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A. Latar Belakang 

 
Ada daerah-daerah di mana  

posisi penduduknya ibarat orang yang  
selamanya berdiri terendam dalam air sampai ke leher,  

sehingga ombak yang kecil sekalipun, sudah cukup untuk menenggelamkannya  
(R.H. Tawney : 1966)1 

 
 

Tulisan Tawney pada 1931 tersebut diatas, pada dasarnya tidak hanya 

menggambarkan keadaan petani di Cina disekitar tahun-tahun tersebut   Akan 

tetapi juga ingin mendiskripsikan tentang bagaimana sebenarnya keadaan petani 

di Burma Hulu, Tonkin dan Annam di Indocina, atau Jawa Timur dan Jawa 

Tengah di Indonesia serta negara-negara Asia Tengah dan Tenggara pada 

umumnya, diawal-awal abad ke-XX.2 

Relung ekologis yang khas ditempati oleh beberapa sektor kaum tani di 

Asia Tengah dan Tenggara menyebabkan mereka menjadi sangat rawan terhadap 

risiko-risiko subsistensi. Lahan-lahan yang sangat kecil, cara-cara produksi 

tradisional, tingkah pola cuaca dan pajak berupa uang tunai, tenaga kerja dan 

hasil panen yang dipungut negara, perolehan bagian yang demikian kecil dari 

setiap proses pendistribusian surplus-surplus yang dihasilkan dari ladang mereka 

sendiri, telah mendatangkan hantu kelaparan dan kekurangan bagi mereka. 

Terjadinya satu  panen yang buruk, tidak hanya akan berarti akan kekurangan 

                                                 
1  R.H. Tewney, Land and Labor in China, Boston : Beacon Press, 1966. Hal 77 
2  James C. Scott, The Moral Economy oh The Peasent : Rebellion and Subsistence in 

Southeast Asia, Diterjemhkan oleh Hasan Basari, Moral Ekonomi Petani : 
Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara, Jakarta : LP3ES, 1981, Hal. 1 
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makan, akan tetapi kadangkala menyebabkan mereka juga harus mengorbankan 

harga diri dan menjadi beban orang lain, bahkan kematian,3 

 Di dalam alur sejarah perjalanan bangsa Indonesia, petani yang berada 

pada posisi marginal dan subsistensi, bukanlah sebuah fenomea yang baru. 

Semenjak jaman kerajaan di beberapa daerah, khususnya di Jawa,  oleh karena 

semua tanah yang berada di wilayah kekuasaan raja adalah milik raja, sedangkan 

rakyat hanya berkedudukan sebagai pemakai saja. Maka petani (wong cilik, yang 

berkedudukan sebagai numpang dan bujang) yang berada pada strata terbawah 

dalam stratifikasi sosial masyarakat kerajaan, tidak diakui sama sekali 

kedudukannya sebagai subjek hukum yang dapat memiliki dan menguasai tanah. 

Mereka hanyalah pekerja-pekerja dari para sikep, yang diperkenankan bertempat 

tinggal di tanah yang dikuasai para sikep, sebagai imbalannya.4 

 

 

 

                                                 
3  Ibid. Hal 1 dan 3.  Lihat juga Soetandyo Wignjosoebroto, Petani dan Tanahnya, kata 

pengantar dalam buku Jayadi Damanik, Pembaharuan Agraria dan Hak Asasi Petani 
: Merajut Beragam Serpihan Pemikiran, Yogyakarta : Lapera Pustaka Utama, 2002, 
hal. vii-viii 

 
4   Meskipun tanah-tanah yang ada dimikiki oleh raja, tetapi di dalam sistem tersebut, 

terdapat pembagian tanah kepada para hamba kerajaan (abdi dalam = priyayi), 
dengan sistem apanage (lungguh), atau pun kepada kepada sekelompok petani untuk 
membuka tanah-tanah baru, yang kemudian dengan sendirinya akan menjadi pendiri-
pendiri desa, dan oleh karena itu menjadi kepala desa, melalui sistem sikep. Lihat 
lebih lanjut Onghokham, Perubahan Sosial di Madiun Selama Abad 19 : Pajak dan 
Pengaruhnya Terhadap Penguasaan Tanah, dalam Sediono M.P Tjondronegoro dan 
Gunawan Winardi, Dua Abad Penguasaan Tanah : Pola Penguasaan Tanah 
Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa, Jakarta : Yayasan Obor, 1984, hal 5-8, Hal 
senada diungkapkan oleh Erman Rajaguguk, Hukum Agraria : Pola Penguasaan 
Tanah dan Kebutuhan Hidup, Jakarta : Chandra Pratama, 1995, hal 9. 
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Demikian pula yang terjadi pada masa pemerintahan kolonial Inggris 

dengan sistem sewa tanahnya5 dan pemerintahan kolonial Belanda melalui sistem 

sewa tanahnya pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Van Der Cappelen 

serta cultuurstelsel pada masa Gubernur Jenderal Van Den Bosch..  

Meskipun pada masa-masa itu terjadi perubahan di dalam sistem 

penguasaan dan kepemilikan tanah, akan tetapi keadaan petani tidaklah berubah, 

bahkan semakin buruk.  

Kebijakan-kebijakan sistem sewa tanah yang dikeluarkan oleh 

pemerintahan Raffles (pada masa pemerintahan kolonial Inggris) ataupun 

Gubernur Jenderal Van Der Cappelen (pada masa pemerintahan kolonial 

Belanda) meskipun sering dikampanyekan sebagai upaya untuk merubah nasib 

petani --- dengan cara mengurangi kekuasaan bupati dan pejabat-pejabat tingkat 

atas yang lain, serta melepaskan kekuasaan mereka atas tanah ---, akan tetapi 

motif yang sesungguhnya adalah untuk meliberalisasi sistem ekonomi di Jawa, 

dan menjadikan tanah sebagai komoditas, guna menarik kapitalis-kapitalis asing, 

yang mampu menanamkam modal dan melakukan eksploitasi di tanah jajahan.6  

Kebijakan yang demikian tentulah tidak dapat meningkatkan kehidupan petani 

                                                 
5  Sistem sewa tanah ini didasarkan pada doktrin domein verklaring, yang menyatakan 

bahwa semua tanah adalah milik raja-raja Jawa, kemudian oleh karena raja-raja Jawa 
tersebut telah mengakui kedaulatan Inggris, maka tanah sekarang mejadi milik 
Negara (kerajaan Inggris). Untuk itulah Negara berhak menyewakan tanahnya kepada 
pihak-pihak yang membutuhkan.  Atas dasar petunjuk dari Lord Minto (Gubernur 
Jenderal Inggris yang bertugas di Calcuta), Raffles disarankan menciptakan suatu 
sistem penguasaan tetap tanah di Jawa dan melarang sedikit demi sedikit tanam paksa 
atas kopi, kemudian membukanya untuk usaha pihak swasta, yang dapat dilakukan 
melalui langkah-langkah : pertama adalah menawarkan sewa untuk jangka waktu 
yang panjang, yang pada akhirnya menuju pada penjualan tanah yang permanen. 
Erman Rajaguguk, Ibid, hal 14 

 
6 Ibid, hal 13 



4 

kearah yang lebih baik, tetapi justru lebih menyengsarakan, karena selain mereka 

belum diakui haknya sebagai subjek yang berhak memiliki tanah7, mereka pun 

dipaksa memberikan tenaga dan hasil dari tanah untuk kepentingan pemerintahan 

kolonial.  

Perubahan kepemimpinan pemerintah kolonial Belanda dari Van Der 

Cappelen kepada Van Den Bosch dengan sistem cultuurstelsel (tanam paksa) dan 

heerendiensten (kerja paksa) pun tidak jauh berbeda.8 Dengan tujuan membuat 

Jawa sebagi asset yang bernilai, yaitu sebagai penghasil kopi, gula, dan nila 

sebanyak mungkin dengan biaya serendah mungkin maka, meskipun di satu sisi 

petani tetap dapat mengusai tanah sebagai penyewa, akan tetapi disisi lain sistem 

tersebut menyebabkan petani (rakyat) menderita, karena harus menanam 

tanaman-tanaman yang diperlukan dan menyediakan diri pula sebagai tenaga 

kerja yang diperlukan oleh para pejabat9 untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan 

umum yang demikian banyak membutuhkan waktu, sehingga mereka tidak 

                                                 
7   Baik pada masa pemerintahan Raffles (Inggris) maupun Gubernur Jenderal Van Der 

Cappelen (Belanda) tanah-tanah para bupati dan orang-orang desa terkemuka diambil 
alih oleh pemerintah dan sebagai gantinya mereka diberi gaji atau penghasilan tetap 
dan beberapa bidang tanh sebagai ganti rugi. Meskipun pada waktu itu para petani 
diakui kedudukannya sebagai subjek yang secara langsung dapat menguasai tanah 
sebagai penggarap tanah negara “tak bebas”, akan tetapi penguasaan tersebut 
hanyalah di dasarkan pada hak sewa tanah turun temurun dari pemerintah, yang 
menyebabkan mereka harus membayar sewa tanah/pajak secara langusng kepada 
pejabat-pejabat. Erman Rajaguguk, Ibid, hal 15.  Lihat pula Hiroyosi Kano, Tanah 
dan Pajak, Hak Milik dan Konflik Agraria : Tinjauan Sejarah Perbandingan, dalam 
Noer Fauzi (Penyunt.) Tanah dan Pembangunan : Risalah dari Konferensi INFID ke-
10, Jakarta : Pustaka Sunar Harapan dan INFID, 1997, hal. 31 

 
8  Sistem ini tidak hanya diperkenalkan di Jawa, kan tetapi juga di Bali, Lombok, 

Sumbawa dan beberapa wilayah Sulawesi dan Kalimantan (sebagai kasus-kasus yang 
luar biasa). Hiroyosi Kano, Tanah dan Pajak, Hak Milik dan Konflik Agraria : 
Tinjauan Sejarah Perbandingan, p. Cit. Hal. 36. 

 
9   Melalui cultuurstelsel ini, Van Den Bosch mengembalikan kekuasaan para bupati dan 

kaum elit lokal yang ada, yang pernah dihapuskan oleh Raffles. 
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mampu memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Hal ini kemudian menimbulkan 

bencana kelaparan dibeberapa  daerah seperti Cirebom, (1840), Semarang (1849-

1850) dan Demak. Beban yang demikian berat, menyebabkan turunnya minat 

banyak petani untuk mendapatkan tanah (lebih suka tidak memiliki tanah), dan 

beralih ke profesi lain, seperti pengrajin, pedagang kecil dan pekerja harian 

lainnya10 

Ketika terjadi perubahan politik di tanah jajahan, seiring dengan semakin 

dominannya kekuatan partai Liberal di Negeri Belanda, maka hal ini pun 

berimbas pada kebijakan-kebijakan yang terkait dengan tanah (agraria).  Diber-

lakukannya Regeringsreglement 1854, yang kemudian dilanjutkan dengan 

pemberlakuan Agrarische Wet dan Agrarisch Besluit tahun 1870, telah 

mencipatakan suatu tatanan baru di bidang agraria.  

Secara sepintas kebijakan tersebut sepertinya dikeluarkan untuk 

melindungi hak-hak rakyat, karena meskipun tidak mengakui hak milik 

individual petani, tetapi minimal menjamin kepemilikan penduduk pribumi atas 

hak-hak adat  yang telah ada di atas tanah mereka secara komunal 

(beschikkingrecht atau hak ulayat).11 

Hanya saja dibalik itu semua, tujuan besar yang ingin dicapai dengan 

dikeluarkannya kebijakan itu adalah untuk mempermudah pengambil alihan 

tanah dari orang-orang pribumi (Indonesia asli), guna kepentingan para investor 

swasta di dalam menjalankan kegiatan bisnis perkebunan mereka, melalui hak 

                                                 
10  Erman Rajaguguk, Oip. Cit, hal 19, 23 dan 79 
 
11   Hiroyosi Kano, Tanah dan Pajak, Hak Milik dan Konflik Agraria : Tinjauan Sejarah 

Perbandingan,  Op. Cit. Hal. 33. Bandingkan dengan Erman Rajaguguk, Ibid, hal 15. 



6 

sewa tanah (erfpacht) negara “bebas” --- yang meliputi wilayah-wilayah tanah 

tak bertuan/terlantara --- dari pemerintah untuk jangka waktu yang  75 tahun 

dengan harga sewa yang murah, guna memproduksi tanaman-tanaman yang 

umurnya panjang seperti Kopi, teh atau karet. Ataupun menyewa tanah negara 

“tak bebas” (tanah-tanah yang dikuasai individu), dalam jangka waktu 22,5 

tahun, guna memproduksi tanaman-tanaman tahunan seperti, tebu atau 

tembakau.12 

Dengan diperolehnya kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, harapan besar 

bagi perubahan kondisi seluruh rakyat --- termasuk petani --- kearah yang lebih 

baik mulai muncul. Harapan tersebut sepertinya memperoleh momentunya ketika 

Presiden Soekarno, di masa Orde Lama, menerapkan politik agraria yang populis, 

yaitu melaksanakan landreform,13 yang bertujuan untuk melakukan penatan 

kembali penguasaan dan pemilikan tanah dan redistribusi tanah.14  

Program landreform  yang mendapatkan sandara yuridis pada Undang-

undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Agraria (UUPA),  

berisi dua ketentua pokok, yaitu :  

 
                                                 
12   Hiroyosi Kano, Tanah dan Pajak, Hak Milik dan Konflik Agraria : Tinjauan Sejarah 

Perbandingan, p. Cit. Hal. 34. 
 
13  Land reform menurut Lipton, meliputi pengambilalihan tanah secara paksaan, yang 

biasanya dilakukan oleh negara, dari pemilik tanah-tanah luas, dengan ganti rugi 
sebagian dan penguasaan tanah diatur sedemikian rupa sehingga manfaat dari 
hubungan manusia dengan tanah dapat tersebar lebih merata daripada sebelum 
pengambilalihan. Lihat, Gunawan Wiradi, Pola Penguasaan Tanah dan Reforma 
Agraria, dalam Sediono M.P Tjondronegoro dan Gunawan Winardi, Dua Abad 
Penguasaan Tanah : Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa, 
Jakarta : Yayasan Obor, 1984, hal. 316. 

 
14  Noer Fauzi, Anatomi Politik Agraria Orde Baru,  dalam Noer Fauzi (penyunt.), Tanah 

dan Pembangunan : Risalah dari Konferensi INFID Ke-10, Jakarta : Pustaka SInar 
Harapan, 1997 Hal. 118. 
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larangan pemilikan tanah absentee15 dan pembatasan maksimun penguasaan 

tanah.16   

Hanya saja program yang demikian populis17 dan memberikan harapan 

besar kepada petani yang berada dalam keadaan subsistensi ini pun tidak pernah 

teralisasi, bahkan menjadi sumber konflik18 secara horizontal,19 yang kemudian 

justru menyebabkan kondisi petani menjadi lebih buruk. 

                                                 
15  Larangan pemilikan tanah absentee, adalah larangan pemilikan tanah di luar 

kecamatan tempat kediaman pemilik tanah. Dengan demikian pemilik tanah pertanian 
harus mempunyai tempat kediaman di kecamatan dimana tanah berada atau di 
kecamatan yang berbatasan dengan kecamatan tempat tanahnya, kecuali bagi PNS 
atau Anggota ABRI yang masih aktif. Pelanggaran dari ketentuan ini akan 
menyebabkan tanah yang bersangkutan akan diambil dan didistribusikan kembali 
oleh pemerintah sebagai bagian dari pelaksanaan program land reform. Bekas pemilik 
akan memperoleh ganti rugi  Larangan mengenai tanah absentee ini, diatur lebih 
lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961, Tentang Pelaksanaan 
Distribusi dan Ganti Rugi Tanah, yang kemudian dirubah dengan Peraturan 
Pemerintah No. 1 Tahun 1962. 

 
16  Pelanggaran terhadap ketentuan ini pun akan menyebabkan kelebihan tanah yang 

bersangkutan akan diambil dan didistribusikan kembali. Bekas pemilik akan 
memperoleh ganti rugi   

 
17  Hal ini disebabkan karena program ini bermasud untuk mengubah konfigurasi 

penguasaan tanah yang pada gilirannya merubah struktur masyarakat yang ada. 
Program yang hendak merubah hubungan sosial yang eksploitatif dari bangunan 
feodalisme dan kapitalisme kolonial, menjadi sebuah tatanan masyarakat yang lebih 
berkeadilan sosial . Lihat Noer Fauzi, Anatomi Politik Agraria Orde Baru,  Op.Cit, 
Hal. 161 

 
18  Gambaran tentang berbagai ragam konflik yang melibatkan petani dimasa-masa 

berlakunya program land reform pada masa Orde lama ini, lihat. Erman Rajaguguk, 
Hukum Agraria : Pola Pemguasaan Tanah dan Kebutuhan Hidup, Jakarta : Chandra 
Pratama, 1995, hal 48-70. Lihat pula Margo L. Lyon, , Dasar-dasar Konflik di 
Daerah Pedesaan Jawa, dalam Sediono M.P Tjondronegoro dan Gunawan Winardi, 
Dua Abad Penguasaan Tanah : Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari 
Masa ke Masa, Jakarta : Yayasan Obor, 1984, hal 194-235. 

 
19  Konflik horizontal dalam masalah pertanahan adalah konflik yang terjadi antara 

pemilik tanah dengan buruh atau penggarapnya, atau konflik antara pemilik tanah 
luas dengan pemilik tanah sempit. Meskipun jenis konflik ini bias berdimensi kelas, 
tetapi tidak melibatkan Negara sebagai entitas politik di dalamnya. Lihat Dianto 
Bachriadi, Pembangunan Konflik Pertanahan dan Perlawanan Petani, dalam Noer 
Fauzi (Penyunt.) Tanah dan Pembangunan : Risalah dari Konferensi INFID ke-10, 
Jakarta : Pustaka Sunar Harapan dan INFID, 1997, hal. 71  
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Perubahan rezim, yang kemudian merubah politik agrarianya di masa 

Orde Baru, memunculkan kondisi-kondisi yang relatif sama bagi petani. UUPA 

sebagai peraturan pokok yang mengatur tentang Agraria meskipun tidak pernah 

dicabut, akan tetapi kemudian dikeluarkan berbagai peraturan lain, yang tidak 

mengacu bahkan bertentangan dengan jiwa dan semangat UUPA itu sendiri.   

Sejalan dengan perubahan kebijakan rezim yang lebih menitik beratkan 

pada pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang cepat, 

maka kebijakan-kebijakan di bidang pertanahan pun ditujukan untuk mendukung 

upaya-upaya tersebut. Rezim baru ini memandang bahwa peningkatan pertum-

buhan ekonomi jauh lebih penting dibandingkan dengan pelaksanaan landreform, 

sehingga landreform yang dipandang sebagai instrumen utama dalam mencapai 

keadilan sosial, tidak mendapatkan tempat penting pada masa Orde Baru.20 

Dasar-dasar ideologi developmentalism21 yang sangat bercorak 

kapitalistik dan dikaitkan dengan kapitalisme internasional pun mulai marak 

mewarnai berbagai peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan yang 

                                                 
20   Ifdhal Kasim dan Endang Suhendar, Kebijakan Pertanahan Orde Baru : 

Mangabaikan Keadilan Demi Pertumbuhan Ekonomi, dalam Noer Fauzi (Penyunt.) 
Tanah dan Pembangunan : Risalah dari Konferensi INFID ke-10, Jakarta : Pustaka 
Sunar Harapan dan INFID, 1997, hal. 97. 

 
21   Dalam proses perkembangan kapitalisme di Indonesia, Nasikun merumuskan adanya 

dua tingkatan proses. Pertama, proses eksploitasi, akumulasi dan ekspansi kapital 
yang terjadi melalui proses yang disebut sebagai “agricultural squeeze”. Dalam 
proses ini dibutuhkan dua faktor yang sangat penting bagi perkembangan industri, 
yaitu produksi bahan pangan yang melimpah sebagai komponen upah dan cadangan 
tenaga kerja yang murah. Kedua, hal-hal di atas harus ditunjang dengan faktor lain 
yang juga sangat menentukan bagi industri. Akhirnya terciptalah interpretasi tentang 
fungsi sosial tanah bagi pembangunan dimana negara kemudian merasa bertanggung 
jawab untuk menyediakan faktor produksi tanah yang murah bagi kepentingan 
perkembangan kapitalisme. Lihat Nasikun, Industrialisasi, Kapitalisme, dan 
Perkembangan Konflik Pertanahan di Indonesia, sebuah Kata Pengantar dalam 
Endang Suhendar dan Ifdhal Kasim, Tanah Sebagai Komoditas, Kajian Kritis atas 
Kebijakan Pertanahan Orde Baru, Jakarta: Elsam, 1996 h. x-xi 
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dikeluarkan rezim Orba. Kebijakan-kebijakan yang ditujukan untuk 

mengakumulasi modal dengan cara memberikan akses sebesar-besarnya kepada 

sektor swasta, militer dan negara sendiri untuk memainkan peranan aktif --- 

kendatipun masih berada dalam kaitan sinergisnya dengan pemerintah --- di 

dalam sistem pasar bebas dan yang memungkinkan pemanfaatan modal asing,22 

menjadi pilar-pilar yuridis pelaksanaan pembangunan di bidang agraria.  

UUPA tidak lagi menjadi induk dari dari seluruh peraturan yang berlaku 

dan landreform pun diabaikan. Sebagai pengganti program landreform, 

pemerintah mengembangkan program transmigrasi23. Dengan demikian, 

pemerintah lebih memilih resettelment daripada melakukan landreform.  Selain 

itu terdapat empat program lain, yang terkait dengan masalah agraria, yaitu : 

eksploitasi tambang, eksploitasi hutan, revolusi hijau dan agroindustri.24  

Keseluruhan program-program di bidang agraria tersebut, tidaklah memberikan 

akses dan kontribusi apapun pada perbaikan kehidupan petani, bila tidak 

dikatakan justru semakin menghimpit dan memarginalkan.  

Dalam kondisi yang selalu terhimpit dan termarginalkan tersebut,  respon 

yang dimunculkan oleh kaum tani itu di dalam konjungtur sejarah mereka pun 

sangatlah beragam. Meskipun demikian banyak dari kaum tani dari masa ke  

                                                 
22   Mochtar Mas’oed, Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971, Jakarta : 

LP3ES, hal. 61. 
 
23  Hal ini terlihat di dalam GBHN 1983 yang menentapkan : “ . . . . pelaksanaan 

transmigrasi  merupakan usaha penataan kembali penggunaan, penguasaan dan 
pemilikan tanah, baik di daerah asal maupun tujuan . . . .”.  Hal ini kemudian 
ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya UU No. 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan 
Pokok Transmigrasi 

 
24  Uraian secara lebih terperinci tentang bagaimana substansi dari masing-masing 

prgoram tersebut, lihat Noer Fauzi, Anatomi Politik Agraria Orde Baru,  Op. Cit, Hal. 
126-154. 
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masa menganggap bahwa, keadaan subsistensi tersebut sebagai suatu “takdir”,  

yang hanya perlu diterima dan dijalani secara “ikhlas”, tanpa perlu menggugat 

siapa pun. Akan tetapi sebagaimana dikemukakan oleh Henry A. Landsberger 

dan YU. G. Alexandrof, tidak sedikit dari mereka --- entah secara sadar atau 

dorongan sunatullah-nya --- melakukan “perlawanan-perlawanan”25 dalam 

berbagai bentuk, sasaran, skala dan dampaknya, baik yang dilakukan secara 

indivual maupun kelompok, yang terorganisir maupun tidak.26  Hal inilah yang 

kemudian memunculkan berbagai peristiwa pergerakan petani, yang acapkali 

menimbulkan persengketaan tanah, atau dalam lingkup yang lebih luas disebut 

juga sebagai persengketaan agraria.27 

Hanya saja sebagaimana sering terbaca di dalam berbagai dokumen yang 

ada, “sejarah petani, adalah sejarah orang-orang kalah”. Pergerakan petani di 

dalam memperjuangkan hak-haknya, selalu dilihat dari perpektif orang-orang 

yang menang, yang kemudian merasa paling berhak untuk menulis berbagai 

gerakan para petani tersebut menurut kacamata mereka. Tak pelak lagi, hal yang 

demikian untuk selanjutnya tentu akan memberikan suatu gambaran negatif  

tentang gerakan-gerakan petani. Meskipun di dalam setiap berbagai sengketa 
                                                 
25  Berbagai bentuk perlawanan yang dilakukan oleh kaum tani ini antara lain berupa : 

aksi lokal, menggugat melalui pengadilan, aksi unjuk rasa dan penyampaian masalah, 
pembentukan dan penguatani organisasi. Lihat lebih lanjut Dianto Bachriadi, 
Pembangunan Konflik Pertanahan dan Perlawanan Petani, dalam Noer Fauzi 
(Penyunt.) Tanah dan Pembangunan : Risalah dari Konferensi INFID ke-10, Jakarta : 
Pustaka Sunar Harapan dan INFID, 1997, hal. 81-85. 

 
26   Henry A. Landsberger and YU. G. Alexandrof,  Rural Peasent : Peasent Movement 

and Social Change. Diterjemahkan oleh Aswab Mahasin, Pergolakan Petani dan 
Perubahan Sosial, Jakarta : YIIS bekerjasama dengan Rajawali, 1981.  

 
27  Pengertian agraria di sini, sebagaimana yang ditetapkan di dalam Pasal  33 ayat (3) 

UUD 1945 jo UU No. 5 Tahu 1960 Tentang Ketentuan-ketetuan Pokok Agraria, tidak 
hanya sekedar meliputi tubuh bumi (tanah), akan tetapi meliputi pula, air, dan 
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk ruang angkasa. 
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yang terjadi, petani tidak pernah sekalipun berposisi sebagai stimulus awal, dan 

kalau pun terlibat di dalam suatu sengketa, tidak pernah sekalipun 

mempergunakan “cara-cara kekerasan”,28 akan tetapi di dalam konjungtur sejarah 

konflik pertanahan yang melibatkan petani, terutama yang bersifat vertikal,29 

petani selalu berada dalam kedudukan sebagai pihak yang disalahkan. 

“Pemberontak”, “pengacau”, “penghambat pembangunan”, “antek-antek PKI”, 

merupakan sebagian stigma yang acapkali dilekatkan kepada para petani yang 

melakukan “perlawanan”, ketika mereka harus berhadap-hadapan dengan negara 

dalam memperjuangkan hak-hak mereka atas tanah.  

Gerakan petani acapkali dipandang sebagai sebuah fenomena anarkis 

yang melibatkan proses-proses pengorganisasian yang menempatkan para 

centeng (tukang pukul) sebagai kekuatan utama gerakan.30 Pelzer bahkan melihat 

fenomena gerakan petani di Sumatera Timur pada masa 1950-an sebagai 

                                                 
28  Dianto Bachriadi, Ibid,  hal. 84  
 
29  Konflik vertikal dalam masalah pertanahan adalah konflik yang terjadi antara rakyat 

(petani) dengan negara atau yang melibatkan negara yang diakibatkan oleh masalah 
pertanahan. Ketika negara dan aparaturnya terlibat di dalam suatu sengketa tanah dan 
tidak bediri dalam posisi memihak rakyat, siapa pun actor yang bersengketa pada 
awalnya, maka jenis konflik yang terjadi sedang berkembang menjadi konflik 
structural. Dimensi kelas jelas mewarnai konflik jenis ini. Lihat Dianto Bachriadi, 
Pembangunan Konflik Pertanahan dan Perlawanan Petani, Ibid, hal. 71  

 
30   Suhartono, Bandit-Bandit Pedesaan di Jawa, Studi Historis 1850-1942, Yogyakarta: 

Aditya Media, 1995. di dalam buku ini diungkapkan tentang fenomena 
pemberontakan tradisional petani di pedesaan Jawa pada tahun 1850 hingga 1942 
yang dicirikan dengan kekerasan dan kebrutalan sebagai akibat dari kefrustasian 
mereka terhadap penguasaan tanah-tanah oleh tuan-tuan tanah yang didukung oleh 
negara pada saat itu. 
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rangkaian konfrontasi yang sangat keras antara pengusaha perkebunan melawan 

serikat tani yang sudah termakan ideologi, gerakan sosial, dan partai politik.31 

Apakah memang demikian kenyataannya? mungkinkah perlawanan-

perlawanan yang dilakukan oleh sekelompok orang, dengan tuntutan agar mereka 

dapat sekedar hidup dalam posisi “tidak selamanya berdiri terendam dalam air 

sampai ke leher”,  benar-benar dilakukan lepas dari kendali moral dan etika yang 

luhur ? tidak mungkinkah perlawanan-perlawanan yang dilakukan sebagai pilihan 

terakhir, ketika mereka benar-benar berada dalam titik antara hidup dan mati, 

muncul dari serangkaian pola-pola hubungan yang mendasarkan nilai-nilai 

kemanusia yang bersifat universal, yaitu keadilan sosial dan kesejahteraan 

bersama ? 

Dalam konteks demikian, maka menjadi menariklah untuk melakukan 

studi terhadap salah satu jenis perlawanan yang dilakukan oleh kaum tani, untuk 

memperjuangkan hak-haknya, yaitu reklaiming, karena gerakan petani di dalam 

reklaiming ini mengedepankan cara-cara pengorganisasian masyarakat dan 

pembentukan jaringan sebagai strategi perjuangannya, dengan menggunakan 

prinsip-prinsip anti kekerasan, penghargaan terhadap prinsip-prinsip demokrasi, 

penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia, keadilan, kolektivitas, dan 

keterbukaan.32 

 

 

                                                 
31   Karl J. Pelzer, Sengketa Agraria: Pengusaha Perkebunan Melawan Petani, Jakarta: 

Pustaka Sinar Harapan, 1991. 
 
32   Boedhi Wijardjo dan Herlambang Perdana,  Reklaiming dan Kedaulatan Rakyat, 

Jakarta: YLBHI dan RACA Institute, 2001 Hal. 81 
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Menurut pengertian yang didefinisikan oleh YLBHI, gerakan reklaiming 

adalah: 

“Sebuah tindakan perlawanan, yang dilakukan oleh rakyat 
tertindas untuk memperoleh kembali hak-haknya seperti tanah, air, 
dan sumber daya alam lainnya, serta alat-alat produksi lainnya 
secara adil, demi terciptanya kemakmuran rakyat semesta.”33 
 

Sebagai proses “untuk memperoleh kembali hak-hak itu”, maka 

reklaiming yang dilakukan oleh petani pada dasarnya selalu dilakukan sebagai 

sebuah respon dari perlakuan-perlakuan yang dilakukan oleh pihak lain kepada 

meraka.   

Sebagaimana dikemukakan oleh Noer Fauzi, munculnya kasus-kasus 

reklaiming --- sebagai salah satu jenis konflik agraria--- antara lain 

dilatarbelakangi oleh adanya: pertama, pengambilalihan tanah-tanah yang 

sebelumnya dikuasai rakyat oleh pemilik modal sebagai usaha perluasan 

perkebunan. Kedua, pengambilalihan/penggusuran tanah oleh pemerintah untuk 

“program pembangunan”.34 Hal ini sejalan dengan pendapat Henry A. 

Landsberger dan YU. G. Alexandrof yang menyatakan bahwa permulaan suatu 

gerakan petani merupakan konsekuensi dari perubahan yang mendahuluinya. 

Pendapat ini mengasumsikan bahwa dari sudut pandang dialektis, gerakan petani 

muncul sebagai respon dari kebijakan yang ada sebelumnya dan memiliki tujuan 

untuk mengubah keadaan yang akan lebih baik lagi.35 

                                                 
33   yang dimaksud dengan rakyat semesta adalah seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya 

sebagian saja. Lihat, Boedhi Wijardjo dan Herlambang Perdana, Ibid.  
34   Noer Fauzi, Petani dan Penguasa, Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia, 

Jakarta: Insist, KPA dan Pustaka Pelajar, 1999, Hal. 197-207 
35   Henry A. Landsberger and YU. G. Alexandrof,  Op.Cit. Hal. 1  
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Meskipun tidak dapat dipungkiri, bahwa perlawanan-perlawanan yang 

dilakukan oleh petani --- sebagaimana rakyat yang tertindas pada umunya--- 

acapkali diwarnai oleh serangkaian tindakan kekerasan, akan tetapi perlulah 

disadari bahwa, kekerasan yang dilakukan tidaklah selamanya harus dipandang 

sebagai sebuah tindakan yang tidak memiliki dasar pembenar sama sekali.  

Ketika kekerasan yang dilakukan tersebut, tidaklah ditempatkan hanya sekedar 

sebagai alat untuk mencapai tujuan, tetapi lebih menjadi sebuah pilihan  ketika 

terjadi kondisi-kondisi yang memaksa mereka untuk melakukan kekerasan dalam 

prosesnya36 ataupun sebagai representasi dari tidak lagi berfungsinya cara-cara 

mengungkapkan kesulitannya melalui lembaga-lembaga yang terstruktur secara 

formal.37 Maka menjadi terlalu naif lah bila tindakan-tindakan seperti itu tidak 

memiliki dasar dan alasan pembenar sama sekali.  

Selama ini terdapat beberapa hal yang dijadikan sebagai alasan pembenar 

dari tindakan reklaiming yaitu : pertama, alasan moralitas yaitu adanya 

penindasan sistemik yang dilakukan oleh penguasa dimana apabila rakyat 

berhasil mendapatkan kembali hak-haknya atas tanah dan sumber daya alam 

lainnya bukan mustahil akan terjadi perbaikan kondisi dan posisi rakyat. Kedua, 

alasan ketidakadilan dan struktur yang menindas yang merupakan konsekuensi 

logis dari kebijakan ekonomi politik negara. Ketiga, alasan normatif (yuridis-

konstitusional) dimana negara dinilai telah gagal dalam mengembang amanat 

rakyat yang tertuang dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sekaligus kegagalan 

                                                 
36  Boedhi Wijardjo dan Herlambang Perdana, Reklaming dan Kedaulatan Rakyat, 

Jakarta : YLBHI dan Raca Institute, 2001. Hal. 12 
 
37   Robert H. Leur, Perspektif Tentang Perubahan Sosial, Jakarta : Rineka Cipta, 1993. 

Hal. 303-306 
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MPR/ DPR dalam menjembatani kepentingan rakyat. Keempat, alasan hubugnan 

sejarah dan nilai-nilai lokal yang melekat pada objek reklaiming (tanah dan 

sumber daya alam lainnya) yang seringkali dinafikan demi kepentingan 

penguasa, dan kelima, alasan kewajiban negara dalam pemenuhan kebutuhan 

dasar rakyat.38  

Untuk itulah maka di dalam tesis ini akan dilakukan studi kasus terhadap 

tindakan rekaliming yang dilakukan oleh salah satu organisasi petani yaitu 

SeTAM (Serikat Tani Merdeka).  Meskipun SeTAM39 bukanlah satu-satunya 

organisasi petani yang muncul seiring dengan terjadinya transisi politik di 

Indonesia sekitar tahun 1997 lalu dan mengambil gerakan reklaiming sebagai 

issue sentralnya,40  akan tetapi organisasi yang didirikan pada tanggal 24 Agustus 

1999 yang lalu di Kedung Ombo,41 memiliki beberapa karakteristik yang menarik 

untuk ditelaah lebih lanjut dan dapat dijadikan sebagai sebuah kasus yang relatif 

representatif, khususnya bila melihat gerakan petani yang terlibat di dalam 

SeTAM kabupaten Cilacap, yang memiliki 10 Organisasi Tani Lokal (OTL), 

                                                 
38   Ibid. Hal. 40-59. 
 
39   SeTAM yang memiliki kesekretariatan pusat di Yogyakarta sampai saat ini telah 

memiliki 13 cabang yang tersebar di 13 kabupaten di Yogyakarta dan Jawa Tengah 
bagian Selatan 

 
40   Sejalan dengan bergantinya era orde baru dengan era reformasi, maka mulai tumbuh 

dan berkembanglah organisasi-organisasi tani regional seperti Ikatan Petani Lampung 
(IPL), Badan Perjuangan Petani Sumatera Utara (NPPSU), dan sebagainya dengan 
mengambil gerakan reklaiming (gerakan untuk memperoleh kembali hak-hak 
masyarakat atas sumber daya alam) sebagai isu sentralnya. 

 
41   SeTAM tebentuk dari hasil kesepakatan dari kelompok-kelompok tani dampingan 

LBH Yogyakarta berkumupul dalam sebuah forum diskusi (lokakarya) di Yogyakarta 
bulan Juni 1999. Selain LBH Yogyakarta, kelahiran organisasi tani ini juga dibidani 
oleh YPB (Yayasan Pengembangan Budaya), LSM/organisasi non pemerintah 
(ornop) lainnya yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat desa. 
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meliputi empat kecamatan, yaitu Kecamatan Cipari, Gandrungmangu, Wanareja 

dan Majenang  

Dalam kerangka yang lebih luas, SeTAM bercita-cita untuk menjadi 

wadah perjuangan kepentingan petani yang selama ini dimarjinalkan, bukan 

sekedar wadah bagi perjuangan merebut tanah kembali. Namun karena demikian 

banyak permasalahan tanah (terutama tanah-tanah perkebunan) yang terjadi maka 

SeTAM dan jaringannya saat ini tengah menggodog upaya perebutan tanah-tanah 

rakyat yang dirampas secara paksa oleh Negara Orde Baru pada tahun-tahun 

pertama kekuasaannya (1965-1969). Hal ini pun yang terjadi pada SeTAM 

Cilacap.  SeTAM di kabupaten ini pada tahun 1990-an bermaksud untuk 

melakukan gerakan reklaiming dengan total tanah yang akan di reklaiming lebih 

dari 1500 ha tanah perkebunan yang saat ini masih dikuasai oleh perusahaan-

perusahaan perkebunan yang ada di daerah tersebut.42 Perusahaan yang bergerak 

dibidang perkebunan karet dan kakao ini dimiliki / dikuasai oleh PTPN IX, 

Perhutani, PT. Rumpun Sari Antan (RSA) yang merupakan perkebunan milik 

Yayasan Diponegoro, dan PT. J.A. Wattie, perkebunan raksasa yang dikuasai 

Penanam Modal Asing (PMA).  

Meskipun selama melakukan gerakan reklaiming ini, demikian banyak 

petani yang mendapatkan intimidasi dan terror dari aparat pemerintah maupun 

dari militer, dan tidak kurang dari 28 orang petani menjadi korban dijebloskan di 

tahanan dengan tuduhan melakukan tindakan anarkis dan melawan Negara,43 

                                                 
42  Data diperoleh dari Divisi Pertahanan dan Lingkungan Hidup LBH Yogyakarta dan 

SeTAM, 2004 
 
43  Data dokumentasi Divisi Pertanahan dan Lingkungan Hiudp LBH Yogyakarta, 2004 
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akan tetapi gerakan reklaiming yang dilakukan di Desa Mulyadadi Kecamatan 

Cipari Kabupaten Cilacap ini berhasil mendapatkan 11,5 ha tanah dari 45 ha 

tanah yang dituntutnya. Dengan mendasarkan pada hal-hal itulah maka Thesis ini 

menjadikan SeTAM Cilacap sebagai exemplar dalam kasus reklaiming tanah. 

 

 

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang sebagimana terurai di atas, maka 

masalahnya dapatlah dirumuskan sebagai berikut :  

1. Bagaimanakah profil gerakan reklaiming yang dilakukan SeTAM Cilacap 

dalam memperjuangkan pengambilalihan kembali tanah-tanah yang berada di 

desa Desa Mulyadadi Kecamatan Cipari Cilacap? 

2. Bagaimanakah   pola-pola hubungan yang terjadi diantara pihak-pihak yang 

terlibat di dalam proses reklaiming, yang dilakukan oleh SeTAM Cilacap ? 

3. Apakah di dalam proses reklaiming yang dilakukan oleh SeTAM Cilacap, 

terdapat nilai-nilai dan norma-noma yang dapat dijadikan sebagai dasar 

legitimasi bagi gerakan reklaiming pada umumnya ?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan-tujuan yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian ini 

adalah meliputi hal-hal sebagai berikut :  

1. Untuk mendeskripsikan dan mengeksplanasikan latar belakang dan profil 

gerakan reklaiming yang dilakukan SeTAM Cilacap dalam memperjuangkan 
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pengamambilalihan kembali tanah-tanah yang berada di desa Desa Mulyadadi 

Kecamatan Cipari Cilacap 

2. Untuk mendeskirpsikan dan mengeksplanasikan pola-pola hubungan yang 

terjadi diantara pihak-pihak yang terlibat di dalam proses reklaiming, yang 

dilakukan oleh SeTAM Cilacap  

3. Untuk mengekpolrasi dan mendeskripsikan nilai-nilai dan norma-noma yang 

muncul di dalam proses reklaiming yang dilakukan oleh SeTAM Cilacap, 

yang dapat dijadikan sebagai dasar legitimasi bagi gerakan reklaiming pada 

umumnya  

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang akan diperoleh dengan dilakukannya penelitian ani 

adalah : 

1. Sebagai sumbangan pemikiran, bagi pengembangan gerakan-gerakan sosial 

yang tumbuh dari masyarakat, dengan memberikan masukan bahan-bahan 

yang dapat digunakan untuk mengembangkan konsep-konsep pemikiran dan 

teori-teori di bidang hukum  

2. Dapat dipertimbangkan sebagai bahan masukan dan sumber informasi ilmiah 

yang sifatnya sektoral dan regional, untuk dipergunakan sebagai dasar dalam 

menyususn kebijakan di bidang pertanahan, khususnya yang terkait dengan 

pemenuhan hak-hak rakyat dengan mendasarkan pada nilai-nilai dan norma-

norma yang bersumber dari dari masyarakat. 



19 

 
E. Metode Penelitian 

Adapun metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi 

hal-hal sebagai berikut : 

 
1. Metode  Pendekatan 

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan 

dengan pendekatan yuridis sosilogis dan yuridis normatif.44  Hal ini terutama 

disebabkan karena penelitian ini, akan berawal dari peristiwa-peristiwa 

(situasi-situasi) ataupun tindakan-tindakan konkrit yang terjadi di 

masyarakat, baik yang berkualifikasi sebagai  peristiwa atau tindakan 

hukum, maupun tidak, yang kemudian akan ditindaklanjuti dengan 

pengkajian terhadap aspek-aspek nilai dan norma dari peristiwa ataupun 

tindakan-tindakan tersebut.  

Dengan demikian dilihat dari aspek metode pendekatan yang 

digunakan, penelitian ini akan melalui beberapa tahapan kegiatan, yaitu 

tahapan pertama  akan dilakukan melalui pendekatan yuridis sosiologis, 

yang mencoba melihat faktor-faktor non yuridis yang meletarbelakngi suatu 

perbuatan atau peristiwa hukum, serta melihat keterkaitan antara faktor 

hukum dengan faktor-faktor non yuridis tersebut45,  selanjutnya pada 

tahapan yang kedua, akan dilakukan melalui pendekatan normatif, yang 

                                                 
44   Soetandyo Wignjosoebroto,  Silabus Metode Penelitian Hukum, Program 

Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, tt. Hal. 1 dan 3 
45  Soetandyo Wignjosoebroto,  Keragaman dalam Konsep Hukum, Tipe Kajian Hukum 

dan Metode penelitiannya,  Op. Cit. hal. 10, 14-17; Bandingkan dengan Soetandyo 
Wignjosoebroto, Wignjosoebroto, Hukum : Paradigama, Metode dan Dinamika 
Masyarakat,  Hukum Loc. Cit. 
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dilakukan untuk menemukan,mengiventarisir dan menyusun konsep-konsep, 

nilai, dan norma-norma hukum46 yang terkait dengan reklaiming. 

     
2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di di desa Desa Mulyadadi Kecamatan 

Cipari Kabupaten Cilacap. Penentuan lokasi penelitian ini dilakukan secara 

purposive,47 yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan, yaitu : 

pertama, Secara historis, daerah ini merupakan contoh kongkrit terjadinya 

pencaplokan tanah yang dikuasai/ dimiliki oleh petani, oleh negara untuk 

memenuhi kebutuhannya, menyediakan tanah-tanah yang murah bagi 

keperluan pembangunan, dengan alasan bahwa daerah tersebut disinyalir 

sebagai basis PKI di masa lalu; kedua, di Kabupaten Cilacap, isu perebutan 

tanah kembali (reclaiming) sedang marak dilakukan, terutama pasca 

kekuasaan Soeharto; ketiga, di Kabupaten Cilacap ini, terdapat organisasi 

petani yang baik pendiri, pengurus, maupun anggotanya adalah masyarakat 

petani dan bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan kelompoknya 

dengan jalan mengorganisir diri, yaitu seTAM (Serikat Tani Merdeka), yang 

terdiri dari 10 Organisasi Tani Lokal (OTL) meliputi empat kecamatan, yaitu 

Kecamatan Cipari, Gandrungmangu, Wanareja dan Majenang; keempat, 

                                                 
 
46  Ronny Hanitijo Soemitro,  Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia 

Indonesia, Jakarta, 1990,   hal. 12-22. Bandingkan dengan Soerjono Soekanto, 
Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hal. 
51, 252-255;  Lihat juga Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum 
Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 14, 62-70 

 
47  Sanapiah Faisal, Penelitian Kualitatif : Dasar-dasar dan Aplikasinya, Yayasan Asah, 

Asih, Asuh, Malang, hal. 20, 56,57. 
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meskipun seTAM merupakan organisasi yang masih muda (baru berdiri), 

akan tetapi melalui usahanya yang gigih, telah berhasil memperoleh 11,5 ha 

tanah dari 45 ha tanah yang dituntutnya, dan untuk selanjutnya, organisasi ini 

pun tengah memperjuangkan tanah seluas ±1500 ha, milik sekitar 5000 kk/ 

orang yang tergabung dalam organisasi-organisasi tani lokal, yang saat ini 

masih dikuasai oleh Negara (diwakili oleh PTPN IX, Perhutani) PT. Rumpun 

Sari Antan (RSA) yang merupakan perkebunan milik Yayasan Diponegoro, 

dan PT. J.A. Wattie, perkebunan raksasa yang dikuasai Penanam Modal 

Asing (PMA). 

 

 
3. Spesifikasi Penelitian 

Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat eksplanatif, karena 

penelitian ini tidak saja bermaksud menggambarkan secara jelas tentang 

berbagi aspek yang berkaitan dengan tindakan reklaiming yang dilakukan 

oleh petani melalui organisasi, akan tetapi pada tahap-tahap tertentu 

bermaksud juga menjelaskan dan memperoleh pemahaman, terutama yang 

berkaitan dengan masalah latar belakang dan profil gerakan reklaiming 

yang dilakukan SeTAM Cilacap dalam memperjuangkan 

pengamambilalihan kembali tanah-tanah yang berada di desa Desa 

Mulyadadi Kecamatan Cipari Cilacap, pola-pola hubungan yang terjadi 

diantara pihak-pihak yang terlibat di dalam proses reklaiming, yang 

dilakukan oleh SeTAM Cilacap  
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4. Sumber dan Jenis Data  

Penelitian ini membutuhkan dua jenis data yang berasal dari dua 

sember yang berbeda, yaitu :  

 
a. Data Primer 

Yaitu data-data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud 

tindakan-tindakan sosial dan kata-kata,48 dari pihak-pihak yang terlibat 

dengan tindakan reklaiming yang dilakukan oleh petani yang tergabung di 

dalam seTAM, yang meliputi, pihak pemerintah, kalangan militer dan 

perusahaan swasta, serta situasi sosial tertentu. 

Adapun data-data primer ini akan diperoleh melalui para informan dan 

situasi sosial tertentu, yang dipilih secara purposive, dengan menentukan 

informan dan situasi soisal awal terlebih dahulu,49 yang memenuhi 

kriteria tertentu.  Penentuan informan lebih lanjut akan dilakukan 

terhadap informan-informan yang dipilih berdasarkan petunjuk dari 

informan awal, berdasarkan prinsip-prinsip snow bolling50 dengan tetap 

berpijak pada kriteria-kriteria yang telah ditentukan.  Untuk itu mereka-

mereka yang diperkirakan dapat menjadi informan awal adalah para 

pendiri, pengurus dan anggota seTAM, serta aparat pemerintah, lembaga 

yudikatif, aparat militer, serta pihak perusahaan, yang terlibat baik secara 

langsung maupun tidak dengan pemilikan / penguasaan tanah yang di 

                                                 
48  Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya Offset, 

Bandung, 1998, hal. 112 
 
49  Sanapiah Faisal, Op. Cit, hal 56. 
 
50   Ibid, hal 76. 
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reklaiming oleh para petani, maupun yang terlibat dalam proses 

reklaiming tersebut. 

Sedangkan penentuan situasi sosial awal, akan dilakukan dengan 

mengamati aktivitas pedagang kaki lima.  Penentuan situasi hukum yang 

akan diobservasi lebih lanjut, akan diarahkan pada :situasi sosial yang 

sejenis dengan sampel situasi awal.51 

Wawancara dan observasi tersebut akan dihentikan apaila dipandang tidak 

lagi memunculkan varian informasi dari setiap penambahan sampel yang 

dilakukan. 52 
 

b. Data Sekunder 

Yaitu data yang berasal dari bahan-bahan pustaka, baik yang meliputi :  

1) Dokumen-dokumen tertulis, yang bersumber dari peraturan 

perundang-undangan (hukum positif Indonesia), artikel ilmiah, buku-

buku literatur, dokumen-dokumen resmi, arsip dan publikasi dari 

lembaga-lembaga yang terkait  

2) Dokumen-dokumen yang bersumber dari data-data statistik, baik 

yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah, lembaga-lembaga lain, 

dan organisasi seTAM sendiri, yang terkait denga fokus 

permasalahannya 

 
         

                                                 
51  Ibid, hal 59-60. 
52   Ibid, hal 61. 
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5. Metode Pengumpulan Data     

a. Untuk mengumpulkan data primer akan dilakukan dengan cara Observasi 

terhadap situasi-situasi yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan 

serta dengan cara wawancara terhadap para informan yang memenuhi 

kriteria yang telah ditentukan53. 

 
b. Untuk mengumpulkan data sekunder melalui cara studi kepustakaan, 

yang dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan, dan mempelajari 

berbagai data sekunder yang terkait dengan persoalaan yang diteliti54 

 

 
6. Teknik Analisis Data 

        Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka Dalam 

penelitian ini analisis akan dilakukan melalui tiga tahap : 

a. Tahap pertama yang mendasarkan pada pendekatan sosiologis, analisis 

akan dilakukan dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif. 

Dalam hal teknik analisis data, akan digunakan secara berurutan antara 

teknik analisis domain, analisis taksonomis, dan analisis komponensial. 

Penggunaan teknik-teknik tersebut akan dilakukan dalam bentuk 

tahapan-tahapan  sebagai berikut :    pertama akan dilakukan analisis 

domain, dimana dalam tahap ini peneliti akan berusaha memperoleh  

gambaran yang bersifat menyeluruh tentang apa yang yang tercakup 

disuatu pokok permasalahan yang diteliti. Hasilnya yang akan diperoleh 

                                                 
53  Sanapiah Fasial, Op. Cit. Hal. 68 
54  Ronny Hanintijo Soemitro, Op. Cit. Hal. 56 
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masih berupa pengetahuan ditingkat permukaan tentang berbagai domain 

atau kategori-kategori konseptual.  

Bertolak dari hasil analisis domain tersebut diatas, lalu akan dilakukan 

analisis taksonomi untuk memfokuskan penelitian pada domain tetentu 

yang berguna dalam upaya mendiskripsikan atau menjelaskan fenomena 

yang menjadi sasaran semula penelitian. Hal ini dilakukan dengan 

mencari struktur internal masing-masing domain dengan 

mengorganisasikan atau menghimpun elemen-elemen yang berkesamaan 

disuatu domain. 

Dari domain dan kategori-kategori yang telah diidentifikasi pada waktu 

analisis domain serta kesamaan-kesamaan dan  hubungan internal yang 

telah difahami melalui analisis taksonomis, maka dalam analisis 

komponensial akan dicari  kontras antar elemen dalam domain. Dengan 

mengetahui warga suatu domain (melalui analisis domain), kesamaan 

dan hubungan internal antar warga disuatu domain (melalui analisis 

taksonomis), dan perbedaan antar warga dari suatu domain (melalui 

analisis komponensial), maka akan diperoleh pengertian yang 

komprehensip, menyeluruh rinci, dan mendalam mengenai masalah yang 

diteliti55.   

b. Tahap kedua yang mendasarkan pada pendekatan normatif, analisis akan 

dilakukan dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif. 

Dalam tahapan ini terutama akan dilakukan iventarisasi terhadap 

berbagai peristiwa-peristiwa (situasi-situasi) ataupun tindakan-tindakan 
                                                 
55  Sanapiah Faisal. Op. Cit. 74-76 
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konkrit yang terjadi di masyarakat, yang berkualifikasi sebagai  peristiwa 

atau tindakan hukum tidak, yang kemudian akan upaya untuk 

mengidentifikasi nilai dan norma apa yang terdapat di dalam peristiwa 

ataupun tindakan-tindakan tersebut, untuk kemudian diorganisir kedalam 

suatu sistem yang komprehensif, berdasarkan katagori-kataogori hukum 

tertentu. 56  

 
 

F. Sistematika Penulisan 

Penulisan hasil penelitian ini akan dituangkan dalam lima bab. Pada bab I 

yang merupakan pendahuluan, yang bersisi tentang : latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, Landasan Teori, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

Pada Bab II berisi Landasan Teori, yang terdiri dari : Petani dan Gerakan 

Petani; Tanah dan Sengketa Pertanahan, termasuk  di dalamnya Sengketa 

Perkebunan; Reklaiming; Bekerjanya Hukum dalam Masyarakat; Nilai dan 

Norma.  

Bab III berisi hasil penelitian yang terdiri dari : (1) kondisi topografis 

yang mencakup penjelasan tentang letak wilayah, keadaan alam, luas daerah 

penelitian dan penggunaan tanahnya; (2) kondisi sosial demografis penduduk 

yang mencakup jumlah penduduk, komposisi penduduk baik menurut tingkat 

pendidikan maupun menurut mata pencahariannya; dan (3) kondisi sosial 

                                                 
56  Ronny Hanitijo Soemitro,  Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Op. Cit.  hal. 

25. 
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ekonomi masyarakat termasuk penjelasan tentang latar belakang sosial politik 

masyarakat setempat.  

Lalu juga tentang Perkebunan di Cilacap, yang mencakup sejarah 

perkebunan di Indonesia, sejarah penguasaan tanah-tanah perkebunan di 

Kabupaten Cilacap, dan konflik pertanahan struktural di Kabupaten Cilacap 

pasca Orde Baru.  

Selanjutnya akan dideskripsikan juga tentang Serikat Tani yang berisis 

tentang sejarah berdirinya organisasi SeTAM dan dinamika SeTAM Cabang 

Cilacap dalam konflik tanah rakyat dengan perkebunan.  

Pada tahap akhirnya akan dikaji tentang : (1) profil gerakan reklaiming 

yang dilakukan SeTAM Cilacap dalam memperjuangkan pengamambilalihan 

kembali tanah-tanah yang berada di desa Desa Mulyadadi Kecamatan Cipari 

Cilacap; (2) pola-pola hubungan yang terjadi diantara pihak-pihak yang terlibat di 

dalam proses reklaiming, yang dilakukan oleh SeTAM Cilacap dan; (3)  nilai-

nilai dan norma-noma yang terdapat di dalam proses reklaiming yang dilakukan 

oleh SeTAM Cilacap 

Pada bab IV sebagai penutup akan diuraikan tentang simpulan dan saran.  

 

 




