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SEKOLAH AGRARIA KRITIS (SAK) 2019 
 
 
 
Agrarian Resources Centre (ARC) bersama Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran (Faperta 
UNPAD) – dengan dukungan Yayasan KEHATI (Indonesian Biodiversity Conservation Trust Fund) – 
menyelenggarakan Sekolah Agraria Kritis (SAK) 2019 untuk dimanfaatkan oleh para peneliti, aktivis 
dan mahasiswa sebagai tempat mempelajari, membahas dan meneliti perubahan-perubahan 
agraria masa kini dan keberadaan ‘petani/pekebun sawit rakyat’ di tengah arus perubahan tersebut. 
SAK 2019 mengkombinasi kursus singkat yang intensif (intensive short-course) dan kerja penelitian. 
Peserta terpilih akan diarahkan untuk menghasilkan tulisan ilmiah yang akan dipublikasi secara 
internasional. 
 

 

Topik 
“Perubahan Agraria Abad 21 dan ‘Sawit Rakyat’ Berkelanjutan di Indonesia” 

(Agrarian Transformation of the 21st Century and Sustainable People-based Palm Oil 
in Indonesia) 

 
 
 
Perubahan agraria abad ini ditandai dengan ‘ekstraktivisme’ dan semakin meluasnya pencaplokan 
lahan (land grabbing) – salah satunya untuk agro-industri penghasil komoditas multi-guna (flex-
crops), penetrasi kapital yang semakin dalam di pedesaan dan daerah-daerah pedalaman yang 
disertai dengan perusakan ekologi secara masif, dan pada saat yang sama negara semakin 
kehilangan dayanya untuk memberikan perlindungan. Pembentukan kelas-kelas dan corak 
pengerahan tenaga kerja (labour regime) di pedesaan yang ditandai dengan beragam proses de-
peasantisation, proletarisasi, juga re-peasantisation berlangsung dengan sangat dinamis. Sekitar 1,6 
juta rumah tangga ‘petani/pekebun sawit rakyat’ (Bachriadi et al. 2019) berada di tengah arus 
perubahan agraria tersebut: terjepit, bertahan dan berusaha berkembang di tengah-tengah arus 
ekspansi perkebunan-perkebunan sawit yang luasnya saat ini hampir mencapai 17 juta hektar – 3,5 
juta hektar di antaranya berada persis di dalam kawasan hutan (Kehati 2019). Di tengah pusaran 
‘ekstraktivisme agraria’ kelapa sawit yang didominasi oleh korporat-korporat raksasa, keberlanjutan 
dan masa depan ‘sawit rakyat’ dalam tanda tanya besar. 
 
 

Struktur SAK 2019 
SAK 2019 mengkombinasi antara pertemuan dan diskusi intensif di kelas, penelitian lapangan, 
penulisan karya ilmiah, dan publikasi. 
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Kelas Intensif 
§ 11 hari: 18-28 November 2019 
§ Hari pertama, 18 November 2019: Seminar Publik 
§ 19 – 22 November 2019: Materi kelas, diskusi dengan ahli dan narasumber (susunan 

materi tersedia dalam dokumen lain, di sini) 
§ 23 – 28 November 2019: Presentasi, review dan diskusi kelompok atas rencana-rencana 

penelitian peserta 
§ Kelas intensif akan diselenggarakan di Kampus Universitas Padjadjaran dan atau Ruang 

Perpustakaan ARC di Bandung 
§ Penyelenggara akan menanggung seluruh biaya pelaksanaan seminar dan kelas selama 

11 hari 
§ Calon peserta dapat mendaftar untuk memperoleh fellowship (partial fellowship) dari 

ARC untuk mengikuti kelas intensif ini. Fellowship meliputi biaya akomodasi selama 11 
hari di Bandung dan biaya transportasi darat (kelas ekonomi atau eksekutif) untuk 
peserta dari Pulau Jawa; peserta dari luar Jawa akan ditanggung biaya transportasi udara 
(kelas ekonomi) dan transportasi darat (kelas ekonomi atau eksekutif) 

§ Peserta yang mengikuti kelas intensif dengan baik, akan mendapatkan sertifikat 
keikutsertaan SAK 2019 

§ Sepanjang pelaksanaan kelas intensif akan dilakukan seleksi untuk mendapatkan 
peserta terpilih (7-10 peserta) yang akan diundang untuk terlibat dalam penelitian 
lapangan. 

 
Pendamping Ahli dan Narasumber 
§ Professor Ben White (ISS The Hague, Belanda) 
§ Professor Kosuke Mizuno (CSEAS, Universitas Kyoto - Jepang dan Sekolah Ilmu 

Lingkungan UI, Jakarta) 
§ Associate Professor John McCarthy (ANU, Australia)* 
§ Professor Endriatmo Soetarto (Fakultas Ekologi Manusia IPB, Bogor) 
§ Professor Ganjar Kurnia (UNPAD, Bandung) 
§ Professor Sudarsono Soedarmo (Fakultas Kehutanan IPB, Bogor) 
§ Dianto Bachriadi, Ph.D (ARC, Bandung) 
§ DR A. Choibar Tridakusumah (Faperta UNPAD) 
§ Hilma Safitri, MA (ARC, Bandung) 
§ Yudi Bachrioktora, MA (ARC, Bandung) 
§ dan narasumber lainnya 
(* dalam konfirmasi) 

 
Penelitian Lapangan & Penulisan Karya Ilmiah 
§ 7-10 peserta terpilih akan diundang untuk melakukan penelitian mandiri di sejumlah 

lokasi (Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Riau, dan lokasi lainnya). 
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Penentuan lokasi penelitian akan disepakati bersama antara peserta terpilih dan 
penyelenggara SAK 2019. Peserta diperkenankan mengajukan usulan lokasi penelitian 

§ 2 bulan field work: Desember 2019 – Januari 2020 
§ 1 bulan penulisan karya ilmiah berdasarkan hasil penelitian lapangan, yang layak 

dipublikasi dalam jurnal maupun buku editorial (edited volume): Februari 2020 
§ ARC akan menyediakan pembiayaan (fellowship) bagi peserta terpilih untuk melakukan 

penelitian dan menuliskan karya ilmiah berdasarkan hasil penelitiannya 
§ Authorship atas karya ilmiah menjadi milik penulis sepenuhnya dengan menyebutkan 

sumber pembiayaan penelitian (ARC-SAK 2019 Fellowship) 
§ Peserta yang berstatus mahasiswa dapat menggunakan hasil-hasil penelitian 

lapangannya untuk tujuan akademis, seperti penyelesaian tesis/disertasi, dengan 
menyebutkan sumber pembiayaan penelitian (ARC-SAK 2019 Fellowship) 

 
Lokakarya Karya Tulis 
§ 7-10 peserta yang terpilih untuk melakukan penelitian akan diundang untuk terlibat 

dalam lokakarya karya tulis 
§ Lokakarya dilaksanakan di Bandung selama 5 hari pada pertengahan bulan Maret 2020 
§ Lokakarya bertujuan untuk memperbaiki karya tulis hasil penelitian lapangan agar 

memenuhi persyaratan sebagai karya tulis yang dapat dipublikasi 
§ Tim Ahli akan melakukan review dan memberikan masukan-masukan atas draft karya 

tulis peserta 
§ ARC akan menyediakan fellowship bagi peserta terpilih untuk terlibat dalam lokakarya. 

Fellowship akan meliputi biaya transportasi pergi-pulang ke Bandung dari tempat tinggal 
peserta, akomodasi yang layak (shared room) dan konsumsi selama 5 hari di Bandung 

§ Lokakarya akan diselenggarakan di Kampus Universitas Padjadjaran, Bandung atau 
Ruang Perpustakaan ARC 

 
Publikasi Karya Tulis 
§ Peserta yang terpilih untuk melakukan penelitian dan penulisan karya ilmiah, didorong 

untuk menghasilkan minimal satu draft karya ilmiah (artikel ilmiah sekitar 20-30 
halaman) dalam bahasa Indonesia. Peserta juga dapat menuliskan karya ilmiahnya 
dalam bahasa Inggris. 

§ Karya tulis terpilih, setelah diperbaiki pasca lokakarya, bersama dengan beberapa 
tulisan lain akan dipublikasi dalam dua bahasa (Indonesia dan Inggris) 

§ Bentuk publikasi utama adalah buku editorial (edited volume) yang akan diterbitkan oleh 
ARC-Books (edisi bahasa Indonesia) dan penerbit internasional (edisi bahasa Inggris) 
yang publikasinya terindeks scopus 

§ SAK 2019 akan menyediakan pembiayaan untuk translasi karya tulis yang akan 
dipublikasi (translasi ke dalam bahasa Inggris, atau ke dalam bahasa Indonesia jika 
penulis memilih untuk menuliskan karyanya dalam bahasa Inggris) 
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§ Authorship atas buku yang dipublikasi sebagai kesatuan menjadi milik ARC, sedangkan 
authorship atas masing-masing tulisan sepenuhnya menjadi milik penulis 

§ Editor buku yang akan dipublikasi adalah 2-3 orang anggota Tim Ahli SAK 2019 
§ Naskah-naskah lain yang dibuat oleh peserta berdasarkan hasil penelitiannya dan tidak 

akan dipublikasi dalam buku editorial, akan dipublikasi sebagai Working Paper ARC dan 
authorship-nya ada pada penulis naskah 

§ Penyelenggara SAK 2019 akan mengusahakan sejumlah naskah yang dihasilkan melalui 
proses SAK 2019 dan dinilai baik untuk diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi nasional 
maupun jurnal ilmiah internasional yang berkualitas 

 
 
Kepesertaan SAK 2019 
§ SAK 2019 terbuka untuk umum tanpa memperhatikan latar belakang pendaftar/peserta 
§ Prioritas peserta adalah peneliti sosial/agraria, aktivis yang memiliki minat dan pengalaman 

dalam kerja-kerja penelitian, dan mahasiswa (pasca sarjana) 
§ Peserta kelas intensif SAK 2019 dibatasi hanya 15-20 orang, sedangkan peserta yang dipilih 

untuk mengikuti kegiatan selanjutnya – yakni penelitian lapangan, penulisan dan publikasi 
karya ilmiah – dibatasi maksimal sebanyak 10 orang 

§ Penyelenggara akan melakukan proses seleksi baik untuk kegiatan kelas intensif maupun 
kegiatan-kegiatan selanjutnya. Persyaratan-persyaratan untuk mendaftar dan mengikuti SAK 
2019 tersaji di bawah 

§ Pendaftar diharapkan memperhatikan jadwal-jadwal kegiatan yang telah ditentukan (lihat 
detail penjadwalan di bawah) 

 
Persyaratan Peserta 
§ Lulus S1 dari berbagai jurusan tetapi diutamakan yang memiliki minat dan terutama yang 

sudah pernah melakukan/terlibat dalam penelitian sosial dan agraria 
§ Lulus seleksi 
§ Bersedia mengikuti proses SAK 2019 secara penuh, sesuai dengan jenis-jenis kegiatan yang 

diikutinya 
§ Bagi peserta yang terpilih untuk mendapatkan fellowship akan diminta menyetujui 

persyaratan-persyaratan administratif dan menandatangani pernyataan untuk 
bertanggungjawab memanfaatkan dana fellowship sesuai peruntukannya 

§ Dapat mengikuti proses belajar yang dalam beberapa bagian diantaranya kemungkinan akan 
disampaikan dalam bahasa Inggris 

 
Persyaratan untuk Mendaftar  
§ Copy ijazah S1 atau setara, atau jenjang yang lebih tinggi 
§ Pernyataan akan mengikuti secara penuh kelas/kursus intensif dan kesanggupan mengikuti 

pemberian sejumlah materi yang kemungkinan disampaikan dalam bahasa Inggris. 
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Pernyataan ditulis dalam bahasa Inggris, minimal satu paragraf dan ditandatangani oleh 
pendaftar 

§ Bagi pendaftar yang mendaftar untuk ikut “kelas intensif” saja, melampirkan abstrak tulisan 
tentang ‘sawit rakyat berkelanjutan dan transformasi agraria di Indonesia’. Abstrak ditulis 
antara 5.000 – 7.000 karakter pada kolom yang telah disediakan pada formulir pendaftaran 
(formulir tersedia di sini) 

§ Pendaftar yang mendaftar untuk terlibat dalam kegiatan penelitian dan penulisan karya 
ilmiah, melampirkan abstrak rencana penelitian yang memuat gagasan dan fokus penelitian 
dalam topik “transformasi agraria dan sawit rakyat berkelanjutan” serta ringkasan langkah-
langkah kerja penelitian yang akan dilakukan. Abstrak ditulis antara 5.000 – 7.000 karakter 
pada kolom yang telah disediakan pada formulir pendaftaran (form tersedia di sini) 

§ Curriculum Vitae (form tersedia di sini) 
§ Mencantumkan 2 (dua) nama berikut alamat email orang yang dapat dimintai referensi 

(referees) tentang pendaftar. Pendaftar tidak perlu melampirkan dokumen apa pun terkait 
atau yang berasal dari kedua orang tersebut. Panitia akan menghubungi mereka secara 
langsung. Menjadi tanggung jawab setiap pendaftar untuk berkomunikasi dengan kedua 
orang ini sebelum melakukan pendaftaran 

§ Pendaftaran dapat dilakukan secara online (http://bit.ly/SAK2019). Berkas-berkas 
pendaftaran dapat juga dikirim ke sekolahagraria.arc@gmail.com (dengan mencantumkan 
“SAK 2019” pada subyek email) atau melalui pos ke alamat: ARC, Jalan Ski Air No. 20, 
Arcamanik, Bandung 40293 INDONESIA (dengan mencantumkan “SAK 2019” di sudut kiri atas 
amplop) 

§ Pendaftaran online dan melalui email ditutup tanggal 31 Oktober 2019. Pendaftaran dengan 
pos diterima jika cap-pos atau bukti pengiriman paket tertanggal 20 Oktober 2019. 

§ Pengiriman berkas-berkas pendaftaran melalui lampiran komunikasi di aplikasi WhatsApp 
tidak akan dilayani/diterima 

 

 
Skema Pembiayaan untuk Mengikuti SAK 2019 
Pada prinsipnya SAK 2019 terbuka untuk umum dan bebas biaya apa pun. Penyelenggara (ARC dan 
UNPAD) akan menanggung biaya selama mengikuti rangkaian kegiatan kelas intensif di Bandung 
(biaya administrasi, konsumsi, dan fasilitas belajar), kecuali biaya transportasi dan akomodasi. 
Untuk pembiayaan lainnya, SAK 2019 menyediakan beberapa skema sebagai berikut: 
 

Fellowship 
ARC menyediakan dukungan pembiayaan bagi peserta terpilih untuk megikuti SAK 2019 dalam 
bentuk full fellowship dan partial fellowship 

 
Partial Fellowship A 

§ Partial fellowship A diberikan kepada peserta yang pada saat pendaftaran memilih 
untuk mendapat skema dukungan pembiayaan ini, dan “terpilih” 
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§ Skema partial fellowship A menyediakan dukungan pembiayaan untuk biaya 
transportasi pulang-pergi dari lokasi tempat tinggal peserta ke Bandung untuk mengikuti 
kelas intesif, dan biaya akomodasi selama 11 hari (dari tanggal 17 November hingga 28 
November 2019) 

§ Moda transportasi (darat dan udara) serta tempat akomodasi yang layak (shared room) 
untuk peserta penerima partial fellowship A akan ditentukan oleh penyelenggara SAK 
2019 

 
Partial Fellowship B 

§ Partial fellowship B diberikan kepada peserta yang pada saat pendaftaran memilih untuk 
mendapat skema dukungan pembiayaan ini, dan “terpilih” 

§ Skema partial fellowship B akan diberikan kepada peserta yang secara mandiri 
membiayai keikutsertaannya di kelas intensif (lihat penjelasan mengenai “skema 
pembiayaan mandiri” di bawah) dan “terpilih” untuk mengikuti kegiatan lanjutan 
(penelitian lapangan, penulisan, dan publikasi karya ilmiah) 

§ Skema partial fellowship B diberikan untuk mendukung pembiayaan berikut: (1) biaya 
melakukan penelitian lapangan selama 2 bulan (transportasi pergi-pulang 1 kali ke lokasi 
penelitian dan biaya harian selama di lapangan); (2) dukungan biaya selama menuliskan 
hasil-hasil penelitian lapangan; (3) biaya untuk mengikuti lokakarya penulisan artikel 
ilmiah yang diselenggarakan di Bandung (transportasi pulang-pergi dari lokasi tempat 
tinggal peserta ke Bandung, biaya akomodasi dan konsumsi selama 5 hari, dan biaya 
lainnya yang diperlukan untuk kegiatan lokakarya) 

 
Full Fellowship 

§ Full fellowship diberikan kepada peserta yang pada saat pendaftaran memilih untuk 
mendapat skema dukungan pembiayaan ini, dan “terpilih” 

§ Skema full fellowship menyediakan dukungan pembiayaan untuk: (1) biaya transportasi 
pulang-pergi dari lokasi tempat tinggal peserta ke Bandung untuk mengikuti kelas 
intensif, dan biaya akomodasi selama 11 hari (dari tanggal 17 November hingga 28 
November 2019); (2) biaya melakukan penelitian lapangan selama 2 bulan penuh atau 
lebih (meliputi biaya: tranportasi pergi-pulang 1 kali ke lokasi penelitian dan biaya harian 
selama di lapangan); (3) dukungan biaya selama menuliskan hasil-hasil penelitian 
lapangan; (4) biaya untuk mengikuti lokakarya penulisan artikel ilmiah yang 
diselenggarakan di Bandung (transportasi pulang-pergi dari lokasi tempat tinggal 
peserta ke Bandung, biaya akomodasi dan konsumsi selama 5 hari, dan biaya lainnya 
yang diperlukan untuk kegiatan lokakarya) 

 
Pembiayaan Mandiri 
§ Peserta yang berminat untuk mengikuti kelas intensif SAK 2019 di Bandung (18 – 28 

November 2019) dapat mendaftar dan memilih menanggung sendiri biaya transportasi dan 
akomodasi selama mengikuti kegiatan 
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§ Penyelenggara dapat membantu peserta yang memilih skema ini untuk mendapatkan 
tempat untuk akomodasi yang tidak jauh dari lokasi kegiatan 

§ Selama proses kelas intensif berlangsung, peserta dengan pembiayaan mandiri tetap akan 
diikutsertakan dalam seleksi untuk mengikuti aktivitas lanjutan dari SAK 2019 – yakni 
penelitian lapangan, penulisan dan publikasi karya ilmiah – jika yang bersangkutan 
mendaftar untuk mengikuti rangkaian kegiatan lanjutan pasca kelas intensif tersebut 

§ Peserta terpilih yang mengikuti kelas intensif dengan biaya mandiri, dan terpilih untuk 
mengikuti kegiatan selanjutnya (penelitian, penulisan dan publikasi karya ilmiah) akan 
diberikan partial fellowship B (lihat penjelasan skema ini di atas) 

 
 

Skema-skema Pembiayaan untuk Mengikuti SAK 2019 

Aktivitas 
Skema Pembiayaan 

Mandiri Partial fellowship A Partial fellowship B Full 
fellowship 

Kelas intensif √ √  √ 

Penelitian lapangan   √ √ 

Penulisan karya ilmiah   √ √ 

Lokakarya penulisan   √ √ 

Publikasi   √ √ 

 
 

Penjadwalan dan Tanggal-tanggal Penting (perubahan) 

20 September – 31 Oktober 2019 Pendaftaran peserta 

1 – 5 November 2019 Perpanjangan Waktu Pendaftaran 

20 Oktober 2019 Cap pos pada amplop atau bukti pengiriman paket 
untuk peserta yang mendaftar dan mengirimkan berkas 
melalui pos atau paket tercatat 

5 – 8 November 2019 

8 – 10 November 2019 

Pengumuman peserta 
(seluruh peserta akan dihubungi melalui email dan 
pesan WhatsApp) 

8 – 15 November 2019 Proses administrasi untuk peserta yang terpilih 
memperoleh fellowship 

17 – 18 November 2019 Pendaftaran ulang peserta di Bandung 
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18 November 2019 Seminar “Pertanian Berkelanjutan di Tengah Perubahan 
Agraria” (Kampus UNPAD, Bandung) 

19 – 27 November 2019 Kelas intensif SAK 2019 

Desember 2019 – Januari 2020 Penelitian Lapangan untuk peserta yang terpilih 

Februari 2020 Penulisan draft karya ilmiah 

Pertengahan Maret 2020 (waktu 
akan ditentukan kemudian) 

Lokakarya Penulisan Karya Ilmiah 

April 2020 Proses publikasi karya ilmiah dimulai 
 
 
Lain-lain 
§ Jika diperlukan, penyelenggara SAK 2019 akan memberikan surat keterangan resmi untuk 

instansi asal peserta terpilih tentang keikutsertaanya di SAK 2019 
§ Peserta yang menyelesaikan seluruh rangkaian kelas intensif di Bandung dengan baik akan 

diberikan sertifikat 
 
 
Komunikasi 
§ Seluruh komunikasi untuk penyelenggaraan SAK 2019 dapat dilakukan menggunakan pos ke 

alamat ARC, email (sekolahagraria.arc@gmail.com) atau telpon dan WhatsApp di 0895 3765 
58210 atau 0822 5800 2200 

§ Jika diperlukan, panitia penyelenggara SAK 2019 akan menghubungi pendaftar untuk 
memperoleh keterangan atas informasi yang dianggap kurang jelas 

§ Contact person untuk SAK 2019 adalah Sdr. M. Syafiq 
§ Alamat ARC: Jalan Ski Air No. 20, Arcamanik, Bandung 40293 INDONESIA 
§ Informasi lengkap lainnya tentang SAK 2019 dan ARC dapat dilihat di www.arc.or.id  


