksi Agraria UGM juga mengajukan 
naskah rancangan UUPA, yang kemudian disampaikan pada 
DPR dan Departemen Agraria pada tahun 1959. Buku ini berisi 
pokok pikiran, analisa, dan dokumen-dokumen rancangan 
UUPA versi UGM, serta catatan atas rancangan Sadjarwo yang 
akan memberi gambaran untuk memahami semua proses di 
balik lahirnya UUPA. (ANL)

(31) 
Untuk Bekerdja Lebih Baik di Kalangan 
Kaum Tani

Penerbit : Jajasan Pembaruan, 1958

Buku yang ditulis D.N Aidit ini menjadi penting bagi aktivis 
pergerakan saat ini dalam upaya membangkitkan, 
mengorganisasi dan memimpin aksi-aksi kaum tani, 

untuk mendapatkan hak-haknya secara lebih berkeadilan. 
Menurutnya tidak ada orang yang lebih berhak atas tanah 
kecuali kaum tani, dan karenanya kemudian memunculkan 
berbagai semboyan seperti “tanah untuk kaum tani”, 
“pembagian tanah kepada kaum tani” atau “milik perseorangan 
tani atas tanah”. Dalam buku ini Aidit menekankan pentingnya 
penelitian dan pengembangan pengetahuan mengenai 
hubungan agraria di pedesaan. Buku ini juga menekankan 
pentingnya pendidikan politik dan organisasi bagi petani di 
pedesaan untuk memahami beragam persoalan di pedesaan. 
(TMY)
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WARISAN PARA  
PEMIKIR BOGOR 

Bangunan Teoritik, Pembelaan 
terhadap Golongan Lemah 
Pedesaan

Adi D. Bahri, Sajogyo Institute

Judul di atas mungkin sebuah kritik keras 
bagi para sarjana yang 
mengabdikan dirinya untuk 
ilmu pengetahuan. Dunia 
intelektual-akademisi di 

Indonesia telah menciptakan diskursus 
tersendiri yang mengantarkan setiap 
pemikir pada cara pandang ‘ilmu 
pengetahuan bersifat bebas nilai’ dan 
akademisi maupun peneliti berlaku 
‘objektif’ (Kartodihardjo 2013). Alih-
alih memecahkan persoalan sosial-
masyarakat, para sarjana lebih ‘gemar’ 
memecahkan masalah dan solusi 
bagi dirinya sendiri. Sarjana yang 
berada pada barisan ini mayoritas 
di Indonesia, sehingga keberadaan 
intelektual baik di perguruan tinggi 
dan lembaga-lembaga penelitian 
tidak secara signifikan memberikan 
perubahan sosial baik di tingkat 
tapak (ketimpangan, kemiskinan 
dan lainnya) atau politik-kebijakan di 
Indonesia. 

Luthfi (2011) dalam tulisannya 
“Melacak Sejarah Pemikiraan Agraria: 
Sumbangan Pemikiran Mazhab 
Bogor” telah membuka kembali 
‘pintu’ diskursus bagi para intelektual sebagaimana warisan 
sarjana Bogor. Para pemikir, sarjana Bogor yang dipelopori 
Sajogyo telah menempatkan kepedulian dan perjuangan 
untuk golongan lemah pedesaan sebagai bangunan teoritik 
berilmunya. Tjondronegoro (1996) menegaskan bahwa 
di setiap karya tulisnya, Sajogyo selalu menampilkan 
dinamika golongan lemah di pedesaan. Bangunan 
teoritik keilmuannya ini melembaga secara informal pada 
lingkungannya di IPB sehingga membentuk sebuah aliran 
pemikiran (Savitri 2011) dan komunitas epistemiknya, 
Sajogyo; Gunawan Wiradi; S.M.P. Tjondronegoro; Pudjiwati; 
dan para murid-penerusnya hingga saat ini. 

Sajogyo, pada masa itu adalah Kampto Utomo, orang 
Indonesia pertama yang mempelajari bagamana nasib para 

(32)
Masalah Agararia sebagai Masalah 
Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat 
Indonesia 

Penerbit : 2009, STPN Press-Pewarta (diterbitkan 
pertama kali oleh Tjakrawala, Jakarta, 1952)

Mochammad Tauchid mengingatkan, sekaligus 
menyadarkan semua orang melalui pembukaan 
bukunya, “Soal agraria (soal tanah) adalah soal 

hidup dan penghidupan manusia, karena tanah adalah asal 
dan sumber makanan bagi manusia. Perebutan tanah berarti 
perebutan makanan, perebutan tiang hidup manusia. Untuk ini, 
orang rela menumpahkan darah, mengorbankan segala yang 
ada demi mempertahankan hidup selanjutnya”.

Keistimewaan buku ini yang diterbitkan pertama kali pada 
tahun 1952 yakni memberikan gambaran menyeluruh mengenai 
persoalan agraria, sejak zaman kerajaan hingga awal Indonesia 
merdeka. Sekian banyak persoalan di bidang agraria menjadi 
fokus M. Tauhid untuk melihat dampak yang ditimbulkan 
dari sebuah periode eksploitatif masa kolonial hingga awal 
Indonesia merdeka, bahkan masih bisa dirasakan hingga kini. 
Buku ini, pada zamannya, merekam perjalanan politik agraria 
Indonesia, termasuk aturan-aturan yang meliputi serta sistem 
kekuatan adat yang masih bertahan hingga sekarang. Pada 
zamannya, buku ini menjadi rujukan utama untuk mehami 
politik hukum serta aturan secara detail bagaimana hak atas 
tanah diberlakukan. Hingga sekarang, karya ini masih yang 
terlengkap dalam melihat kebijakan dan politik hukum periode 
kerajaan di hindia Belanda hingga periode Jepang. (ANL)
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kolonis dan transmigrasi di Lampung (Utomo 
1957). Karya Kampto Utomo menjadi literatur 
pertama dan kuat bagi pemerhati transmigrasi, 
yang menjelaskan bagaimana adaptasi para 
kolonis dan transmigran dalam membangun 
pemukiman baru, serta hubungannya dengan 
lingkungan alam dan perubahan pola-pola 
penghidupan. Disertasi yang kemudian 
diterbitkan menjadi buku ini menjadi acuan 
penting  hingga saat ini. Kemampuan analisis 
yang tajam dalam menghubungkan agronomi 
dan geografi ini sangat dipengaruhi gurunya 
Prof. Dr. Karl J. Pelzer. Sementara pendekatan 
antropologisnya dipengaruhi Raymond Firth 
dan pendekatan sosiologis oleh pembimbing 
disertasinya Prof. W.F. Wertheim (Wiradi 1996), 
sedangkan pisau analisis pada ekonomi orang Indonesia 
banyak dipengaruhi Boeke (1953) melalui karya tulisnya 
“Economic policy of dual societies as exemplified by 
Indonesia”. Dia bahkan menyunting buku “Bunga Rampai 
Ekonomi Desa” yang di dalamnya terdapat karya tulisan 
Boeke (Sajogyo 1982).

Seperti gurunya – Pelzer, yang kuat dalam pisau 
analisis agronomi dan geografi, Sajogyo sangat kuat dalam 
analisis agronomi-ekologi dan segi sosio-antropologi-
ekonomi. Ia juga tertarik pada masalah pangan sebagai 
kebutuhan dasar orang Indonesia. Pada titik inilah 
Sajogyo mengetuai penelitian yang cukup panjang 
tentang persoalan pangan-gizi. Pada penelitiannya ini 
Sajogyo menghasilkan sebuah laporan yang cukup 
komperehensif terkait permasalahan besar pangan di 
Indonesia (Sajogyo 1974), dalam “Usaha Perbaikan Gizi 
Keluarga (UPGK)”. Dari sinilah lahir gerakan posyandu 
dan terbit sebuah buku panduan «Pedoman untuk Kader 
di Desa dalam Membina Taman Gizi» (Sajoyo et al 1977). 
Sayangnya gerakan ini kemudian diadopsi Soeharto 
menjadi ‹simplikasi› seperti Pendidikan Keterampilan 
Keluarga (PKK). Pada masa-masa inilah, Sajogyo 
‘mengutak-atik’ hasil penelitian UPGK, dengan berbekal 
data-data fisik konsumsi pangan penduduk Jawa dan 
dibandingkan dengan SUSENAS, BPS 1969/1970-
1976, Sajogyo melahirkan rumusan tentang batas antara 
(penduduk) «miskin» dan «tidak miskin» (Sajogyo 1977). 
Ini untuk pertama kali peneliti atau akademisi Indonesia 
‹berani› berbicara kemiskinan di Indonesia. Rumusan 
tersebut dikenal sebagai «Garis Kemiskinan Sajogyo» 
dan masih signifikan menjadi rujukan hingga saat ini.

Sikap keilmuan dalam membela golongan lemah 
pedesaan juga muncul dalam kritiknya pada hasil 
meningkatnya produksi padi pada masa revolusi hijau, 
BIMAS dan INMAS. Kritik tersebut dituangkan dalam 
“Modernization without Development in Rural Java” 
(Sajogyo 1973). Pada ranah itu, Sajogyo menemukan 
akibat dari program BIMAS dan INMAS telah melahirkan 
golongan lemah baru di pedesaan dan hilangnya 
kesempatan kerja bagi penduduk desa. Kepeduliannya 
terhadap gologan lemah pedesaan menjadi fokus ‘laku’ 

ilmiah tidak hanya pada diri Sajogyo, tetapi pada 
‘epistemic community’ dan habitat yang ada 
pada dirinya. 

Para pendukung pemikir Bogor lainnya, 
Pudjiwati Sajogyo, pada 1983 menerbitkan 
karyanya berjudul «Peran Wanita dalam 
Perkembangan Masyarakat Desa», Pudjiwati 
(1983). Karya tulis tersebut merupakan 
pengembangan disertasinya yang berjudul 
«Peranan wanita dalam keluarga, rumah 
tangga dan masyarakat yang lebih luas: Dua 
kasus penelitian di Kabupaten Sukabumi dan 
Kabupaten Sumedang di Jawa Barat». Pada 
karya ini lahir rumusan tentang «curahan waktu 

wanita atau alokasi waktu wanita - saat itu terminologi 
gender-perempuan belum bannya digunakan. Pudjiwati 
hadir saat kebijakan revolusi hijau di Indonesia. 
Penelaahannya tidak jauh pada dampak dan peran 
wanita terhadap pembangunan saat itu. 

Warisan Pudjiwati mengantarkan lahir dan 
tumbuhnya pusat-pusat Studi Wanita (PSW) di berbagai 
perguruan tinggi di Indonesia. Pendekatannya sebagai 
sosiolog pedesaan sangat kental pada berbagai terbitan 
karya-karyanya. Ia mengajak para pemikir pada era-nya - 
hingga saat ini menelaah kembali secara kritis bagaimana 
perempuan dilemahkan dan dimiskinkan dalam struktur 
sosial. Pudjiwati menjadi penggerak pemikir wanita di 
masanya dan karyanya masih cukup signifikan hingga 
saat ini.

Fokus pada pembelaan golongan lemah pedesaan 
– akibat kolonial, merupakan bentuk tanggung jawab 
moral para pemikir Bogor, hingga Indonesia saat ini. 
Boeke (1953) menjelaskan dengan detil bagaimana 
kolonialisme menguras habis sumber kekayaan alam 
Indonesia dan membawa pada pusaran kapitalisme 
global kala itu. Hal itu berdampak langsung  terhadap 
corak ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan rumah 
tangga-komunitas menjadi pemaksaan kebutuhan 
kapitalisme global. Pada ranah inilah, sistem ekonomi 
masyarakat Indonesia oleh Boeke (1953) dikatakan 
telah dihancur-leburkan oleh kolonialisme. Karya Boeke 
cukup signifikan, karena sebagai sarjana telah berani 
mengungkap bagaimana kolonialisme yang dibawa barat 
telah menghancurkan sendi-sendi sosial-ekonomi rakyat 
Indonesia. Sebenarnya teori eknomi ganda Boeke telah 
menghadirkan perdebatan yang cukup panjang dalam 
khasanah pemikiran ekonomi, khususnya ekonomi 
negara bekas jajahan, perdebatan ini contohnya bisa 
dilihat dari kritik Sadli (1957) dan de Vries (1982). 

Tak kalah penting, sebuah publikasi yang disunting 
para pemikir Bogor memberi sumbangan mendasar 
tentang pemiskinan dan ketimpangan yang merata dan 
tragis di Pulau Jawa dari berbagai masa. Seperti yang 
diungkapkan Tjondronegoro dan Wiradi (1984) dalam 
«Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah 
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Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa». 

Sumbangsih sarjana Bogor tidak hanya signifikan 
pada ranah kerja-kerja akademis belaka, gerakan 
sosial memberikan apresiasi terhadap pemikiran yang 
berpihak. White (2002) mengungkapkan para pemikir  
Bogor memberikan sumbangsih cukup besar dalam 
studi agraria dan gerakan sosial. Bahkan pada era-era 
tersebut  lingkungan yang  telah dibentuk Sajogyo dan 
para koleganya telah mampu menciptakan kultur debat, 
penelitian, dan perdebatan masalah-masalah agraria di 
Indonesia. Kultur yang praktis diteruskan oleh Gunawan 
Wiradi dan para murid-muridnya saat ini. 

Pada  2000 Gunawan Wiradi menerbitkan karyanya 
yang berjudul «Reforma Agraria, Perjalanan yang Belum 
Berakhir» (Wiradi 2000-2009). Karya ini meneguhkan 
kembali bagaimana para epistemic community 
yang berhabitat dunia akademis dan gerakan sosial 
membangun-mempertahankan bangunan teoritis ‹laku› 
kesehariannya dalam pembelaan golongan lemah 
pedesaan. Karya tersebut diterbitkan ulang pada 2009, 
seolah masih meneguhkan kembali bahwa pembelaan 
kepada golongan lemah menjadi agenda yang harus 
dimasifkan. Pada karya tersebut, dipaparkan cukup detil 
bagaimana seluk-beluk perjalanan perkembangan politik 
agraria dari masa ke masa; menegaskan pentingnya RA 
di Indonesia. Buku ini telah dianggap sebagai literatur 
utama oleh para pakar dan pegiat agraria di Indonesia.

Sangatlah penting membangun sebuah habitat-
komunitas epistemik untuk memperjuangkan kembali 
pembelaan pada golongan lemah. Memang masih relevan 
jika kerja-kerja diletakkan pada ranah pedesaan, tetapi 
masyarakat perkotaan telah mengalami pelemahan-
pemiskinan yang cukup mendalam sejak lama, makin 
masif saat ini akibat migrasi tenaga kerja pedesaan 
menuju kota. Sehingga menjadi  penting para sarjana 
dan pemikir Bogor meneguhkan kembali laku ilmiah 
yang memihak pada golongan lemah baik pedesaan atau 
perkotaan, bahkan melintasi berbagai ekosistem dan 
lanskap di belantara - lautan Indonesia. Hal ini sangat 
mendesak  saat situasi ‘gawat sumber-sumber agraria’ 
kini memasuki tumor dengan stadium paling tinggi.
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(36)
Politik Agraria Nasional

Penulis : Iman Soetiknjo
Penerbit : Gadjah Mada University Press, 1983.

Politik Agraria Nasional merupakan karya pondasi 
bagi literatur lain dengan bahasan politik agraria 
nasional di Indonesia. Di awal kemerdekaan, Indonesia 

membutuhkan kerangka politik agraria nasional yang 
berorientasi pada kesejahteraan rakyat Indonesia. Untuk itu 
politik agraria nasional tidak dapat mengikuti politik agraria 
kolonial yang melandaskan tujuannya pada keuntungan. Dalam 
buku ini, penulis memperlihatkan proses pembentukan politik 
agraria baru di kala itu. 

Karya ini mengurai dimensi-dimensi penting terkait UUPA 
1960, yang seringkali disalahpahami dan dilihat sebagai 
undang-undang yang memihak pada kepentingan kelompok 
tertentu. Pertama, UUPA bukan hanya produk yang lahir dari 
proses pergumulan kekuatan-kekuatan politik yang ada kala 
itu, tetapi juga merupakan sumbangan dari hasil karya ilmiah. 
Kedua, karya ini menjelaskan bahwa UUPA 1960 sebagai dasar 
dari politik agraria nasional merupakan produk dari falsafah 
Pancasila, bukan mengambil perumusannya dari nilai-nilai 
ideologi politik lainnya. 

Ketiga, karya ini menjelaskan bahwa baik negara, 
masyarakat adat, maupun individu-individu privat memiliki 
hak-hak yang diatur oleh UUPA 1960. Menurut Soetiknjo UUPA 
mengakui hak kolektif tertinggi yaitu hak menguasai oleh 
negara dan hak masyarakat adat akan tanah, tetapi pada saat 
yang bersamaan juga mengakui hak kepemilikan berdasarkan 
individu.

Keempat, karya ini berupaya memperbaiki 
kesalahpahaman UUPA 1960 yang dilihat sebagai instrumen 
Partai Komunis Indonesia. Melalui karya Iman Soetiknjo ini, 

kita dapat mengambil pelajaran bahwa dasar dari politik agraria 
nasional adalah adanya kerangka hukum agraria melalui 
UUPA 1960, yang landasan dasar hukumnya mengacu pada 
UUD 1945 pasal 33 dan falsafah negara kita yaitu Pancasila. 
Dengan kata lain politik agraria suatu bangsa sedikit banyak 
dipengaruhi oleh kerangka hukum agraria yang dimiliki dan 
orientasi kebijakannya. (FK)

Pemberontakkan 
Petani Banten 

(39)
Pemberontakkan Petani Banten 

Penerjemah : Hasan Basri
Penerbit  : Pustaka Jaya, 1984

Buku yang diangkat dari disertasi Prof Sartono Kartodirdjo 
di Leiden University ini dianggap sebagai karya baru 
dalam mengaji sejarah pedesaan Indonesia. Banyak 

orang kemudian melabeli kajian tersebut dengan sebutan 
Indonesia-sentris, yang berarti perspektif atau cara pandang 
orang Indonesia dengan objek dan subjek Indonesia, sebagai 
lawan dari kajian-kajian asing pada zamannya yang dianggap 
cenderung Nerlando-sentris. Pada masanya cara pandang 
demikian itu sangat baru. Lebih lanjut, Sartono dianggap 
mengenalkan studi sejarah sosial dengan perspektif yang 
menempatkan nonelite sebagai isu sentral dalam kajiannya. Hal 
ini dianggap baru di tengah studi-studi sejarah Indonesia, yang 
saat itu didominasi dengan sejarah elite. Petani dan wong cilik 
menjadi isu sentral dalam kajian buku ini dan menempatkan 
proses dan perannya sebagai sesuatu yang pokok dalam 
pembentukan sejarah Indonesia. Ketika studi ini diterbitkan, 
banyak pakar memujinya sebagai kajian yang genuine dan 
menjadi awal dari kegiatan studi sejenis. Harus diakui, Sartono 
telah mengenalkan pada publik bahwa studi sejarah sosial, 
gerakan petani pedesaan, dan pemberontakan petani Banten 
1988 menjadi sumbangsih penting dalam memahami fenomena 
gerakan-gerakan protes di Jawa. (ANL)
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(40) 
Sejarah Kehutanan Indonesia
Buku I: Periode Pra Sejarah-Tahun 1942
Buku II-III: Periode Tahun 1942-1983

Penerbit :  Departemen Kehutanan, 1992.

Buku ini hadir alam rangka memperkenalkan perkembangan 
kehutanan Indonesia kepada masyarakat. Berbagai 
bahan sejarah pengelolaan hutan dikumpulkan, dan 

ditulis oleh Tim Penyusunan Sejarah Kehutanan Indonesia 
(TPSKI) menjadi buku “Sejarah Kehutanan Indonesia” ini. 

Penulisan buku ini juga dimaksudkan agar sejarah 
pengelolaan hutan ini dapat kita simak, sehingga kita dapat 
memahami upaya masyarakat yang senantiasa mencoba 
mengatasi persoalan-persoalan yang ada pada zamannya. 
Menurut tim penulis buku ini, butir-butir berharga dari tindakan 
para pendahulu kita, dapat kita jadikan “guru pengalaman” 
dan keteladanan, terutama bagi generasi muda yang akan 
meneruskan pemanfaatan dan pelestarian hutan. (TMY)

(41) 
Rich Forest, Poor People, Resource Control 
and Resistance in Java,

Penerbit: UC Press, 2006.

Sejak tahun 1990an, hutan di Indonesia mengalami 
degradasi dengan besaran yang belum pernah terjadi 
sebelumnya, termasuk hutan di Jawa. Berbagai upaya 

pemecahan masalah telah dilakukan. Namun cara pikir 
forester, yang terkendala oleh hukum, ideologi, dan sejarah 
mereka sendiri, belum mampu menggeser basis ekonomi, 
sosial dan politik kekuasaan atau struktur hubungan kekuasaan 
antara warga desa dan para forester maupun antara berbagai 
golongan dan kelompok kepentingan di desa. Padahal itulah 
yang menjadi sumber pokok persoalan. 

Buku ini menjadi sumber pustaka penting untuk melihat 
persoalan hutan Jawa dari perspektif lain, agar para forester 
mempunyai dasar pijakan untuk tidak hanya menjalankan 
solusi secara administratif , melainkan juga melakukan 
restrukturasi hubungan antaraktor yang selama ini belum atau 
bahkan dihindari untuk dijalankan. Buku, yang ditulis oleh Guru 
Besar Ilmu Sosial Lingkungan, ini harus dibaca oleh semua 
pemikir dan pengambil keputusan kehutanan serta praktisi 
pembangunan di Indonesia. (HK)
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berkontribusi dalam perubahan-perubahan yang terjadi di 
tingkat lokal-nasional-global. (RM)

(43)
Mobilisasi dan Kontrol
Studi tentang Perubahan Sosial di 
Pedesaan Jawa 1942 – 1945

Penerjemah :  Hermawan Sulistyo
Penerbit  : Kerja sama Yayasan Karti Sarana dengan  

   Penerbit PT Gramedia 
     Widiasarana Indonesia-Grasindo, 1993

Buku ini menelusuri kebijakan-kebijakan pemerintah 
Jepang yang memengaruhi kehidupan sosial 
masyarakat di pedesaan. Diangkat dari hasil penelitian 

Kurasawa, buku ini secara rinci menggambarkan bagaimana 
kebijakan dan strategi politik Jepang ini telah berakibat pada 
kemiskinan pedesaan yang akut atas eksploitasi sumber daya 
ekonomi pedesaan. Di sisi lain, kebijakan ini juga berdampak 
pada transformasi di pedesaan, dan desa tidak lagi terisolasi. 
Masyarakat pedesaan mampu masuk ke dalam hiruk-pikuk 
politik pusat dan mendapatkan gambaran dirinya sebagai 
sebuah bangsa, sehingga akhirnya membentuk keguncangan 
dan terakumulasi dalam beragam pemberontakan di berbagai 
tempat. (TMY)

(42) 
Masyarakat Desa dalam Perubahan Zaman: 
Sejarah Diferensiasi Sosial di Jawa 1830-
1980 

Penerbit : Grasindo, 1998

Buku ini menceritakan perubahan yang terjadi di pedesaan 
Jawa dalam rentang waktu 1830 sampai dengan 1980. 
Husken membagi bukunya ke dalam tiga periodisasi, 

yaitu zaman penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, dan masa 
kemerdekaan Indonesia. Husken menggarisbawahi struktur 
sosial masyarakat Jawa dan diferensiasinya dari zaman ke 
zaman selalu dipengaruhi oleh keberadaan mode of production 
yang bertumpu atas tanah. 

Hüsken menonjolkan pendekatan sejarah dalam 
menguraikan perubahan pedesaan Jawa dari waktu ke waktu, 
mulai dari era penjajahan, kemerdekaan, hingga masa jatuhnya 
pemerintahan Soeharto (presiden kedua RI). Setiap periode 
tersebut memiliki kebijakan ekonomi dan politik yang berbeda, 
sehingga menimbulkan diferensiasi sosial yang berbeda pula. 
Sekalipun terjadi perubahan struktur sosial, namun gejala 
tersebut selalu sama untuk setiap periodenya, yaitu tidak ada 
diferensiasi sosial yang mencolok sehingga menyebabkan 
timbulnya stuktur sosial baru (Mappatoba 2014).

Hüsken berpandangan bahwa masyarakat pedesaan 
Jawa, dalam hal ini yaitu masyarakat Gondosari, sudah 
mengalami proses komersialisasi dan diferensiasi sosial jauh 
sejak lama. Pada pertengahan abad ke-19 upah kerja dan 
bagi hasil sudah dikenal di desa itu. Sehingga, pandangan 
mengenai masyarakat pedesaan Jawa yang egaliter dan 
subsisten cenderung dibantah oleh Hüsken. Lebih jauh, Hüsken 
meletakkan objek kajiannya pada masyarakat pedesaan yang 
aktif dan memiliki dinamikanya sendiri, bukan hanya sebagai 
masyarakat pasif yang tidak ikut terlibat dalam pembangunan. 
Artinya masyarakat adalah pelaku aktif, yang juga turut 
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(46)
Toean Keboen dan Petani  
Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria di 
Sumatra Timur 1863-1947

Penerjemah : J. Rumbo 
Penerbit  : Sinar Harapan, 1882

Di dalam buku ini, Karl J. Pelzer mengisahkan eksploitasi 
yang terjadi dalam perkebunan Deli, Sumatera Timur pada 
awal abad ke-20. Pelzer dengan baik menggambarkan 

bagaimana pengusaha onderneming bersekongkol dengan 
raja-raja Deli untuk merebut tanah pertanian di Sumatera 
Timur. Derasnya keuntungan yang diperoleh para tuan kebun 
ini ternyata tidak berbanding lurus dengan nasib buruh, yang 
menjadi pekerja perkebunan. Pada akhirnya eksploitasi ini 
berakibat pada kehancuran budaya pertanian tradisonal, 
hukum adat, serta sistem hak waris tanah bagi masyarakat 
Sumatera Timur.

(47)
Sengketa Agraria: Pengusaha Perkebunan 
Melawan Petani 

Penerbit : Sinar Harapan, 1985

Buku ini merupakan karya keduanya mengenai studi 
ekonomi perkebunan yang mengangkat konflik 
perkebunan yang terjadi setelah kemerdekaan Indonesia. 

Menariknya, karya Sengketa Agraria: Pengusaha Perkebunan 
Melawan Petani adalah karya yang dipublikasikan sebelum 
Pelzer sempat menuntaskan manuskripnya. Pelzer meninggal 
dunia dengan menyisakan satu bab yang belum sempat 
dirampungkannya. Namun, isi dari buku ini sungguh sangat 
bermakna meskipun bab terakhir belum diselesaikan olehnya. 
Buku ini pun mendapatkan sentuhan pengantar yang baik 
dari Prof. Sayogyo dan Prof. Clifford Gertz untuk membawa 
pembaca masuk dalam kajian yang disuguhkan Pelzer.

Kisah yang coba diungkapkan oleh Pelzer melalui 
buku ini yaitu mengenai relasi yang tidaklah mudah antara 
pengusaha perkebunan, penduduk, dan suksesi pemerintah. 
Sampai pada tahun 1930an, pengusaha perkebunan selalu 
menghadapi permintaan lokal untuk lahan dengan memberikan 
hak menanam tanaman pangan di wilayah perkebunan yang 
kosong.  Imigrasi pun meningkat ke wilayah perkebunan dan 
mulai mendatangkan populasi petani dari Karo, Toba, dan 
Jawa. Kondisi ini kemudian berbenturan dengan kebijakan etik 
mengenai kesejahteraan orang pribumi. Pemerintah kolonial 
pun mulai mencari jalan yang dapat diterima dalam mengurangi 
area dari perkebunan tembakau dan meredistribusikan 
kelebihan lahan pada penduduk lokal. Proses distribusi ini juga 
sebenarnya menimbulkan debat mengenai penduduk yang 
mana dan berapa besar bagian yang diterima siapa? Debat 
ini tentunya dipengaruhi oleh adanya migrasi yang semakin 
meningkat di wilayah perkebunan.

Sengketa Agraria: Pengusaha Perkebunan Melawan 
Petani menjadi karya yang kaya dengan gambaran mengenai 
konflik mendasar di perkebunan antara pengusaha perkebunan 
melawan petani, politikus di tataran lokal, regional, dan 
nasional. Pelzer mencoba menjelaskan persoalan integrasi 
dari sebuah wilayah yang baru merdeka. Pertama, integrasi 
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regional yang konsentrasinya ada pada grup etnis lokal dengan 
batasan faktor politik dan ekonomi peninggalan Belanda. 
Kedua, integrasi akibat munculnya rezim baru, sebuah 
rezim menghadapi ekonomi perkebunan yang berorientasi 
ekspor sebagai sumber penting dalam pertukaran luar negeri 
menghadapi nasionalisasi yang dipersiapkan negara. Karya 
Pelzer ini pun kemudian menjadi kajian yang dapat menjadi 
sumber informasi mengenai negosiasi aktual, diplomasi, dan 
keputusan politik dalam mempelajari sejarah ekonomi dan 
administratif Indonesia modern. (RM)

(48)
Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat Di 
Jawa 1912-1926

Penerbit : Grafiti Pers, 2015

Melalui buku ini, Takashi Shiraishi mengkaji periode 
sejarah yang dikenal luas sebagai ‘zaman pergerakan’ 
untuk menemukan ‘bangsa’, dengan Surakarta - 

Jogjakarta sebagai panggung utamanya. Dari sisi paradigma 
studi sejarah, Shiraishi melakukan terobosan dengan sikap 
kritisnya terhadap sumber sejarah kolonial (yang bertumpu 
pada sistem pengarsipan kolonial) dengan menggali sumber 
berupa kata (tulisan) dan perbuatan para pelaku. Mereka 
adalah orang-orang yang menampilkan kesadaran baru dalam 
bentuk bahasa modern, seperti surat kabar, rapat, pemogokan, 
serikat, partai dan ideologi.

Karya ini dimulai dengan uraian perihal Solo dan Yogyakarta 
sebagai wilayah raja-raja, yang berbeda dengan wilayah 
pemerintahan Hindia Belanda dengan sistem mempergunakan 
aristokrat pribumi. Wilayah Solo dan Yogyakarta ini ditata-
ulang oleh pemerintah Hindia Belanda (istilahnya: “reorganisasi 
agraria”) untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan ekspansi 
modal (perbankan dan perkebunan komoditi ekspor utamanya 
gula dan tembakau). Reorganisasi agraria ini tak pelak 
mempengaruhi tatanan feodal dan mereorganisasikan struktur 
dan distribusi jabatan pejabat-pejabat rendahan di desa-desa/
pedalaman dalam wilayah raja-raja. 

Masalah Agraria, 
Perubahan Sosial, dan 
Implikasi Kebijakan

Rina Mardiana, Pusat Studi Agraria IPB
Antara Geertz (1976); Pelzer (1991); Stoler (1995); 
Hefner (1999); dan Ismail (2007)

Perbincangan mengenai 
persoalan agraria sejak 
lama menjadi pembahasan 
para pemerhati agraria. 
Peneliti dalam dan luar 

negeri sepanjang sejarah perjuangan 
dan setelah kemerdekaan Indonesia 
telah banyak menghasilkan tulisan-
tulisan mengenai masalah agraria. 
Stoler (2005) mendeskripsikan 
perdebatan agraria yang terjadi sejak 
zaman kolonial sampai awal Orde 
Baru di wilayah perkebunan karet di 
Sumatera Timur. Lebih dalam, Stoler 
menyampaikan analisisnya bahwa ekspansi orang-orang 
Eropa pada masa itu telah menimbulkan konflik laten 
antara pemodal dan buruh. Pengalaman sosial, ekonomi, 
dan politik buruh Jawa di perbatasan perkebunan menjadi 
penyebab konflik dan perlawanan dari para buruh. 
Kapitalisme yang dibawa perkebunan telah membuat 
buruh kebun berhadapan dengan para pemodal.

Sejalan dengan hal tersebut, Pelzer (1985) pun turut 
memberikan gambaran mengenai sengketa agraria di 
perkebunan Sumatera Timur yang terjadi akibat tumpang 
tindih ekonomi, hukum, dan konflik politik yang terjadi 
pada masa itu. Pelzer menggambarkan tarik menarik 
antara pemenuhan kesejahteraan atau keuntungan 
ekonomi bagi negara. Belum lagi muncul pula konflik 
klaim lahan antar etnis di perkebunan tersebut. Nyatanya, 
sengketa agraria bukan hanya terjadi dalam konteks 
lokal, melainkan sebuah pergulatan besar politik untuk 
mengontrol lahan perkebunan dan struktur ekonomi 
perkebunan sampai tingkat nasional. Pergulatan tersebut 
kemudian memberikan dampak terhadap perubahan 
sosial dan kesejahteraan masyarakat terkait sumber-
sumber agraria.

Geertz (1974) dalam bukunya Involusi Pertanian, 
secara menarik menunjukkan mengenai perubahan sosial 
dalam ranah perbincangan agraria. Kajiannya menelisik 
perubahan sosial masyarakat petani, khususnya Jawa, 
dengan pendekatan ekologis. Geertz mengemukakan 
bahwa inti kebudayaan masyarakat Jawa adalah 
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pertanian sawah. Pengelolaan sawah pada 
masyarakat Jawa begitu mempengaruhi 
organisasi sosial, struktur desa, stratifikasi 
sosial, hubungan kekerabatan, dan sistem 
sosial lainnya di pedesaan Jawa. Definisi 
tersebut meyiratkan bahwa faktor ekologis telah 
memberikan pengaruh pada petani Jawa untuk 
menciptakan sistem sosialnya. 

Tesis utama Geertz adalah sistem 
pertanian modern yang dibawa pihak kolonial 
telah menimbulkan keadaan yang involutif 
akibat terus bertambahnya penduduk. Akhirnya, 
kondisi involutif menjadikan “petani Jawa 
bergeser ke arah involusi pertanian, kemiskinan 
bersama, elastisitas sosial, dan kebudayaan 
yang mengatur”. Menurut Geertz, perubahan 
sosial pun terjadi bagi petani Luar Jawa yang 
“bergeser ke arah spesialisasi pertanian, 
individualisme yang tegas, pertentangan sosial, 
dan rasionalisasi kebudayaan”. Kondisi petani 
Luar Jawa ini pun sebenarnya tergambarkan 
melalui kondisi perkebunan dalam kajian Stoler 
dan Pelzer di perkebunan Sumatera.

Kasus di Pegunungan Tengger menambah 
wacana lain mengenai perubahan sosial dalam 
ranah agraria. Hefner (1999) menggambarkan 
adanya perubahan sosial terutama stratifikasi 
yang mencolok antara petani kaya dan 
petani miskin. Perubahan sosial juga terjadi 
dikarenakan kemandegan dan krisis akibat 
kebijaksanaan yang datang dari luar untuk 
menyikapi kondisi ekologis yang memburuk. 
Modernisasi pertanian melalui revolusi 
hijau memang meningkatkan produktivitas, 
namun tidak menghentikan erosi yang 
terjadi di pegunungan. Sebuah contoh kasus 
yang menggambarkan pengaruh kebijakan 
keagrariaan mampu mempengaruhi kondisi sosial dari 
masyarakat.

Kajian-kajian agraria tersebut menyiratkan bahwa 
berbagai kebijakan agro ekologis-agraris pada akhirnya 
merubah kondisi sosial masyarakat. Indonesia telah 
memiliki kebijakan dasar yang mengatur mengenai 
masalah agraria, yaitu Undang Undang Pokok Agraria 
1960 (UUPA 1960). Namun, dalam implementasinya, 
sulit sekali untuk dapat mencapai tujuan memenuhi 
kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. UUPA 
1960 sebagai produk legal, belum cukup memuaskan 
saat diinterpretasikan oleh tiap rezim untuk menciptakan 
keadilan agraria. Kebijakan turunannya pun belum 
menjadi titik tengah penyelesaian sengketa agraria yang 
terjadi saat ini. 

Ismail (2007) mengkaji mengenai proses dan 
produk hukum dalam perkembangan hukum pertanahan. 

Kajiannya ini melihat sudut pandang ekonomi-
politik dari kebijakan pertanahan. Ismail 
mengemukakan bahwa produk hukum 
tidaklah bebas nilai. Ada beberapa faktor yang 
mempengaruhi produk hukum yang dihasilkan, 
yaitu pilihan kepentingan, nilai sosial, dan 
kelompok yang diuntungkan. Pembangunan 
hukum pertanahan cukup kompleks. Struktur 
sosial yang majemuk, pemaknaan berbeda 
antara kelompok tradisional dan modern, 
orientasi pembangunan ekonomi, dapat 
mempengaruhi kebijakan yang dihasilkan. 
UUPA 1960 pun sebagai model ideal hukum 
pertanahan seringkali kesulitan untuk 
dicapai akibat kompleksitas faktor yang 
mempengaruhinya ini.

Masalah agraria begitu kompleks dan 
acapkali menjadi dasar perubahan sosial bagi 
masyarakat agraris. Kompleksitas ini merupakan 
implikasi relasi manusia dengan sumber-
sumber agraria dan relasi antar manusianya 
sendiri. Kebijakan agraria selama ini seringkali 
ditopang untuk memenuhi kepentingan 
tertentu. Kajian-kajian agraria selama ini 
seperti yang di gambarkan oleh akademisi 
yang disebutkan diatas telah menyinggung 
pertalian antara ragam kebijakan yang belum 
mampu menciptakan kesejahteraan dan 
keadilan, melainkan menciptakan perubahan 
sosial bagi masyarakat agraris. Perubahan 
sosial ini tercermin dengan beragam kondisi, 
ketimpangan struktural, konflik laten dalam 
akses sumber daya, atau politik pemanfaatan 
sumber-sumber agraria. 
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(35)
Tetralogi Pulau Buru 

Judul Buku  :  Tetralogi Pulau Buru
- Bumi Manusia (1980 , 1981 )
- Anak Semua Bangsa ( 1981 )
- Jejak Langkah (1985 )
- Pulau Buru ( 1988 ) 
Penulis  : Pramoedya Ananta Toer
Penerbit  :  Hasta Mitra

Pramoedya Ananta Toer adalah manusia besar Indonesia 
yang tidak bisa dibungkam bahkan dengan cara 
mengasingkan dan memenjarakannya sekalipun di Pulau 

Buru. Tetralogi Buru adalah anak ruhaninya yang lahir selama 
proses pemenjaraan tersebut yakni rentang antara 1965-
1979, dengan cara yang unik yakni dengan cara dibacakan 
secara lisan kepada teman-temannya sesama tahanan politik.  
Keempat cerita tersebut diterbitkan oleh Hasta Mitra dalam 
bentuk novel yang kemudian dilarang peredarannya, karna 
dianggap membawa semangat ideologi terlarang Marxisme-
Leninisme , bahkan ketiga karya terakhir ini bahkan langsung 
dilarang oleh Kejaksaan Agung hanya 1-2 bulan setelah terbit. 

Tetralogi Buru mengisahkan tentang gerakan kebangkitan 
nasional Indonesia rentang antara 1898 – 1918, dengan tokoh 
protagonis utama seorang anak bupati yang mengenyam 
pendidikan Belanda , yakni Minke.  Dalam perjalanannya, 
Karakter Minke tumbuh dan berkembang – dari yang merasa 
‘malu ‘ terlahir sebagai pribumi dan menolak menulis dalam 
bahasa Melayu hingga menjadi salah satu pejuang melawan 
kolonialisme. Pertemuannya dengan Petani Jawa  yang bernama 
Trunodongso, yang  digusur dari tanahnya sendiri adalah 
tonggak penting dalam perubahan sikap Minke. Perjalanannya 
menjadi semakin menggeliat ketika ia mendedikasikan diri 
melalui kehadiran surat kabar berbahasa melayu : Medan 
Prijaji.  Tokoh Minke dalam keempat cerita ini adalah fiksi yang 
berangkat dari beberapa dokumen fakta sejarah tokoh Bapak 
Pers Nasional, yakni Raden Mas Djokomono Tirto Adhi Soerjo. 

Namun kemudian, pertumbuhan industri persuratkabaran 
dan pendidikan, yang semakin meluas di bawah kebijakan 
etis, melahirkan kesadaran baru di kalangan bumi putera 
dan berbagai golongan lain. Ketidakadilan struktural dan 
konjungtur krisis ekonomi global, kemudian menumbuhkan 
radikalisasi rakyat di Jawa dalam bentuk-bentuk organisasi 
perlawanan hingga partai politik, yang menjadi jalan bagi kaum 
tani, buruh, orang-orang bebas, dan bahkan borjuasi untuk 
memperjuangkan kepentingan rakyat. (AI)

(49) 
Geger Ténggér:  Perubahan Sosial dan 
Perkelahian Politik

Penerbit : LKIS1999

Buku ini mengaji satu wilayah yang khas dan unik di pulau 
Jawa, yakni dataran tinggi Tengger. Kajian yang dilakukan 
sangat komperensif, meliputi sejarah masyarakat berikut 

dinamika (perbenturan kekerasan) politik serta identitas 
hingga klimaksnya ledakan kekerasan politik 1965-1966, serta 
dinamika keras intervensi ekonomi/teknologi intensifikasi 
pertanian hingga ‘Revolusi Hijau’, dan juga kapitalisasi 
ekonomi pertanian/perkebunan hingga pembentukan formasi 
masyarakat-konsumsi dalam bungkus besar hegemoniknya, 
yang bernama ‘modernisasi’.

Menurut Amri Marzali, Robert W. Hefner adalah salah 
seorang antropolog pertama setelah Clifford Geertz, yang 
menaruh perhatian terhadap daerah, masyarakat, dan budaya 
‘dataran tinggi’ di Indonesia. Karyanya The Political Economy 
of Mountain Java: An Interpretive History  (“Geger Tengger: 
Perubahan Sosial dan Perkelahian Politik” adalah judul untuk 
edisi berbahasa Indonesia). Kemudian bersama Tania Murray 
Li, Hefner menyiapkan satu proposal konferensi tahun 1995, 
yang kemudian hasilnya dibukukan dengan editor Tania Li. 
Buku ‘Proses Transformasi Daerah Pedalaman di Indonesia’ 
adalah edisi Indonesia dari hasil konferensi tersebut. Buku ini 
juga terpilih menjadi karya Pusaka Agraria. (AI)
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HUTAN TERPURUK DAN 
BANGKIT
Hariadi Kartodihardjo, Institut Pertanian Bogor

Setelah mempelajari buku-buku sumber 
pengetahuan utama—sebagai pusaka 
agraria—dalam perjalanan mewujudkan 
kepastian tenurial, serta naskah sebelas 

panel untuk konferensi tenurial 2017, di satu sisi 
ditemukan semacam kebuntuan cara penyelesaian, 
di sisi lain ditemukan titik-titik harapan untuk 
bangkit. Disamping itu ada kesenjangan cara 
pandang, dimana telaah mengenai hutan dan 
kehutanan hampir selalu dibatasi hanya pada aspek-
aspek manajemen dan prosedur tanpa secara 
kritis mempersoalkan siapa yang diuntungkan dan 
dirugikan dari suatu capaiannya, termasuk capaian 
itu berupa kelestarian hutan (Peluso, 1992; Simon 
2006; Kartodihardjo, 2008). 

Di sisi lain, telaah mengenai agraria (walaupun 
hutan tercakup didalamnya), lebih menonjolkan 
aspek-aspek hubungan antar manusia yang 
asimetris, menyangkut ketimpangan penguasaan, 
pengelolaan dan pemanfaatan. Dan meskipun 
begitu, dikotomi dua aliran cara pandang itu nampak 
sama-sama menghadapi tantangan: seberapa jauh 
buku-buku sumber pengetahuan dengan berbagai 
tinjauan sejarah, antropoligi, sosiologi, kebijakan, 
politik dlsb itu berdaya-guna bagi pembaruan 
cara pikir dan praktek mengelola sumber-sumber agraria 
yang sudah timpang penguasaan dan penggunaannya; 
termasuk fungsi ekosistem yang sudah darurat membawa 
bencana lingkungan hidup.

Dalam praktek di lapangan ditemui semacam 
kebuntuan, misalnya dengan adanya perbaikan-perbaikan 
peraturan bahkan perubahan isi undang-undang, tetapi 
tidak mampu segera memperbaiki kondisi di lapangan. 
Kriminalisasi warga, konflik maupun perusakan hutan 
terutama yang menjadi sumber-sumber perlindungan 
lingkungan hidup masih terjadi (Herwati dan Butar Butar, 
2017). Dalam hal ini para penegak hukum maupun usaha-
usaha besar yang secara defacto di lapangan mempunyai 
hak dan akses lebih besar, seolah-olah mempunyai 
kamar berbeda. Peran negara sebagai pekerjaan rumah 
untuk menyelesaikan hubungan pusat-daerah di satu 
sisi dan antar sektor di sisi lain menjadi sorotan (Kleden, 
2017). Hubungan-hubungan ini ditengarai bersifat trade 
off, sehingga program Pemerintah/Pemda yang baik 
dan konstruktif mendapat hambatan justru dari dalam 
pemerintahan itu sendiri.

Di sisi lain, arah perbaikan pada tataran yang lebih 
luas sudah mulai hadir. Berjalannya segenap program 
yang secara substansial mengoreksi masalah-masalah di 
masa lalu memberi titik cerah kebangkitan. Dari kehadiran 
koreksi yang baru berlangsung itu, terdapat faktor-faktor 
penting yang semestinya menjadi perhatian, agar proses 

perbaikan yang belum melembaga itu tetap terus 
berjalan. 

Pertama, bentuk-bentuk kolaborasi multi-
pihak yang kini letah berjalan diharapkan dapat 
dipertahankan. Catatan disini bahwa respon kalangan 
bisnis masih lemah partisipasinya dalam mengikuti 
kolaborasi-kolaborasi itu. Kedua, kebutuhan 
inovasi praktek-praktek di lapangan memerlukan 
pembaruan kelembagaan yang biasanya justru 
dianggap given. Dalam hal ini, inovasi kelembagaan 
pemerintah dan pemerintah daerah memegang 
peran sangat penting karena kebijakan negara 
dan prakteknya sangat tergantung pada inovasi 
ini. Ketiga, inovasi kelembagaan tersebut secara 
substansial perlu dilakukan karena penanganan 
ketidak-adilan tenurial termasuk kelestarian fungsi-
fungsi ekosistem secara umum tidak dapat dilakukan 
hanya berdasarkan pendekatan-pendekatan 
administratif, tugas-tugas unit kerja yang terbatas 
ataupun hukum positif yang kaku. Dan yang terakhir, 
semua itu masih berjalan dalam situasi tatakelola 
yang buruk dengan transaksi dan free riders yang 
masih menguasai lapangan, sehingga memerlukan 
dukungan dan leadership yang kuat. 
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(50)
Petani & Penguasa: Dinamika Perjalanan 
Politik Agraria Indonesia

Penerbit :  Insist Press, Konsorsium Pembaruan Agraria 
(KPA), dan Pustaka Pelajar 1999

Petani & Penguasa adalah buku yang menempatkan 
petani dalam relasi dengan penguasa politik. Relasi 
politik agraria ini ditentukan oleh faktor kebijakan dan 

hukum. Noer Fauzi menyuguhkan penelusuran dinamika relasi 
ini dari masa ke masa dalam rentang waktu era kolonial sampai 
dengan jatuhnya rezim Orde Baru. Inti dari dinamika politik 
agraria dengan mekanisme kebijakan dan hukum ini adalah 
memfasilitasi terjadinya akumulasi modal yang meminggirkan 
petani. Bagi Noer Fauzi, proses akumulasi ini hanya dapat 
diawali, dipelihara atau diperluas melalui proses pemisahan 
yang melibatkan transformasi kekayaan sumber daya alam 
menjadi komponen produksi dan modal, serta perubahan 
peran dan fungsi petani menjadi buruh upahan. Melalui 
pemisahan ini, petani tercerabut dari hubungan dengan alam 
sekitarnya, seperti tanah dan air. Dengan mengamati politik 
agraria Indonesia, sejak zaman kolonial, zaman pemerintahan 
Soekarno, hingga zaman pemerintahan Soeharto, kita dapat 
melihat suatu komparasi mengenai perilaku penguasa terhadap 
petani dari satu periode ke periode lainnya. 

Pada rentang zaman kolonial di abad 17 sampai dengan 
akhir abad 19, para petani mengalami nasib yang menyedihkan. 
Sebuah perusahaan dagang dari Belanda, VOC, menaklukkan 
para raja dan tuan tanah feodal di Indonesia. Melalui 
penaklukan itu, para petani diperintah untuk memproduksi 
hasil bumi seperti rempah-rempah, yang bukan sekadar untuk 
kepentingan penguasa lokal tetapi untuk memenuhi kebutuhan 
negeri Belanda dan pasar dunia. Pada akhir abad ke-18 
sampai dengan pertengahan abad ke-19, VOC mengalami 
kebangkrutan sehingga wewenang pemerintahan negara 
kolonial Hindia Belanda diambil alih oleh Kerajaan Belanda, 
yang menerapkan satu kebijakan yang terkenal dengan pajak 

tanah dan tanam paksa. Di ujung pemerintahan kolonial, sistem 
tanam paksa ditinggalkan dan pemerintah kolonial mengubah 
kebijakan dengan orientasi liberal melalui mekanisme undang-
undang Agrarische Wet 1870. Pemerintah kolonial kembali 
meminggirkan petani dan memberikan keleluasaan bagi 
individu dan perusahaan untuk memiliki akses terhadap tanah 
bagi kegiatan perkebunan di Indonesia.

Harapan membaiknya nasib para petani mulai muncul 
ketika penguasa di era awal kemerdekaan memperhatikan 
permasalahan agraria dan kebutuhan rakyatnya. Semangat 
antikolonial mendorong pemerintah di awal kemerdekaan 
merumuskan Undang-Undang Dasar 1945 dengan pasal 
33 sebagai bentuk atas kedaulatan agraria. Kebijakan dan 
undang-undang pemerintah di zaman Soekarno ini bersifat 
populis, mengedepankan kebutuhan dan kepentingan rakyat 
termasuk perubahan nasib para petani. Puncaknya pada tahun 
1960, pemerintah mengeluarkan perundang-undangan yaitu 
Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan kebijakan land 
reform dengan rencana redistribusi tanah untuk para petani 
miskin. 

Upaya pemerintahan dalam mengupayakan perubahan 
nasib petani mengalami kemunduran saat terjadi pergantian 
penguasa. Saat itu rezim Orde Baru mengambil alih dan 
menandai titik awal pemerintahannya dengan penghancuran 
hukum dan kebijakan populis serta gerakan-gerakan yang 
mendukung keadilan agraria bagi para petani miskin. Noer Fauzi 
mengidentifikasi bahwa pada periode ini, “Karakteristik dari 
sengketa tanah telah berubah. Apa yang terjadi sesungguhnya 
pada sengketa tanah, bukanlah kelangkaan sumber daya tanah 
saja. Tetapi, terutama adalah suatu ekspansi besar-besaran dari 
modal, yang difasilitasi oleh hukum dan kebijakan pemerintah”. 
Melalui  penelusuran sejarah sepanjang ketiga zaman, yaitu 
kolonial, pemerintahan Soekarno dan pemerintahan Soeharto, 
buku Petani & Penguasa ini telah berhasil memperlihatkan 
karakter utama dari politik agraria di Indonesia yang berbeda 
di setiap zamannya. (AI)



Sebuah Kerja PendahuluanPUSAKA AGRARIA INDONESIA

46

(52)
Properti dan Kesinambungan Sosial.
Kesinambungan Sosial, Kesinambungan 
dan Perubahan dalam Pemeliharaan 
Hubungan-hubungan Properti Sepanjang 
Masa di Minangkabau.

Penerjemah  : Indira Simbolon 
Penerbit   : Tim Perwakilan KITLV Jakarta dan  Grasindo,  

  2000

‘Properti dan Kesinambungan Sosial’ merupakan 
sebuah buku tentang kajian Minangkabau dalam 
perspektif antropologi hukum. Buku ini mampu 

memberikan kerangka dasar terhadpa perubahan sosial dan 
hukum di Tanah Minang, khususnya menyangkut organisasi 
nagari, properti, dan pewarisan. Dalam kontekstualisasi 
kontemporer tentu saja masih sangat relevan, terutama apabila 
dikaitkan dengan beragam permasalahan dan peristiwa sosial 
di Indonesia kontemporer, seperti masalah hak atas properti 
yang tidak kunjung selesai, khususnya pada hak atas tanah-
tanah komunal.

(53)
Landreform dan Gerakan Protes Petani 
Klaten 1959-1965.  

Penerbit  :  Media Presisndo dan Konsorsium Pembaruan 
Agraria, 

Dengan mengangkat kasus perlawanan petani Klaten, 
Sugianto Padmo memberikan gambaran lengkap 
bagaimana ketegangan sosial di dalam masyarakat 

pedesaan memuncak hingga menimbulkan gerakan protes di 
kalangan petani Klaten. Padmo menganalisis gerakan protes 
sepanjang tahun 1959 - 1965 sambil mencermati kebijakan 
pemerintah Indonesia di bidang agraria. Bahwa kebijakan 
agraria yang dikenal dengan landreform, dapat dinilai sebagai 
bagian dari upaya negara dalam memperbaiki struktur agraria 
yang lebih berpihak pada petani. (TMY)
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(54)
Reforma Agraria, Perjalanan yang Belum 
Berakhir

Penerbit : Sains, KPA, dan Akatiga, 2009

Buku ini diterbitkan pertama kali oleh Insist Press, 
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan Pustaka 
Pelajar pada tahun 2000, yang kemudian diterbitkan 

kembali oleh Sajogyo Institute (Sains), KPA, dan AKATIGA pada 
tahun 2009. Setiap kali terbit, buku ini mendapat perhatian 
luar biasa dari pegiat diskursus agraria. Buku ini memaparkan 
rajutan kumpulan pikiran tentang agraria yang merupakan 
pemikiran penulis dari tahun 1984 hingga 2008. Buku ini 
memberikan penerangan dan pencerahan kepada setiap 
pembaca perihal makna reforma agraria sesungguhnya melalui 
rationale yang dipaparkan; menjelaskan seluk-beluk perjalanan 
perkembangan politik agraria dari masa ke masa; serta 
menegaskan pentingnya reforma agraria di Indonesia. Melalui 
buku ini juga, penulis menerangkan berbagai dilematika reforma 
agraria yang dihadapi di Indonesia. Pada perkembangannya, 
buku ini telah dianggap sebagai literatur utama oleh para pakar 
dan pegiat agraria di Indonesia. (AB)

(55)
“Sesat Pikir” Politik Hukum Agraria

Penerbit : Insist Press, KPA, dan Pustaka Pelajar, 2000

Buku ini merupakan kumpulan tulisan Maria Rita Ruwiastuti 
dari tahun 1991-1999, yang berasal dari kesaksian 
dan refleksinya terhadap persoalan sengketa agraria 

struktural yang melibatkan masyarakat adat. Melalui buku ini, 
Maria R. R. menggugat hukum negara yang pro industrialis 
atau pemodal besar dan memarginalisasikan rakyat, dalam 
hal ini masyarakat adat yang memiliki hukum adat. Implikasi 
situasi tersebut bahwa terjadi penguasaan tanah dan sumber 
agraria masyarakat adat oleh perusahaan bermodal besar yang 
menyebabkan munculnya sengketa-sengketa agraria. 

Sengketa-sengketa agraria yang diangkat dalam buku 
ini yakni yang dialami oleh orang-orang Asmat di Agats, 
Sawa Erma, Yaosakor, dan Ewer (Irian Jaya); orang-orang 
Lauje Gunung dan Bunggui di Moi dan Ngovi (Sulawesi 
Tengah); orang-orang Atoni Meto di Biboki dan Mollo (Nusa 
Tenggara Timur); dan orang-orang Batak Toba di Parbuluan 
(Sumatera Utara). Masyarakat adat tersebut berhadapan 
dengan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU), Hak 
Pengusahaan Hutan (HPH), dan perusahaan pemegang Hak 
Kuasa Pertambangan. Sengketa-sengketa tersebut tidak 
pernah diselesaikan, yang ada hanya pendekatan Pemda 
dalam bentuk himbauan pada perusahaan agar lebih bermurah 
hati pada masyarakat setempat, atau janji-janji memasukkan 
masyarakat dalam perusahaan; yang hanya mengalihkan 
perhatian masyarakat setempat atas pokok persoalannya.

Maria R.R. menganalisis secara kritis sengketa-sengketa 
agraria tersebut dan mengemukakan agenda pemulihan hak-
hak adat dan pluralisme hukum. Untuk merumuskan pluralitas 
hukum agraria harus dimulai dengan budaya menghormati 
hak hidup dan eksistensi budaya masyarakat adat. Lebih jauh 
Maria R.R. mengundang adanya gerakan sosial untuk menuju 
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terwujudnya budaya hukum yang kritis dan politik hukum 
agraria yang lebih berkeadilan. (NR)

(56)
The impact of sectoral development on 
natural forest conversion and degradation: 
The case of timber and tree crop 
plantations in Indonesia

Penerbit : CIFOR Bogor, 2000.
 

Publikasi ini membahas konversi hutan alam menjadi 
hutan tanaman dan kebun kelapa sawit. Tujuan utama 
adalah untuk memahami dampak proses ini terhadap 

hutan alam dan masyarakat yang tinggal di kawasan hutan, 
dan untuk menentukan apakah kebijakan di masa lalu dan 
sekarang yang mengatur proses ini memenuhi tujuannya. 

Temuan utama adalah: (1) kebijakan pengembangan hutan 
tanaman industri (HTI) melegitimasi degradasi hutan alam; 
(2) subsidi pada akhirnya tidak perlu untuk pengembangan 
hutan tanaman; (3) pengembang hutan tanaman meminta 
lebih banyak lahan daripada kebutuhan dan memperoleh 
keuntungan tambahan dari kayu di lahan yang akan dibuka; (4) 
sistem klasifikasi penggunaan lahan yang tumpang tindih dan 
konflik berjalan untuk kepentingan pengembang perkebunan 
swasta dengan mengorbankan hak dan mata pencaharian 
masyarakat yang tinggal di hutan; dan (5) penyelesaian masalah 
ini terhambat oleh pendekatan top-down pemerintah dan tidak 
dikenalinya hak penggunaan lahan tradisional. 

Publikasi ini banyak digunakan sebagai referensi di awal 
tahun 2000 dan dikembangkan dengan berbagai pendekatan 
ekonomi dan politik. (HK)

(58) 
Merampas Tanah Rakyat : Kasus Tapos dan 
Cimacan

Penerbit : KPG, 2001

Buku yang ditulis Dianto Bachriadi dan Anton Lucas 
ini secara keseluruhan mendokumentasikan dua 
aspek. Di satu sisi tergambar watak khas ideologi 

‘pembangunanisme’ dan watak otoriter rezim ekonomi-
politik orde baru. Sedang di sisi lain memotret radikalisasi 
petani/perlawanan rakyat kebanyakan yang menonjol karena 
keterhubungan antara luasnya skala penguasaan dengan 
keterlibatan kelas menengah terdidik di perkotaan. Panggung 
lokalnya adalah sengketa tanah di Tapos dan Cimacan, sedang 
panggung besarnya adalah Indonesia pada masa Orde Baru.

Sengketa tanah di Tapos bermula dari keinginan Suharto 
untuk memenuhi kerinduan masa kecilnya hidup di tengah-
tengah alam pedesaan dan kaum tani. Pada tahun 1971, PT 
Rejo Sari Bumi menjadi upaya Suharto untuk mewujudkan 
ambisi itu. Ironisnya, perwujudan mimpinya dimulai dengan 
upaya penggusuran lahan petani Desa Cibedug dan desa-desa 
lain di sekitarnya untuk membangun satu kawasan pertanian 
dan ranch (peternakan) yang eksklusif dan mewah. Kemudian 
pada tahun 1987, tanah rakyat Cimacan dirampas oleh PT 
Bandung Asri Mulia untuk membangun proyek lapangan golf 
dan pariwisata.

Buku ini juga mengupas lika-liku persengkongkolan 
antara penguasa dan pengusaha, tidak saja melalui pat gulipat 
hukum, tapi juga melalui jalan kekerasan untuk menguasai tanah 
garapan petani. Walaupun studi kasusnya terjadi di masa Orde 
Baru, studi ini mau tidak mau menyinggung problem agraria 
warisan masa kolonial. Dalam banyak sekali kasus sengketa 
tanah, akar-akar sengketanya memang harus ditelusuri hingga 
masa kolonial.  
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Buku ini penting untuk memahami watak 
‘pembangunanisme’ Orde Baru, sekaligus menjadi referensi 
penting atau model pendokumentasian kasus sengketa agraria. 
Selain itu, buku ini juga memiliki fungsi sebagai senjata bagi 
advokasi perubahan kebijakan dan sekaligus referensi untuk 
studi-studi agraria komparatif dan lanjutan di kemudian hari.  
(AI)

(59) 
Perkembangan Hukum Pertanahan: 
Pendekatan Ekonomi-Politik, Perubahan 
Pilihan Kepentingan, Nilai Sosial, dan 
Kelompok yang Diuntungkan 

Penerbit : Magister Hukum UGM & HuMa 2007

Buku ini merupakan hasil disertasi Ismail tentang 
perkembangan hukum petanahan di Indonesia. 
Perkembangan hukum diartikan sebagai perubahan relasi 

atau bauran, orientasi dan peranan yang dijalankan hukum. 
Berbeda dengan pertumbuhan hukum yang dimaknai dengan 
kuantitas produk hukum dan percabangan turunan hukum. 
Lebih khusus, buku ini memaparkan perkembangan hukum 
pertanahan melalui pendekatan ekonomi-politik sehingga 
muncul berbagai produk hukum lain yang mengiringinya.

 
Ismail menjelaskan berbagai proses dan produk hukum 

dalam kondisi perkembangan hukum pertanahan. Ada 
pilihan kepentingan, nilai sosial, dan kelompok diuntungkan, 
yang dipertimbangkan dalam menghasilkan produk hukum. 
Pembangunan hukum pertanahan memang memiliki 
kompleksitas, karena kemajemukan struktur sosial yang 
dihadapi. Fungsi tanah dapat dimaknai secara berbeda oleh 
kelompok masyarakat tradisional dan modern. Tanah memiliki 
fungsi sosial bagi masyarakat tradisional, sedangkan bagi 
masyarakat modern tanah lebih dipahami dengan fungsi 
ekonomis atau politis. Kompleksitas ini kemudian menjadi 

dasar pembentukan hukum pertanahan, meskipun tidak jarang 
negara cenderung bersikap menyederhanakan kompleksitas 
kondisi sosial tersebut. Apalagi, bila negara tersebut masih 
menjadi negara berkembang. 

Buku ini memaparkan dengan runut analisis 
perkembangan hukum pertanahan melalui implikasi dari 
kebijakan hukum pertanahan. UUPA 1960 sebenarnya telah 
menjadi prinsip dasar hukum pertanahan yang mengayomi 
berbagai kepentingan berbeda antara kelompok tradisional 
dan modern. Namun, dalam prosesnya, kebijakan yang 
muncul akhirnya menyesuaikan dengan arah orientasi dan 
strategi ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah. Orde 
Lama melakukan pembangunan ekonomi melalui orientasi 
pemerataan dan kelompok masyarakat dengan sosial-ekonomi 
lemah lebih diuntungkan. Ketika pemerintahan beralih menjadi 
Orde Baru, orientasinya berubah menjadi pertumbuhan 
ekonomi yang didasari nilai sosial modern, sehingga lebih 
memberikan keuntungan pada perusahaan besar swasta 
dan pemerintah. Kedua rezim sebenarnya bertujuan untuk 
pemerataan kesejahteraan, namun pilihan strategi yang 
digunakan berbeda. Orde Lama dengan nilai sosial tradisional 
yang kuat membagikan tanah untuk pemerataan, sedangkan 
Orde Baru dengan orientasi pertumbuhan ekonomi dan nilai 
sosial modernnya memberi akses bagi perusahaan besar agar 
nantinya dapat pula meningkatkan ekonomi bagi masyarakat 
sekitarnya. (RM)

(63)
Proses Transformasi Daerah Pedalaman di 
Indonesia 

Penerbit : Yayasan Obor Indonesia, 2002.

Buku ini merupakan kumpulan tulisan yang menceritakan 
tentang proses-proses yang terjadi pada masyarakat 
pedalaman, terkait dengan cara mereka mencari nafkah, 
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bergesernya hubungan dengan sumber daya alam, dengan 
pasar, dan dengan negara. TAnia Muray Li berpandangan 
bahwa masyarakat pedalaman sering dipersepsikan sebagai 
masyarakat bodoh dan masih mempertahankan cara-cara 
hidup tradisional, yang sangat berbeda dengan masyarakat 
pusat atau masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan. 
Dalam buku ini, Li membantah persepsi tersebut. Menurut 
Li masyarakat pedalaman harus diperlakukan secara serius 
sebagai pelaku yang juga berkontribusi dalam pembentukan 
sejarah. Oleh karena itu, buku ini ingin melihat proses apa 
saja yang berlangsung sehingga terjadi perubahan di daerah 
pedalaman? 

Masyarakat pedalaman, dalam buku ini, disamakan 
dengan masyarakat “dataran tinggi” atau disebut juga dengan 
uplanders. Li (mengutip dari Allen, dan Allen sendiri mengutip 
dari Spencer) mendefinisikan “dataran tinggi” sebagai 
“lingkungan alam perbukitan dan pegunungan yang curam 
di dataran tinggi” dan  merupakan lawan dari dataran rendah 
(Marzali 2002). Tetapi, dataran tinggi yang dimaksud di sini 
tidak selalu berkaitan dengan letak geografis yang berada 
di dataran lebih tinggi, melainkan satu aspek khusus yang 
secara geografis jauh dari pusat (”dataran rendah”). Sehingga, 
masyarakat dataran tinggi dalam buku ini juga disebut sebagai 
masyarakat “pedalaman”. 

Buku ini menggunakan pendekatan yang dicirikan oleh 
usaha untuk mencakup daerah pedalaman atau dataran tinggi 
dan dataran rendah, masyarakat dan negara, tradisi dan 
transformasi, dalam satu sudut pengkajian. Bagi Li (2002), 
kehadiran “dataran tinggi” harus dikaitkan dengan “dataran 
rendah”. Jika “dataran tinggi” adalah “masyarakat”, maka 
“dataran rendah” adalah “negara”; jika “dataran tinggi” adalah 
“tradisional”, maka “dataran rendah” adalah “transformasi”. 
Kedua entitas tersebut harus dilihat sebagai satu kesatuan 
yang saling terkait (Marzali 2002). Penekanan buku ini adalah 
pada proses-proses terbentuknya perbedaan dan persamaan 
dalam budaya “dataran tinggi” dan budaya “dataran rendah” 
(Marzali 2002). 

Buku ini tidak hanya memperhatikan aspek ekologi 
dataran tinggi, tetapi juga lebih kompleks daripada itu yaitu 
menguraikan tentang aspek ekonomi, politik, dan juga 
budaya. Tidak hanya sampai di situ, buku ini juga menguraikan 
dan mengaitkannya dengan politik-ekonomi dan budaya 
masyarakat pusat atau “dataran rendah” sehingga kita dapat 
memahami suatu peristiwa secara holistik. Selain itu, melalui 
buku ini juga kita dapat memahami pola, proses, dan juga 
persilangan-persilangan yang terjadi antara yang lokal-
nasional-global sebagai sebuah kesatuan. (RM)

(64) 
Sistem Tanam Paksa di Jawa

Penerjemah:  Hardoyo 
Penerbit  :  LP3ES, 2003

Robert van Niel mencoba menelusuri sistem tanam paksa 
sejak perencanaan hingga pelaksanaannya di tanah Jawa. 
Jawa mempunyai pengalaman sejarah cukup panjang. 

Salah satu yang dilaluinya adalah periode Cultuurstelsel. Sistem 
ini diberlakukan secara resmi di Hindia Belanda sejak tahun 
1830 dan berakhir pada 1870. Dengan lugas, Niel membeberkan 
bahwa penduduk Jawa pada zaman sistem tanam paksa penuh 
dengan nestapa. Meskipun demikian, sistem ini dapat dikatakan 
bagian dari kristalisasi pola politik dan ekonomi kolonial, yang 
juga ikut memainkan peran dalam pembentukan masyarakat 
Indonesia modern. (TMY)
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(65)
Close to the stone, far from the throne : 
the story of a Javanese fishing community, 
1820s-1990s. 

Penerbit : Benang Merah, 2003

Buku yang diangkat dari disertasi di University van 
Amsterdam  ini menjelaskan perubahan sosial-ekonomi 
masyarakat nelayan di pesisir Utara Pulau Jawa pada 

abad IX sampai dengan era pembangunan. Perubahan pada 
abad IX terkait peningkatan populasi nelayan dan aktivitas 
penangkapan ikan dipicu oleh tiga faktor yaitu, permintaan ikan 
laut di pasar lokal, meningkatnya jumlah tenaga kerja nelayan 
sehubungan dengan sulitnya pertanian karena sistem tanam 
paksa, dan meningkatnya jumlah modal untuk menambah 
armada perahu sehubungan dengan diterapkannya sistem 
sewa pajak. 

Diundangkannya Het Regeerings-Reglement tahun 
1854 sebenarnya menempatkan nelayan pada posisi kelas 
sosial yang lebih mapan namun hal itu tidak diikuti dengan 
perkembangan ekonomi karena overfishing sehingga ekonomi 
nelayan mengalami subsistensi, bahkan di bawah level 
penghasilan kaum tani. Demikian pula dengan intervensi negara 
dalam pembentukan organisasi-organisasi yang berperan 
dalam ekonomi nelayan namun hal itu juga tidak mencapai 
harapan. Sebaliknya, dari waktu ke waktu hasil tangkapan 
nelayan semakin menurun karena organisasi-organsiasi itu 
justru membuka jalan bertambahnya kapal-kapal sehingga 
memperuncing kesenjangan.

Upaya untuk membantu perekonomian nelayan juga 
berlangsung pada masa sesudah kemerdekaan melalui jalan 
koperasi dan kredit namun hal itu tidak banyak membantu. 
Hal itu disebabkan karena jumlah dan kualitas teknologi 
perahu motor yang disalurkan relatif rendah, dan sejak awal 
dekade 1960an Indonesia mengalami krisis ekonomi yang 
parah sehingga langkah lebih lanjut untuk meningkatkan usaha 
penangkapan ikan terhenti. Sesudah Orde Baru, modernisasi 
usaha penangkapan ikan mendorong penguasaan mesin 
berukuran besar dengan hasil tangkapan yang lebih besar dan 
keluar dari kemiskinan. 

Masyarakat nelayan mengalami proses inkorporasi ke 
dalam sistem masyarakat negara selama dua abad terakhir 
yang mengubah marjinalisasi nelayan menjadi pendukung 
utama industri perikanan nasional. Namun demikian, uraian di 
dalam buku ini tidak melihat hal yang sama pada aspek politik. 
Baik partai-partai politik maupun institusi-instituysi pemerintah 
yang hadir di kalangan masyarakat nelayan tidak berhasil 
membuat mereka patuh pada aturan pemerintah. Mereka 
hanya patuh pada aturan apabila sejalan dengan kepentingan 
dan kebebsan pribadi mereka. (GBA)

(66) 
Anak Jajahan Belanda – Sejarah Sosial dan 
Ekonomi Jawa 1795-1880

Penerbit : Yayasan Obor Indonesia 2004

Penelitian Boomgaard berawal dari studi tentang cacah 
dan kependudukan, yang kemudian meluas menjadi 
sebuah studi komprehensif tentang sejarah sosial 

ekonomi Jawa. Buku ini menggambarkan dinamika perubahan 
kependudukan yang mempengaruhi struktur dan dinamika 
perubahan sosial-ekonomi. Buku karya Peter Boomgaard ini 
berdasar pada disertasinya doktoralnya di Vrije Universiteit 
Amsterdam.

Buku ini berangkat dari kritik terhadap para ‘ahli Jawa’ dan 
para ahli demografi. Menurutnya, para ‘ahli Jawa’ tidak pernah 
memberikan penjelasan koheren mengenai tingginya tingkat 
pertumbuhan di pulau Jawa sejak awal abad 19. Demikian juga 
para ahli demografi yang tidak pernah memberi konteks berupa 
uraian menyeluruh mengenai perkembangan sosial ekonomi.

Menurut Thee Kian Wie, dalam pengantar buku ini, kajian 
Boomgaard, yang disebutnya sangat terperinci dan mendalam, 
berkesimpulan bahwa semakin meluasnya peluang ekonomi di 
pulau Jawa selama abad kesembilan belas telah menyebabkan 
respon demografi yang dapat diperkirakan, seperti penurunan 
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angka kematian, perkawinan pada usia lebih muda, dan setelah 
tahun 1850, angka kelahiran yang lebih rendah.

Lebih lanjut, Thee Kian Wie menilai, “Dengan kajian ini, 
Boomgaard telah memberikan sumbangan yang sangat berarti 
kepada kajian sejarah ekonomi modern Indonesia dan kajian 
demografi Indonesia. Diharapkan sekali bahwa penerbitan 
buku ini dapat mendorong kajian yang sama mendalamnya 
oleh para ilmuwan Indonesia, khususnya sejarawan ekonomi 
dan ahli kependudukan Indonesia, mengenai suatu masalah 
yang sangat penting bagi kesejahteraan penduduk Indonesia 
di masa mendatang, yakni kaitan antara pembangunan sosial 
ekonomi dan pertumbuhan penduduk.” (AI) 

(67) 
Masa Cerah dan Masa Suram di Pedesaan 
Jawa
Studi Kasus Dinamika Sosio-Ekonomi di 
Dua Desa Menjelang Akhir Abad ke-20

Penerbit : LP3ES, 2004

Buku ini memberi gambaran penting untuk memahami 
dinamika sosial-ekonomi yang komprehensif mengenai 
intervensi, baik terhadap kebijakan pemerintah maupun 

bagi agenda perubahan sosial seperti reforma agraria. Buku ini 
juga merupakan karya langka yang mendokumentasikan dan 
mengaji perubahan konjungtur ekonomi di tingkat global dan 
nasional, dalam hal ini boom ekonomi hingga krisis moneter 
1997-1998, serta pengaruhnya terhadap kesejahteraan warga 
secara khusus, dengan melakukan studi atas dua desa di 
Subang Utara dan Cirebon Timur.

Sediono M.P. Tjondronegoro, dalam pengantar buku 
ini, mengapresiasi kecerdikan sekaligus sumbangan sangat 
berharga dari Jan Breman dan Gunawan Wiradi, melalui studi 
yang mengangkat sesuatu sangat mikro, menjadi gambaran 

makro. Apa yang terjadi di kedua desa, yang menjadi wilayah 
studi, dapat disaksikan juga berlangsung di daerah-daerah 
lain yang padat penduduk dan masih bergantung pada sektor 
pertanian. Sediono juga menyatakan, hasil penelitian ini juga 
menonjol karena merupakan buku pertama setelah reformasi 
1998, yang mencoba menilai dampak krisis 1997 di pedesaan 
dan diterbitkan dalam dua bahasa.

Sementara Elizabeth Schroder Butterfly, dalam satu ulasan 
menyebutkan, bahwa “Buku ini memberi sumbangan kepada 
kita, baik mengenai dampak krisis terhadap kehidupan rakyat 
pedesaan maupun penglaman reformasi dan jaring pengaman 
sosial yang didukung oleh negara”. (AI)

(69) 
Hutan Jati dan Kemakmuran Problema dan 
Strategi Pemecahannya 

Penerbit : Pustaka Pelajar, 2006.

Buku ini berawal dari disertasi penulis berjudul An 
Analysis and Design of Management Strategy of Teak to 
Anticipate the Increasing Needs of the People pada tahun 

1991 di Universitas Gadjah Mada (UGM). Buku ini mencoba 
mengupas segala permasalahan terkait pengelolaan hutan jati 
di Jawa dan bagaimana mengatasi kesulitan-kesulitan yang 
terjadi. Model pengelolaan hutan yang ditawarkan merupakan 
yang pertama di Indonesia, yaitu pengelolaan hutan yang 
mampu menjamin kelestarian sumber daya hutan sekaligus 
memberikan kemakmuran bagi masyarakat di sekitarnya. 
Model pengelolaan hutan semacam ini dikenal dengan istilah 
Pengelolaan Hutan Jati Optimal (PHJO). Konsep PHJO 
merupakan cikal bakal program Pengelolaan Hutan Bersama 
Masyarakat (PHBM) yang sekarang marak dilaksanakan oleh 
Perum Perhutani. (AB)
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(71) 
Politik Lingkungan dan Kekuasaan di 
Indonesia 

Penerbit : Ford Foundation, 2006

Buku ini memaparkan secara rinci paradigma 
pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia, 
yaitu perkembangan paradigma yang menjadi dasar 

pembangunan ekonomi dan lingkungan (hal 14 – 46). 
Judul tersurat ‘politik’, tidak berhenti pada posisi aktor 
yang berkepentingan dalam SDA belaka, tetapi lebih pada 
pendekatan untuk menelusuri akar masalah dari fakta empiris 
hingga pada konsekuensi dan implikasi yang disebabkan oleh 
akar masalah tersebut.

Secara garis besar, penulis menyampaikan bahwa terdapat 
empat pihak yang berkepentingan dalam lingkaran SDA, yaitu: 
1) masyarakat (yang dimaksud masyarakat adalah yang berada 
di sekitar SDA, masyarakat lokal dan/atau masyarakat adat); 2) 
negara, dalam hal ini pemerintah; 3) perusahaan swasta, baik 
dalam negeri ataupun multinasional; dan 4) dunia internasional. 
Tetapi kemudian, dijelaskan bahwa masyarakat menjadi pihak 
yang terabaikan oleh kebijakan pembangunan, khususnya 
ketika berkaitan erat dengan politik pembuatan kebijakan. 
Terdapat dua kejadian penting di Indonesia, yaitu: 1) kerusakan 
SDA; dan 2) kerawanan terhadap bencana dengan kerugian 
finansial dan fisik yang sangat besar. Kedua kejadian tersebut 
adalah akumulasi dari kebijakan ekonomi politik pengelolaan 
SDA yang selanjutnya mempersempit pilihan masyarakat dan 
kebijakan yang ada mengeliminasi hak masyarakat untuk 
mendapatkan manfaat dari SDA. (AB)

(73) 
Dibalik Kerusakan Hutan dan Bencana 
Alam: Masalah Transformasi Kebijakan 
Kehutanan.

Penerbit:  Wana Aksara, 2008

Buku ini dimaksudkan untuk menjelaskan apa yang 
terjadi di balik kerusakan hutan dan bencana alam. 
Faktor utama yang penting yaitu persoalan pola pikir 

yang menentukan langkah di lapangan serta pengaruh sosial, 
ekonomi dan politik dalam pembuatan kebijakan. Diuraikan 
kejanggalan-kejanggalan pola pikir mengenai kehutanan, 
pelaksanaan kebijakan IMF, potret reformasi kehutanan akibat 
reformasi politik 1998, serta komparasi kebijakan nasional 
dengan mancanegara. Telaah itu dikaitkan dengan berbagai 
hal seperti belenggu birokrasi, persoalan mengubah kebijakan 
serta industri perkayuan yang terjebak dalam persoalan 
kebijakan itu.

Kritik atas rendahnya kesadaran posisi birokrasi, sebagai 
wadah kepentingan politik yang diungkap dalam buku ini, telah 
banyak mempengaruhi pendekatan-pendekatan kehutanan 
saat ini. (HK)
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(75)
Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut: Sejarah 
Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX. 

Penerbit : Komunitas Bambu, Jakarta. 2010

Buku yang diangkat dari disertasi di Universitas Gadjah 
Mada ini mengulas tentang jaringan komunikasi maritim 
atau yang dikenal sebagai bajak laut di kawasan Asia 

Tenggara (Indonesia, Malaysia, Philipina) pada abad XIX 
dan hubungannya dengan orang laut dan raja laut. Penulis 
menyampaikan bahwa penelitian masalah kelautan belum 
mendapat perhatian kalangan sejarawan meskipun disadari 
bahwa hal itu sangat penting. Lokasi penelitian difokuskan 
di kawasan Laut Sulawesi karena kawasan itu merupakan 
perbatasan negara antara Indonesia, Malaysia dan Filipina 
yang pada abad XIX terbagi ke dalam tiga wilayah kolonial 
(Belanda, Inggris dan Spanyol). Selain itu, di kawasan ini 
terdapat konvergensi jaringan komunikasi maritim yang 
meliputi hampir seluruh perairan Asia Tenggara. Dalam arsip-
arsip kolonial, jaringan ini disebut sebagai kegiatan bajak laut. 
Penelitian ini melihat masalah bajak laut di Asia Tenggara 
yang pelakunya berasal dari kawasan Laut Sulawesi. Dalam 
kepustakaan sejarah dikenal adanya teori tentang bajak laut. 
Teori yang berkembang di kawasan Asia Tenggara pada abad 
XIX misalnya teori kemerosotan yang menyatakan bahwa 
kemunculan gejala bajak laut itu terkait dengan merosotnya 
suatau kekuatan laut di kalangan pribumi yang tidak lagi mampu 
bersaing terutama dengan kekuatan kolonial. Teori lain yang 
terkait dengan masaah itu menyatakan bahwa ada hubungan 
gejala ini dengan ‘Perang Moro’ di Philipina Selatan yang 
sudah berlangsung selama beberapa abad. Selain itu, muncul 
juga teori baru (Warren) yang menyatakan bahwa kegiatan 
bajak laut di kawasan laut Sulawesi ini sebagai manifestasi dari 
adanya dinamika masyarakat nelayan setempat, khususnya 
terkait dengan upaya untuk memperoleh tenaga budak sebagai 
sumber tenaga kerja. (GBA)

(76) 
Ranah Studi Agraria: Penguasaan Tanah 
dan Hubungan Agraris

Penerbit : STPN Press, 2009.

Buku ini merupakan kumpulan tulisan Gunawan Wiradi 
dan para koleganya yang mengungkap hubungan 
kerja, penguasaan tanah, dan pembentukan kelas di 

pedesaan yang digambarkan secara rinci dalam laporan-
laporan studi Survei Agro Ekonomi (SAE) pada pertengahan 
1960 hingga awal 1980an. Pada masa itu pemerintah sedang 
gencar mempropagandakan Revolusi Hijau sebagai solusi 
kebutuhan pangan. Tentu saja pelaksanaan Revolusi Hijau 
menyebabkan terjadinya percepatan dinamika sosial ekonomi 
pada masyarakat pedesaan. 

Kumpulan tulisan ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu 
bagian tentang perubahan kelembagaan dan bagian mengenai 
penguasaan tanah. Pada bagian perubahan kelembagaan, 
tulisan Gunawan Wiradi, dkk. soal sistem tebasan dan bibit 
unggul di Jawa, studi kasus di Kabupaten Kendal dan Pemalang - 
Jawa Tengah, merupakan salah satu tulisan komprehensif yang 
menarasikan bahwa pemakaian bibit unggul menyebabkan 
timbulnya sistem tebasan memakai alat sabit untuk panen. 
Sistem ini mengurangi kesempatan kerja bagi buruh panen. 
Selain itu, sistem tebasan menyebabkan perubahan hubungan 
patron-klien antara petani dengan buruh tani, yang digantikan 
oleh penebas. Lebih jauh lagi, dapat terjadi perselisihan 
mengenai tebasan, yang menimbulkan ketegangan sosial di 
antara penebas dan petani dan juga di antara buruh tani. Pada 
bagian penguasaan tanah, tulisan Gunawan Wiradi dan Makali 
soal penguasaan tanah di pedesaan Jawa mengungkapkan 
secara jelas bentuk-bentuk penguasaan tanah -- seperti tanah 
yasan, tanah gogolan, tanah titisara, dan tanah bengkok -- pola 
hubungan pemilikan tanah, distribusi pemilikan tanah, dan 
hubungan kerja pertanian. Melalui penelitian Gunawan Wiradi 
dan Makali ini dinyatakan bahwa pemilikan tanah merupakan 
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faktor yang turut menentukan tingkat hidup di pedesaan. Maka 
itu, kebijakan pemerintah perlu diarahkan pada program-
program yang ditujukan bagi kelompok pemilik tanah sempit 
maupun tunakisma. 

Buku ini mengetengahkan hasil penelitian empirik di 
wilayah pedesaan Jawa, yang bermuara pada pentingnya 
menjalankan agenda reforma agraria untuk dapat mengatasi 
persoalan struktural yang dihadapi petani. Pengentasan 
kemiskinan di pedesaan, dilakukan dengan memberikan aset 
tanah pada rakyat miskin, yang dibarengi dengan peningkatan 
akses pada modal dan pasar. Kumpulan tulisan dalam buku 
ini dapat menjadi dasar pengetahuan bagi program reforma 
agraria yang akan dijalankan.  (NR) 

(77) 
Menuju Kepastian dan Keadilan Tenurial: 
Pandangan Kelompok Masyarakat Sipil 
Indonesia tentang Prinsip, Prasyarat 
dan Langkah Mereformasi Kebijakan 
Penguasaan Tanah dan Kawasan Hutan di 
Indonesia. 

Kelompok Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Tenurial 
(2011)

Buku ini berisi arah perubahan kebijakan penguasaan 
kawasan hutan untuk mencapai kepastian dan keadilan 
tenurial. Persoalan itu tidak hanya menimpa masyarakat 

adat dan lokal, tetapi juga bisnis dan pemerintah. Tumpang 
tindih klaim atas kawasan hutan, pemberian izin yang tidak 
terkoordinasi, penafian pengakuan hak-hak masyarakat adat 
dan lokal memicu kemunculan konflik-konflik tenurial dan 
kawasan hutan.

Kelompok masyarakat sipil Indonesia, melalui buku 
ini, mengusulkan tiga ranah perubahan sebagai cara untuk 

mereformasi kebijakan penguasaan tanah dan hutan, yaitu: 
perbaikan kebijakan dan percepatan proses pengukuhan 
kawasan hutan, penyelesaian konflik kehutanan dan perluasan 
wilayah kelola rakyat, serta peningkatan kesejahteraan 
masyarakat adat dan lokal.

Buku ini telah menjadi sumber informasi dan dijadikan 
dasar rencana aksi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman 
Bersama (NKB) 12 kementerian/lembaga yang dikoordinasikan 
oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2013. (HK)

(78) 
The Will to Improve: Perencanaan, 
Kekuasan, dan Pembangunan di Indonesia 

Penerjemah : Hery Santoso dan Pujo Semedi
Penerbit  : Marjin Kiri, 2012

Prof. Tania Murray Li, seorang antropolog dari Universitas 
Toronto, Kanada, hingga kini masih produktif melahirkan 
karya-karya terkait agraria. Buku ini adalah bagian dari 

usaha ‘politik’ akademisi untuk melakukan sesuatu yang 
menurut istilah Nader (1972) adalah study up. Satu rangkaian 
kerja etnografi yang tidak diniatkan untuk mengulik sisi 
keunikan masyarakat, tetapi lebih pada membongkar proyek 
pengaturan dan menunjukkan keterbatasan-keterbatasan 
kekuasaan yang ada di atas (kelas penguasa, negara, LSM, 
lembaga donor, kelas dominan karena kulit) yang sangat kuat 
peranannya dalam mengubah, mengatur, dan mendisiplinkan 
masyarakat.

Secara ringkas, tiga rentetan unit analisa yang saling 
berkait dengan pengaturan yang bisa dilacak dan dianalisa: 
program, praktik dan efek. Kombinasi analisis atas arena akan 
membantu peneliti sosial untuk lebih tajam menunjukkan 
intervensi kepengaturan—genealoginya, diagnosa dan 
preskripsinya, batas-batasnya dan dampaknya. Buku ini 
dapat memandu pembaca untuk merumuskan pertanyaan 
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bagaimana sebuah program/proyek dijalankan? Bagaimana ia 
mengubah, menjadi bagian, dan bersinggungan dengan realita? 
Bagaimana ketidakstabilan, kerentanan, dan kontradiksinya? 
Dan bagaimana setiap kegagalannya selalu membutuhkan 
intervensi baru lagi dari si pemerintah?  (ANL)

(79)
Selling the Sea, Fishing for Power, A 
study of conflict over marine tenure in Kei 
Islands, Eastern Indonesia. 

Penerbit : ANU Press, 2013

Buku ini diangkat dari disertasi penulis di Australian 
National University. Masalah yang diketengahkan 
di dalam buku ini terkait dengan communal marine 

tenure (CMT) di Kepulauan Kei, Maluku. Argumen utama yang 
disampaikan penulis mengenai CMT adalah bahwa sebagai 
sistem pengelolaan sumber daya kelautan setempat tidak dapat 
dipelajari dengan sendirinya, terlepas dari kondisi budaya dan 
sejarah yang kompleks yang memberi dorongan pada tindakan 
masyarakat atau dari konteks regional dan nasional yang sama 
kompleksnya dimana tindakan tersebut dilakukan. Dengan 
menganalisis konflik pengelolaan sumber daya laut, buku ini 
membahas atribut sosial, politik, ekonomi dan hukum yang 
melekat pada praktik CMT. Menjual laut mendorong wacana 
melampaui pendekatan konvensional yang memandang 
penguasaan laut hanya sebagai alat pengelolaan sumber 
daya, dan menawarkan pemahaman yang lebih komprehensif 
tentang hakikat laut.  (GBA)

Ringkasan disertasi bisa dilihat di link berikut: https://
www.researchgate.net/publication/257355825_Menjual_Laut_
Mengail_Kekuasaan_Studi_Mengenai_Konflik_Hak_Ulayat_
Laut_di_Kepulauan_Kei_Maluku_Tenggara

(80)
Kembali Ke Jalan Lurus
Kritik Penggunaan Ilmu dan Praktik 
Kehutanan Indonesia

Penerbit : FORCI DEV. dan Tanah Air Beta, 2013

Buku ini merupakan tulisan bunga rampai, yang latar 
belakang para penulisnya adalah akademisi kritis di 
bidang kehutanan atau peduli terhadap kehutanan. 

Tulisan-tulisan dengan ragam perspektif tersebut dibagi menjadi 
empat bagian. Tiap bagian dirajut serta dijahit melalui sebuah 
benang pengantar secara apik oleh editor. Secara umum, buku 
ini menguraikan gugatan dan kritik terhadap bangunan ilmu 
pengetahuan dan praktik kehutanan yang berlangsung selama 
ini, khususnya di Indonesia. 

Jalan lurus yang coba ditempuh dalam buku ini, khususnya 
tulisan Kartodihardjo tersebut, cukup radikal yaitu dengan 
terlebih dahulu membongkar hegemoni ilmu pengetahuan yang 
menjadi dasar bangunan ilmu kehutanan. Munculnya hegemoni 
tersebut di antaranya karena lemahnya kritik terhadap ilmu 
pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang didengung-dengungkan 
bersifat netral – seperti anggapan umum sejauh ini – 
dipertanyakan kembali. Selama ini penguasaan dan subtansi 
ilmu pengetahuan belum pernah dianggap sebagai faktor baik-
buruknya kinerja pembangunan kehutanan?

Pada kenyataannya, ilmu pengetahuan tidak netral 
dengan adanya kepentingan atau kekuasaan yang terselubung 
atau memboncengnya. Ketidaknetralan itu semakin nyata 
ketika ilmu pengetahuan mewujud dalam praktik, seperti dalam 
membentuk “narasi kebijakan”. Narasi kebijakan mengandung 
asumsi, pilihan isu, framing masalah, yang dikembangkan 
melalui argumentasi, bukti pendukung, pembenaran untuk 
menentukan langkah apa atau kebijakan apa yang harus 
dilakukan (Blaikie, et al, 2007). Menurut Kartodihardjo (2013), 
seperti dalam bagian II buku ini, narasi kebijakan merupakan 
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STUDI PEREMPUAN:

Tantangan Pada Ranah Studi 
Agraria

Nana Ratnasari, RMI Bogor

Studi perempuan bukan hanya studi 
tentang perempuan namun studi 
yang menempatkan pengalaman 
perempuan sebagai fokus perhatian. 
Sayangnya tak banyak karya yang 

mengangkat problem agraria dan perempuan. 
Perintis studi perempuan di Indonesia yakni para 
peneliti perempuan yang pada 1980-an aktif 
melakukan kajian-kajian mengenai perempuan 
dan pembangunan. Salah satunya adalah 
Pudjiwati Sajogyo yang aktif melakukan kajian 
tentang perempuan pedesaan dan kesehatan 
(gizi keluarga). Selain itu pada 1990-an 
kalangan aktivis gerakan perempuan melakukan 
kajian dan mengembangkan program bagi 
komunitas perempuan yang termarjinalkan; 
aktivitas ini berkontribusi signifikan pada 
perkembangan studi perempuan. Ratna Saptari, 
pendiri Kalyanamitra, merupakan salah satu 
tokohnya, yang aktif dalam gerakan perempuan 
mengungkap persoalan perburuhan dan 
penghidupan perempuan pedesaan maupun 
perkotaan. 

Pudjiwati Sajogyo dalam bukunya 
berjudul Peranan Wanita Dalam Perkembangan 
Masyarakat Desa (1985) mengulas hasil studi empirik pada 
peran perempuan pedesaan dari segi kegiatan bekerja/
pekerjaan yang dianalisis dalam satuan rumah tangga 
(keluarga inti/nuclear family) sebagai kesatuan kerabat 
terkecil dalam sistem kekerabatan. Studi tingkat mikro ini 
ditelaah juga pada ‘alokasi kekuasaan’ yang dipengaruhi 
obudaya masyarakat dan potensi/sumberdaya pribadi. 
Alokasi kekuasaan menunjuk pada peran perempuan 
dalam berbagai posisi sebagai pengambil keputusan 
dalam rumah tangga. Berdasarkan analisis pembagian 
kerja dan alokasi kekuasaan, peran perempuan bukan 
hanya dalam perekonomian rumah tangga namun 
lebih jauh menggambarkan peran perempuan dalam 
pembangunan desa.   

Unit analisis rumah tangga dikritisi oleh Ratna Saptari 
seperti dituliskan dalam buku berjudul Perempuan, Kerja, 
dan Perubahan Sosial (1997) yang disusun bersama 
Brigitte Holzner. Beberapa alasan yang dikemukakan yaitu 
a) unit rumah tangga tidak begitu saja bisa diklasifikasi 

sebagai satu kelas karena ada akses yang berbeda di 
antara anggota keluarga; b) komposisi pembagian kerja 
dalam rumah tangga tidak bisa dilihat sebagai kesatuan 
yang terisolasi dan mandiri karena berkaitan erat dengan 
lingkungan sosial, ekonomi, dan politik; c) hubungan 
antara rumah tangga dengan partisipasi perempuan 
di pasar tenaga kerja harus dilihat secara timbal balik, 
d) partisipasi yang tinggi dalam kerja upahan dengan 
kekuasaan atas hasil kerja tidak selalu berkorelasi positif 
artinya belum tentu seorang perempuan yang bekerja 

dan memiliki penghasilan tinggi akan mengubah 
relasi kuasa dalam rumah tangga. Dekonstruksi 
konsep rumah tangga penting karena berbagai 
kebijakan sering tak memisahkan antara 
tingkat analisis individu dalam rumah tangga 
dan tingkat rumah tangga itu sendiri sehingga 
membawa implikasi bahwa perempuan tidak 
mendapatkan manfaat (keuntungan) padahal 
tujuan kebijakannya adalah untuk memperbaiki 
posisi perempuan. 

Ratna Saptari mampu membahas dengan 
lebih komprehensif ranah studi perempuan 
dan kerja pada berbagai isu teoretik dan 
konsekuensi metodologis untuk memahami 
persoalan perempuan dan ekonomi dengan 
memberikan perhatian pada lapisan relasi kuasa 
baik di tingkat mikro maupun makro. Ratna 
Saptari juga menekankan pada enam unsur 
penting dalam konsep perubahan sosial yakni 
partisipasi, eksploitasi, marginalisasi, feminisasi, 
domestikasi, dan pengiburumahtanggaan untuk 
menganalisis dampak proses perubahan sosial 
terhadap perempuan.

Ranah studi agraria, tentunya tidak 
terlepas dari konsep relasi kuasa, perubahan 

sosial, juga persoalan globalisasi yang mempengaruhi 
dinamika lokal. Studi agraria akan makin tajam jika 
mengintegrasikan konsep-konsep yang ditawarkan 
dalam studi perempuan seperti konsep interseksionalitas 
yang membawa pada analisis terhadap hirarki kekuasaan 
dan jaringan kekuasaan yang mampu menunjukkan 
ketimpangan kelas, etnisitas, agama atau faktor lain 
yang menyebabkan ketidakadilan gender. Hal ini menjadi 
tantangan bagi peneliti dan praktisi ranah studi agraria 
yang melakukan kajian kritis bagi perubahan sosial.

        
Daftar Pustaka
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konstruksi persuasif yang sengaja dibentuk untuk maksud 
tertentu dan kepentingan individu/kelompok termasuk dalam 
penguasaan dan pengelolaan sumber daya kehutanan. 

Selain membongkar selubung kepentingan dan 
kekuasaan dalam paradigma scientific forestry dan narasi 
kebijakan, naskah dalam buku ini juga menguraikan pentingnya 
pendekatan transdisiplin dan pendekatan ilmu sosial lainnya 
dalam kehutanan. Buku ini merupakan karya otoritatif bagi 
peminat, akademisi dan aktivis kehutanan terutama karena 
gagasan, dan editor buku ini telah lebih 20 tahun menekuni 
dan mengamati perjalanan pengelolaan kehutanan khususnya 
di Indonesia. Sebagai sebuah pilihan menapaki jalan lurus 
– sebuah abstraksi untuk menghindari jalan berliku yang 
berkepanjangan – buku ini menempuh kritik reflektif dan 
evaluasi mendalam terhadap penggunaan ilmu pengetahuan, 
pembuatan kebijakan dan praktik pengelolaan kehutanan. (HK/
AB)

(82) 
Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat 
Atas wilayahnya di Kawasan Hutan

Penerbit : Komnas HAM, 2016

Buku ini adalah satu dari empat buku yang dihasilkan 
dari pelaksanaan Inkuiri Nasional Komnas HAM tahun 
2014 - 2015, yang terlaksana atas dukungan kerja sama 

Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan jaringan masyarakat 
sipil. Inkuiri Nasional menjadi tonggak penting dalam upaya 
memperkuat argumen dan inisiatif terobosan kebijakan 
pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 35/PUU-X/2012 
terbit. Putusan MK 35/2012 mengukuhkan bahwa hutan adat 
bukan lagi bagian dari hutan negara yang berada di bawah 
penguasaan Kementerian Kehutanan, tapi “hutan adat adalah 
hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum 
adat”. Sebelum Putusan MK 35/2012, hutan adat masuk 

dalam kategori hutan negara, seperti tercantum dalam UU No. 
41/1999 tentang Kehutanan, yang menyebabkan terjadinya 
kriminalisasi akses rakyat atas wilayah adatnya. Praktik 
kelembagaan yang “menyejarah” semenjak elite penguasa 
negara kolonial (dan kemudian negara paska kolonial) dalam 
menetapkan penguasaan hutan oleh negara mengakibatkan 
konflik agraria yang kronis, sistematis, dan meluas pada MHA. 

Buku ini memuat narasi etnografik kasus-kasus 
masyarakat hukum adat (MHA), yang dipilih untuk diteliti dan 
didengar keterangannya dalam Dengar Keterangan Umum 
(DKU) Inkuiri Nasional. Buku ini menjadi dokumen penting atas 
hasil pengungkapan narasi 40 kasus MHA di kawasan hutan 
yang dibagi dalam bab-bab berdasarkan region, yaitu Sumatra, 
Jawa, Bali Nus Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, 
dan Papua. Kasus dipilih berdasarkan wilayah dan tipologi 
permasalahan yang didasarkan pada fungsi hutan (produksi, 
konservasi, lindung), kawasan hutan pinjam pakai untuk 
pertambangan, dan eks kawasan hutan (APL). Narasi 40 kasus 
MHA tersebut dikembangkan dari pertanyaan-pertanyaan 
dasar yaitu (a) Apa saja yang menjadi akar dan sebab beragam 
konflik agraria struktural atas MHA di kawasan hutan terus 
terjadi?; (b) Bentuk-bentuk konflik apa saja yang hadir?; (c) Apa 
saja akibat atau dampak dari konflik agraria struktural itu?; (d) 
Hal apa saja yang menjadi pelestari konflik agraria struktural 
tersebut, sehingga masih terus terpelihara dan terwarisi hingga 
saat ini? Hal menarik dalam dokumentasi naskah ini adalah 
untuk tiap wilayah ada narasi khusus yang mengangkat suara 
perempuan dalam MHA di tengah situasi ketidakadilan agraria 
yang dihadapinya.   

Benang merah atas 40 kasus yang dinarasikan tersebut 
adalah ketiadaan kepastian hukum dan pengakuan utuh atas 
hak masyarakat hukum adat (MHA) dan wilayahnya di kawasan 
hutan menjadi akar masalah sehingga beragam konsesi dan 
izin kehutanan, perkebunan, pertambangan hadir dengan 
persetujuan negara, yang mengeksklusi MHA dari tanahnya 
sendiri. Selain itu persoalan lain yang teridentifikasi dari 40 
kasus yang dihadirkan yakni simplifikasi masalah keberadaan 
MHA dan hak-haknya atas wilayah adat serta sumber daya 
hutan menjadi masalah administratif semata, sikap pemerintah 
dan/atau aparat keamanan yang lebih melindungi kepentingan 
perusahaan/pemegang izin daripada kepentingan MHA. 
Perempuan MHA, terutama, masih mengalami diskrimasi 
berlapis. (NR)
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(83) 
Peranan Wanita dalam Perkembangan 
Masyarakat Desa 

Penerbit : YIIS dan CV Rajawali, 1983

Buku ini merupakan pengembangan dari disertasi 
penulis yang berjudul “Peranan wanita dalam keluarga, 
rumahtangga dan masyarakat yang lebih luas: Dua 

kasus penelitian di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten 
Sumedang di Jawa Barat”. Penulis menitikberatkan kepada 
permasalahan di sekitar analisa “peran serta” wanita itu 
pada berbagai kedudukan struktur dan kelas sosial. Buku ini 
menjadi penting, karena menjadi rujukan awal dalam studi 
gender (dahulu wanita) di Indonesia. Tiga analisisnya meliputi: 
pertama, penulis mengungkap pola integrasi perempuan 
dalam hal produksi (nafkah); kedua, mengenai pola interaksi 
perempuan dalam pekerjaan produktif yang tidak langsung 
dalam proses produksi; dan ketiga, penulis mengungkapkan 
partisipasi wanita dalam proses pengambilan keputusan.

Dari ketiga pisau analisis di atas, penulis pada akhirnya 
memberikan satu set penyelesaian masalah. Salah satunya 
adalah suatu usaha dalam “pengembangan potensi dalam 
penyuluhan gizi dan efeknya terhadap peranan wanita”. Buku 
ini menjadi penting untuk ditelaah kembali. Bagaimana pun, 
pascaterbitnya buku ini, telah menjadi acuan awal dari berbagai 
studi wanita/perempuan/dan gender awal-awal di Indonesia. 
Bahkan, melalui buku ini, penulis menjadi pimpinan proyek 
pengembangan dan pembangunan pusat-pusat kajian/studi 
wanita yang dikembangkan di kampus-kampus di Indonesia. 
(AB) 

(84)
Perempuan, Kerja, dan Perubahan Sosial

Penerbit :  Pustaka Utama Grafiti, 1997; cetak ulang oleh 
Kalyanamitra2016

Buku ini pertama kali terbit tahun 1997 dan hingga kini 
terus menjadi rujukan penting bagi studi perempuan di 
Indonesia. Buku ini sangat komprehensif dalam mengulas 

berbagai isu teoritik dan konsekuensi metodologis seputar 
perempuan, kerja dan kebijakan pembangunan. Sehingga buku 
ini dapat menjadi referensi penting untuk memahami persoalan 
perempuan dan ekonomi yang memberikan perhatian pada 
lapisan relasi kuasa baik di tingkat mikro maupun makro. 

Buku ini diawali dengan uraian tentang ‘apa itu studi 
perempuan’ dengan mengulas berbagai teori, konsep, dan 
metodologi yang berkembang di dalamnya. Pada bagian 
‘hakikat kerja perempuan’ diulas berbagai istilah yang ditemui 
dalam studi perempuan seperti marjinalisasi, domestikasi, 
dan pembagian kerja seksual. Bagian ini menjelaskan 
kerangka konseptual atas perempuan, kerja, dan perubahan 
sosial yang ditempatkan pada konteks nasional, regional, 
dan internasional. Bagian ‘studi pembangunan’ memberikan 
konteks posisi perempuan dalam proses pembangunan dan 
diskriminasi perempuan dalam kerja. Hal ini diperdalam pada 
bagian ‘kebijakan pembangunan’ yang mengantar pada 
kajian kritis bagaimana strategi pembangunan yang tepat. 
Pada bagian ‘ideologi gender dan subjektivitas perempuan’ 
diuraikan bagaimana ideologi digunakan sebagai legitimasi 
untuk membenarkan hubungan sosial tertentu dan bagaimana 
latar belakang sosial, ekonomi, dan politik yang berbeda 
akan mempengaruhi individu dalam menginternalisasi 
ideologi tertentu. Bagian ‘perubahan sosial’ menekankan 
pada enam unsur penting konsep perubahan sosial yakni 
partisipasi, eksploitasi, marginalisasi, feminisasi, domestikasi, 
dan pengiburumahtanggaan untuk menganalisis dampak 
proses perubahan sosial terhadap perempuan. Bagian 
‘kerja perempuan’ dalam ekonomi pedesaan dan perkotaan 
menyajikan beberapa studi kasus yang mengulas faktor-faktor 
yang berpengaruh pada kondisi kerja perempuan. Bagian 
‘organisasi dan partisipasi politik perempuan’ mengungkap 
bahwa gerakan perempuan tidak bebas dari pengaruh 
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globalisasi. Bagian ‘penelitian yang berorientasi gender’ 
mengulas epistemologi, metodologi, dan metode penelitian 
yang berorientasi gender.    

Studi agraria akan makin kaya jika mengintegrasikan 
konsep-konsep yang ditawarkan dalam buku ini, seperti 
konsep interseksionalitas yang membawa pada analisis 
terhadap hirarki kekuasaan dan jaringan kekuasaan yang 
mampu menunjukkan ketimpangan kelas, etnisitas, agama 
atau faktor lain yang menyebabkan ketidakadilan gender pada 
ranah agraria. (NR)

Massa Actie  
(Aksi Massa)

(89)
Massa Actie (Aksi Massa)

Penerbit : Teplok, 2000 (pertama kali terbit pada 1926)

Massa Actie ditulis oleh Tan Malaka pada tahun 1926 
ketika berada di pengasingan di Singapura. Naskah 
berupa brosur politik ini terdiri dari 12 bab dan 

dilengkapi dengan lampiran, “Rancangan untuk Program 
Proletar di Indonesia”,  yang berisi program Indonesia merdeka. 
Rancangan yang disusunnya meliputi bidang  politik, ekonomi, 
sosial, pengajaran, militer, polisi dan justisi. Pada bidang 
ekonomi, Tan Malaka mengusulkan hal-hal yang kemudian 
menjadi perhatian utama dalam kemerdekaan Indonesia, 
misalnya: 

Program nomor 1 : Menjadikan pabrik-pabrik dan tambang-
tambang, seperti tambang batu arang, 
minyak dan emas sebagai milik nasional

Program nomor 2 : Menjadikan hutan-hutan dan kebun-
kebun besar modern seperti kebun gula, 
karet, teh, kopi, kina, kelapa, nila dan 
ketela, sebagai milik nasional

Program nomor 9 : Membagi-bagikan tanah kosong kepada 
petani tak bertanah dan miskin, dan 
memberikan sokongan uang untuk 
mengusahakan tanah itu

KELAUTAN SEBAGAI 
SUBYEK BARU AGRARIA

Memperhatikan orang-orang 
yang hidup dari sumber daya 
laut sebagai subyek baru dalam 
pengaturan kebijakan reforma 
agraria

Gutomo Bayu Aji, 
Pusat Penelitian Kependudukan – LIPI

Tiga buku yang terkait dengan 
orang-orang yang hidup 
dari sumber daya laut dan 

pengelolaan sumber daya laut di dalam 
karya pusaka agraria ini mewarnai 
perspektif baru tentang kebijakan 
reforma agraria di Indonesia. Tiga 
buku itu adalah, 1) Orang Laut, Bajak 
Laut dan Raja Laut yang ditulis oleh 
AB. Lapian (Komunitas Bambu, 2010), 
2) Selling the Sea, Fishing for Power, 
A study of conflict over marine tenure 
in Kei Islands, Eastern Indonesia (ANU 
Press, 2013), dan 3) Close to the stone, far from the throne 
: the story of a Javanese fishing community, 1820s-1990s 
yang ditulis oleh Pujo Semedi (Benang Merah, 2003). Ketiga 
buku itu diangkat dari disertasi masing-masing di tempat 
yang berbeda-beda di Indonesia yaitu di kawasan laut 
Sulawesi (AB. Lapian), di pesisir utara Pulau Jawa (Pujo 
Semedi), dan di Kepulauan Kei Besar, Maluku (Dedi Adhuri).

Walaupun ketiga buku ini merupakan hasil penelitian 
mendalam di ketiga lokasi yang berbeda-beda di Indonesia 
namun seolah ada relasi diantara ketiganya ketika kita 
letakkan dalam konteks kebijakan 
reforma agraria. Pertama, ketiga buku 
itu bisa memberikan gambaran lintas 
masa dan lintas lokasi dari situasi 
orang-orang Indonesia yang hidup dari 
sumber daya laut. Kedua, ketiganya di 
dalam masa dan lokasi yang berbeda 
menawarkan suatu perspektif baru 
terhadap kebijakan reforma agraria, 
bukan hanya sebagai arena baru di 
dalam konteks sumber daya alam 
melainkan juga perspektif sejarah dan 
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konflik sumber daya alam yang terefleksikan ke 
dalam narasi-narasi teoritik baik yang terkait 
dengan pengelolaan sumber daya alam maupun 
teori-teori Sejarah dan Antropologi Ekonomi 
tentang nelayan dan masalah kemiskinan.

Persinggungan reflektif yang paling kuat 
dari ketiga buku ini  berada pada seputar 
perdebatan wacana tentang common property 
dan pengaturan pengelolaan sumber daya alam 
baik oleh negara maupun oleh kelompok sosial 
berbasis komunal. Ilustrasi yang paling dekat 
dengan istilah common property sebagaimana 
yang dimaksudkan oleh Hardin di padang 
rumput, sedikit banyak juga mendapatkan gambaran 
di laut bebas, walaupun sebenarnya tidak sungguh-
sungguh bebas, sama seperti padang rumput. Tetapi 
paling tidak, dalam konsepsi Bajak Laut sebagaimana 
yang dijelaskan oleh Lapian, laut merupakan kawasan 
bebas, tanpa teritori atau wilayah suatu negara dan bisa 
dilihat sebagai common property pada saat itu ketika 
kolonialisme belum seluruhnya mengklaim wilayah-
wilayah di muka bumi ini sebagai bagian dari koloni 
kerajaan atau negaranya dan belum seluruh wilayah laut 
di klaim sebagai wilayah kerajaan ataupun negara lokal. 

Dalam perkembangan masa dimana seluruh wilauah 
laut di muka bumi ini telah diatur penguasaan oleh negara-
negara di seluruh dunia maka perspektif “bebas” itu 
sudah tidak relevan lagi. Setiap negara bahkan memiliki 
aturan masing-masing untuk mengelola sumber daya 
laut yang berada di dalam wilayah kekuasaan negaranya, 
termasuk Indonesia. Buku yang ditulis oleh Semedi dan 
Adhuri memperjelas pandangan itu di dalam konteks 
yang berbeda namun dapat dilihat pula persinggungan 
relflektif teoritiknya sebagaimana dimaksud diatas. 
Persinggungan teoritik yang paling kuat dari kedua 
buku ini terletak pada perdebatan seputar pengaturan 
pengelolaan sumber daya laut, oleh siapa? Atau paling 
tidak sejauh mana relevansi menghadirkan konsepsi 
mengenai pengaturan pengelolaan sumber daya laut 
oleh komunitas (dalam kasus hak ulayat laut atau 
communal marine tenure) atau mendorong pemerintah 
memperkuat pengaturan pengelolaan sumber daya laut 
yang lebih kuat di seluruh wilayah laut nusantara?

Semedi sendiri berpandangan bahwa pengelolaan 
sumber daya laut oleh kelompok sosial berbasis 
komunal itu sudah sulit dilakukan karena pada kasus 
komunitas nelayan di pesisir utara Pulau Jawa, sendir-
sendi komunalitas itu sudah hancur sejak lama. Terutama 
sejak pemerintah kolonial memperkenalkan modal 

dan mesin-mesin kapal yang berukuran 
lebih besar kepada kelompok nelayan 
itu maka sejak itu wilayah tradisional laut 
mereka ditinggalkan untuk mencari hasil 
tangkapan ikan yang lebih banyak di laut 
lepas. Pandangan Semedi tentang wilayah 
tangkapan tradisional mereka juga berbeda 
dengan pandangan komunal yaitu telah 
terjadi overfishing ketika jumlah populasi 
nelayan meningkat seiring dengan politik 
tanam paksa yang menguras tenaga 
manusia di sector pertanian sehingga 
ditinggalkan dan bergeser ke kelautan.  

Adhuri melihat sebaliknya bahwa hak ulayat laut 
pada kasus petuanan laut di Kepulauan Kei Besar, 
Maluku berbeda dengan kasus communal marine tenure 
yang lain, bahkan dengan sasi laut umumnya di Maluku. 
Ia berpandangan bahwa bentuk petuanan laut ini mampu 
menjaga sistem pengelolaan sumber daya laut local dari 
kecenderungan overfishing karena diatur oleh aturan-
aturan yang melekat pada system sosial kelompok 
sosial itu. Sistem ini, ditunjukkan dalam analisisnya 
pada petuanan laut di dua desa di wilayah itu, mampu 
beradaptasi dengan berbagai tekanan atau intervensi 
baik yang berasal dari negara yang berupa aturan dan 
kebijakan serta penetrasi pasar. Dalam pandangannya, 
pengaturan negara dalam bentuk aturan terhadap sistem 
petuanan laut di dua desa ini justru bisa menimbulkan 
risiko penyalahgunaan oleh elemen-elemen pemrintah itu 
sendiri di tingkat bawah.

Persinggungan reflektif ketiga buku ini sangat 
menarik untuk diangkat ke dalam wacana agraria yang 
selama ini bias darat, sehingga kebijakan reforma agraria 
yang dibuat pada masa pemerintahan di masa lalu hingga 
sekarang ini tidak menyentuh orang-orang pinggiran yang 
berada pada frontier antara dunia darat (dunia petani) 
dan dunia laut (dunia nelayan) ini. Selain itu, perdebatan 
teoritik yang ditawarkan juga memunculkan pemahaman 
baru yang berbeda jika kita melihat wacana agraria itu 
hanya di darat karena dengan memahami isu agraria ini di 
frontier itu maka akan diperoleh isu yang lebih kompleks, 
dalam arti pemahaman yang lebih komprehensif 
tentang masalah agraria yang membentang dari darat 
ke laut, bahkan juga membentang masa sejarah yang 
jauh lebih luas daripada sekedar pemahaman sejarah 
agraria yang terpusat di wilayah darat. Pengabaian laut 
sebagai sumber agraria bisa jadi merupakan bentuk rejim 
peminggiran baru dalam konteks reforma agraria yang 
menyeluruh. 
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Program nomor 10 : Menghapuskan sisa-sisa feodal 
dan tanah-tanah partikelir, serta 
membagikan, yang tersebut belakangan, 
kepada tani-tani yang miskin

Bagian awal naskah ini menceritakan tentang 
memuncaknya semangat revolusi Indonesia, hasil perjalanan 
dari riwayat Indonesia yang penuh pergolakan. Lalu Tan Malaka 
menjelaskan imperialisme yang menguasai bangsa-bangsa 
Timur, dengan berbagai cara pemerasan dan penindasan, 
serta akibat-akibat yang ditimbulkannya di India, Filipina, 
dan Indonesia. Imperialisme ini tumbuh bersama jalannya 
kapitalisme di Indonesia. Menurutnya, apa yang terjadi hanya 
mengakibatkan kemelaratan, kegelapan, kelaliman dan 
perbudakan bagi rakyat Indonesia.

Bagian akhir brosur ini menjelaskan secara sekilas tentang 
gerakan kemerdekaan di Indonesia, yang menurutnya gagal, 
dengan cara mendasarkan diri pada partai borjuis, sehingga 
harus berubah dengan cara bertopang pada kekuatan aksi 
massa (massa actie). 

Pada bab terakhir yang berjudul  “Khayalan Seorang 
Revolusioner”, Tan Malaka menyerukan kepada massa rakyat 
untuk berjuang menuju Kemerdekaan Indonesia. “Sebuah 
tugas yang berat tapi suci, sekarang dipikulkan di atas bahu 
setiap orang Indonesia untuk memerdekakan 55 juta jiwa dari 
perbudakan yang beratus-ratus tahun lamanya, dan memimpin 
mereka ke pintu gerbang hidup baru.” Lalu ia menutup 
tulisannya itu dengan seruan, “Lindungi bendera itu dengan 
bangkaimu, nyawamu, dan tulangmu. Itulah tempat yang 
selayaknya bagimu, seorang putera Tanah Indonesia tempat 
darahmu tertumpah.” Kalimat terakhir inilah yang menginspirasi 
seorang anak muda, W.R. Soepratman, menggoreskannya 
dalam bait Indonesia Raya, yang kemudian menjadi lagu 
kebangsaan Indonesia. Saat itu W.R. Soepratman bekerja 
sebagai wartawan surat kabar “Sin Po”. Dia rajin mengunjungi 
rapat-rapat pergerakan nasional. Buku Massa Actie itu 
membakar gairah mudanya dalam menyongsong pergerakan 
kebangsaan menuju Indonesia merdeka. (ANL)

(90) 
Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa
Sistem Priangan dari Tanah Paksa Kopi di 
Jawa, 1720-1870
Penerbit : Yayasan Obor, 2014

Buku yang terbit 2014 karya Profesor Jan Breman dari 
Universitas Amsterdam, Belanda, itu pada mulanya 
berbahasa Belanda Koloniaal profijt van onvrije arbeid: 

het Preanger stelsel van gedwongen koffieteelt op Java, 1720-
1870 (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010). Empat 
tahun kemudian, versi bahasa Indonesia buku tersebut terbit 
menjadi Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa, Sistem Priangan 
dari Tanah Paksa Kopi di Jawa, 1720-1870 (Jakarta: Yayasan 
Obor, 2014). Lalu, pada tahun 2015 terbit, versi bahasa Inggris 
Mobilizing Labour for the Global Coffee Market: Profits from 
an Unfree Work Regime in Colonial Java (Chicago: Chicago 
University Press, 2015).  

Buku ini menjelaskan bagaimana kuntungan kolonial 
didapat dengan cara menaklukkan dan memeras penduduk 
pribumi Priangan. Sejalan dengan tema ini, saya menulis suatu 
artikel cukup panjang di majalah Sundalana yang terbit di 
awal tahun 2016, bertema “Sketsa Tiga Abad Politik Agraria 
di Tatar Priangan”. Karya itu berjudul Nanjeurkeun Obor, jang 
Nyageurkeun Panyakit Poho Sajarah. Kalimat nyaangan deui 
nu pareumeun obor secara harfiah berarti “memberikan cahaya 
pada mereka yang obornya telah mati”. Karya itu seperti 
nyukcruk galur, mapay laratan dengan cara menunjukkan 
sketsa perjalanan politik agraria di Tatar Priangan semenjak 
wilayah Priangan diserahkan oleh Mataram ke VOC (Vereenigde 
Oost Indische Compagnie) dalam dua kali perjanjian (1667 dan 
1705), sebagai balas jasa kepada VOC yang telah membantu 
penyelesaian perebutan kekuasaan di Mataram. Politik 
agraria yang dimaksud mencakup cara penguasa negara 
mengatur siapa saja dan bagaimana orang-orang dan badan-
badan hukum bisa (dan juga tidak bisa) menguasai, memiliki, 
menggunakan, memanfaatkan, dan mendapatkan kekayaan 
dari tanah dan sumber daya alam. Tulisan saya itu mengajak 
pembaca menelusuri isi politik agraria, kondisi-kondisi yang 
membentuknya, cara-cara menjalankannya dan akibat-
akibat khusus dari padanya, khususnya terhadap kemiskinan 
petani, dan bentuk-bentuk sistem produksi agraria, seperti 
perladangan, perkebunan, wana tani, dan sebagainya. Tulisan 
itu cocok untuk menjadi pengiring membaca buku Jan Breman 
(2014) Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa. (NFR)






