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Tanah Adalah Bagian dari Ekosistem 
 Pada mulanya manusia menganggap tanah sebagai bagian dari alam, bagian dari 
ekosistem tempat dimana mereka menjalani kehidupan dan penghidupan secara 
berkelompok. Hal itu terlihat khususnya pada kelompok-kelompok masyarakat yang 
hidup pada taraf memburu-meramu awal.  Antropolog dan arkeolog melalui riset-riset 
perekonomian masyarakat pemburu-meramu pada tingkat awal mengungkap bahwa 
tanah dianggap tidak penting, mereka lebih mementingkan ketersediaan bahan makanan 
yang disediakan oleh alam secara alami. Terbatasnya teknologi yang dikuasai, kerap 
membuat areal jelajah mereka mencakup kawasan yang cukup luas. Seringkali juga 
mereka berpindah-pindah mengikuti ketersediaan bahan pangan yang disediakan alam. 
Daya jelajah mereka dibatasi oleh kondisi lingkungan yang memungkinkan untuk 
dijelajahi. 
 

Perlu diingat bahwa meskipun mereka berpindah-pindah pada cakupan wilayah 
yang luas tidak berarti mereka menguasai satu kawasan atau teritori tersebut. 
Konflik dan perang antara masyarakat tersebut lebih disebabkan oleh ancaman akan 
kehilangan sumber-sumber pangan pada area-jelajah tempat biasa mereka mencari 
sumber pangan. Meskipun para ahli dapat menggambarkan “batas-batas area-jelajah”, 
tetapi imajinasi mereka akan “batas-batas” teritori jelajahnya tidak bisa diartikan mereka 
menguasai apalagi memiliki area tersebut. Konsep penguasaan atau pemilikan sebuah 
teritori apalagi tanah, tidak mereka miliki. Hal tersebut menyebabkan pola hubungan 
sosial dan relasi produksi secara egaliter berkembang. Konsep surplus kerja tidak dikenal 
oleh masyarakat ini, kelebihan sumber pangan yang berhasil diperoleh tidak serta-merta 
mencerminkan proses akumulasi surplus. Karena mereka hanya mengambil jumlah 
pangan yang sesuai dengan kebutuhan energi mereka. Kelebihan bahan pangan yang 
disimpan lebih merupakan model adaptasi terhadap perubahan-perubahan lingkungan 
sementara yang berpengaruh terhadap ketersediaan bahan pangan pada alam, agar 
mereka dapat tetap bertahan hidup pada saat perubahan-perubahan lingkungan yang 
sifatnya sementara berlangsung. 
 

Perubahan Demografi dan Teknologi, serta Surplus Kerja 
Awal mula klaim atas tanah berlangsung ketika terjadi perubahan teknologi dan 

demografi, bahkan para kelompok-kelompok masyarakat yang oleh para ahli disebut 
sebagai masyarakat pemburu-meramu. Sesuai dengan cara pandang klasik beraliran 
Marxist, di antara tiga elemen penting pembentuk budaya, yaitu teknologi dan organisasi 



        
 

 

sosial dan ideologi atau nilai-nilai budaya; pemain penting dalam perubahan budaya 
adalah teknologi serta organisasi sosial bukan ideologi. 

 
Tekanan populasi terhadap lingkungan alam membuat kelompok-kelompok 

tersebut harus mengembangkan teknik dan cara-cara baru dalam penyediaan pangan. 
Perubahan teknologi dalam berburu dan meramu pada mulanya masih dapat diandalkan 
untuk mengatasi hal tersebut. Perubahan teknologi dalam berburu dan meramu 
memungkinkan mereka untuk lebih mudah dan lebih banyak memperoleh pangan.  
Dengan demikian, surplus pangan menjadi lebih banyak. Klaim atas teritori, khususnya 
wilayah untuk berburu menjadi lebih penting di masa ini, karena jika tidak dibatasi maka 
persinggungan antar kelompok terjadi. Selain itu, struktur kepemimpinan yang lebih 
hierarkis diperlukan dan berkembang bersama dengan upaya-upaya dalam menjaga 
batas-batas kawasan jelajah untuk mencari sumber-sumber pangan. Secara internal, 
perkembangan teknologi juga mendorong berkembangnya pembagian dan pengaturan 
kerja yang lebih kaku agar surplus yang diperoleh tetap dapat dinikmati bersama-sama, 
pangan tetap menjadi milik sosial bukan dimiliki secara khusus oleh keluarga-keluarga. 
Suatu tata kelola produksi yang lebih terstruktur berkembang bersamaan dengan 
perkembangan teknologi. 

 
Chiefdom, klaim teritorial dan pengaturan-pengaturan surplus dengan bersamaan 

mulai berkembang. Di kemudian hari corak kepemimpinan chiefdom berkembang 
semakin kompleks bersamaan dengan teknologi domestifikasi alam. Perkembangan lebih 
lanjut dalam produksi pangan kemudian melahirkan klaim-klaim penguasaan suatu areal 
tertentu pada kelompok-kelompok masyarakat yang masih sangat bergantung pada alam 
menjadi semakin kaku/tegas dan kompleks seiringan dengan perkembangan teknologi 
domestifikasi tanaman dan hewan. Teknologi domestifikasi tanaman memungkinkan 
kelompok-kelompok—yang para ahli masih kategorikan sebagai kelompok masyarakat 
pemburu-peramu—dapat mengatur produksi pangan, tidak lagi bergantung sepenuhnya 
pada alam dan mulai memperoleh protein nabati melalui budidaya dan pemuliaan 
tanaman (plant cultivaton and breeding), kapan dan berapa banyak protein nabati yang 
diambil dan dikonsumsi pun dapat diatur sedemikian rupa. Pangan, tidak lagi 
bergantung sepenuhnya pada alam dan mulai memperole. Sementara teknologi 
domestifikasi hewan, selanjutnya, di satu sisi, secara perlahan menghentikan perburuan 
sebagai kegiatan produksi protein hewani yang utama; dan sisi lainnya membantu proses 
peningkatan produksi pangan yang berasal dari tanaman. Perkembangan corak 
masyarakat agraris awal didasari dengan teknologi domestifikasi tanaman dan hewan, 
surplus kerja menjadi pondasi yang makin penting dalam pembentukan struktur 
masyarakat. 

 
Terdapat dua hal penting yang terjadi berkenaan dengan klaim atas atas tanah 

akibat dari perkembangan teknologi domestifikasi, yaitu : 1. Pemisahan atas kepemilikan 
tanaman dan hewan hasil domestifikasi sebagai milik individu atau keluarga atau 
kelompok terbatas, sementara tanah-tanah yang berada dalam teritori yang dikuasai 
masyarakat/komunitas tetap menjadi milik bersama seluruh anggota komunitas; 2. 
Terdapat area-area yang dianggap penting untuk keberlangsungan produksi dan 
reproduksi komunitas yang dibatasi atau tidak diperkenankan untuk dijadikan lahan-
lahan dalam proses produksi pangan yang berbasis teknologi domestifikasi. Kedua hal ini 



        
 

 

adalah prinsip dasar dari berkembangnya rejim pemilikan dan penguasaan bersamaan 
(common property right regime). 

 
Prinsip-prinsip dasar rejim pemilikan dan penguasaan bersamaan pada 

masyarakat agraris dalam praktiknya berkembang dalam bentuk yang sangat beragam 
bergantung pada kondisi lingkungan alam, perkembangan populasi, dan proses distribusi 
surplus yang didasari oleh corak-corak relasi produksi pada masyarakat bersangkutan, 
juga struktur sosial dan aliansi-aliansi dalam kelompok kesukuan yang terbentuk untuk 
menjaga keteraturan dalam proses distribusi surplus dan keutuhan teritori kelompok. 
Peningkatan surplus kerja (surplus labour) dan surplus produksi (surplus production) 
akibat perkembangan teknologi produksi pertanian yang disertai dengan makin 
menguatnya tata aturan dalam pengelolaan distribusi surplus, pembagian kerja dan 
struktur sosial pun berkembang semakin kompleks. Hal ini ditandai dengan semakin 
ketatnya tata kelola distribusi surplus yang pada gilirannya membuat struktur sosial 
semakin hierarkis. Hierarki yang semakin menguat kemudian membelah masyarakat 
dalam dua kelompok utama, yaitu kelas penguasa masyarakat atau kelompok elit dan 
kelompok masyarakat “biasa” yang menjadi penghasil surplus produksi dimana kelas 
pertama tidak terlibat secara intensif dengan proses produksi. Di sini kontradiksi antara 
tata kelola common property right dan struktur kekuasaan yang semakin hierarkis akan 
membentuk pola penguasaan teritori dimana di dalamnya prinsip-prinsip common 
property tetap hidup dan berlaku dalam mengatur klaim-klaim penguasaan tanah untuk 
kelompok masyarakat yang menjadi penghasil surplus produksi. 

 
Perkembangan ini menjadi dasar-dasar dalam pembentukan masyarakat feodal 

yang ditandai dengan adanya dua kelompok masyayrakat, yaitu penghasil surplus 
(surplus producers) dan pengambil surplus (surplus takers). Kaum feodal dan 
aparatusnya akan terus memperkuat posisinya dengan cara mengikat sedemikian rupa 
para budaknya dalam rangka menjaga aliran surplus dan distribusinya tetap berada 
dalam kendali mereka. Ikatan-ikatan sosial-politik “tuan-hamba” (patron-client) 
menjadi dasar utama dari relasi produksi antara surplus takers dengan surplus 
producers. Pada tahap ini khususnya ketika formasi sosial masyarakat feodal agraris 
terbentuk semakin sempurna, klaim atas teritori dan tanah sebagai basis utama produksi 
pertanian khususnya pangan juga turut terbelah secara sempurna. Selain tanah, berubah 
juga pola penguasaan dan pemilikan, tanah-tanah dalam suatu teritori kekuasaan 
bangsawan tertentu diklaim menjadi milik (property ownership) kaum bangsawan 
dengan tingkatan-tingkatan tertentu, sementara kaum penghasil surplus produksi 
(surplus producers) yang telah berubah menjadi kaum tani (peasantries) pada dasarnya 
hanya menguasai tanah-tanah untuk menghasilkan produksi pertanian. Sebagian besar 
surplus hasil produksi kemudian diserahkan kepada tuannya alias para bangsawan dan 
atau kaki tangannya secara bertingkat-tingkat hingga ke pucuk piramida masyarakat, 
untuk kemudian didistribusikan kembali melalui berbagai mekanisme berdasarkan 
hierarki kekuasaan. Surplus producers hanya menguasai persil-persil tanah unutk 
menghasilkan produksi pertanian. Hierarki berbentuk priamid dimana orang lain selain 
kaum bangsawan dan apparatus-aparatusnya hanya menumpang, tetapi yang 
menumpang ini harus menjadi mesin utama penghasil surplus. Surplus tersebut 
kemudian diredistribusi ke bawah dengan jumlah yang lebih sedikit. 

 



        
 

 

Konsep ketuan-tanahan (landlorism) disematkan pada model relasi produksi 
feodal semacam ini yang ditandai dengan adanya aliran surplus produksi yang lebih besar 
bagi tuan tanah ketimbang untuk para produsen surplus itu sendiri. 

 
Pasar atau sistem ekonomi pertukaran barang yang lebih rumit dari model-model 

pertukaran langsung (barter), yang semakin berkembang pada masyarakat agraris, pada 
dasarnya tidak membuat mekanisme kontrol atas surplus lebih menguntungkan kaum 
produsen surplus atau petani. Pasar yang kemudian melahirkan kelas pedagang sebagai 
pengambil bagian surplus produksi dalam bentuk keuntungan (profit) justru semakin 
memperbesar tekanan kepada mereka. 

 
Perdagangan beragam hasil produksi yang meluas dan melampaui batas-batas 

teritori kekuasaan politik akan menimbulkan satu moda penarikan surplus lainnya dari 
para pedagang dalam bentuk pajak yang dipungut oleh para penguasa wilayah, yang pada 
hakikatnya dibebankan kepada para produsen surplus juga dalam bentuk surplus kerja 
(surplus labour) yang meningkat. Sementara distribusi dan perdagangan barang melalui 
pasar itu sendiri mengubah karakter barang komoditas dengan kecenderungan 
menciptakan monopoli, yang tentunya berpengaruh terhadap dinamika harga. Dinamika 
harga dalam pasar lebih banyak pengaruhnya pada tekanan-tekanan terhadap kaum 
petani ketimbang para pedagang itu sendiri. 

Kontradiksi pada Masyarakat Feodal dan Transisi 
Agraria 
 Pada satu titik tertentu menguatnya perdagangan komoditas ditambah dengan 
perkembangan teknologi produksi barang termasuk pengolahan barang-barang hasil 
pertanian, pada akhirnya menciptakan kontradiksi yang tak terelakkan pada bangunan 
struktur sosial masyarakat feodal. Di satu sisi, perdagangan komoditas yang semakin 
meluas dan kecenderungan monopoli yang menyertainya mendorong berkembangnya 
industri, dan pada sisi lainnya mendorong ekspansi untuk menguasai dan mengontrol 
proses produksi komoditas dan perdagangannya di hulu rantai distribusi barang. 
 
 Perkembangan industri pengolahan hasil pertanian membutuhkan kontrol penuh 
terhadap faktor-faktor produksi, khususnya tenaga kerja dan suplai bahan baku yang 
terutama dihasilkan oleh alam atau kerja pertanian. Tanah sebagai dasar dari produksi 
bahan baku ini harus diciptakan untuk ada, begitu pun dengan tenaga kerja, agar dapat 
dikontrol sepenuhnya. Perampasan tanah-tanah yang selama ini dikuasai oleh petani 
untuk menghasilkan surplus produksi dari kerja-kerja pertanian adalah mekanisme 
pokok untuk menciptakan keduanya, yakni tenaga kerja dan tanah untuk kepentingan 
industri komoditas, agar dapat dikuasai dan dikontrol sepenuhnya. Pada gilirannya 
struktur relasi produksi yang berbasis pada prinsip common property right goyah dan 
mulai porak poranda. 
 
 Sementara ekspansi-ekspansi untuk menguasai dan mengontrol proses produksi 
komoditas dan perdagangannya di hulu rantai distribusi barang yang berada di luar 
teritori utama perdagangan komoditas akan melahirkan kolonisasi,yang pada gilirannya 
juga akan mengguncang bekerjanya prinsip-prinsip common property right pada 



        
 

 

masyarakat koloni. Keguncangan dan kehancuran bekerjanya prinsip-prinsip common 
property right itu terjadi akibat usaha-usaha untuk melakukan memonopoli kontrol 
proses produksi dan distribusi komoditas yang selama ini dihasilkan oleh kaum tani. 
 
 Hancurnya prinsip-prinsip common property right, yang terjadi di daerah-daerah 
pusat perdagangan komoditas global dan sekaligus menjadi pusat berkembangnya 
industri-industri pengolahan, tergantikan dengan berkembangnya konsepsi hak 
kepemilikan tanah secara individual (individual property right). Setelah tanah-tanah 
dirampas dan menjadi milik individu tidak lagi menjadi the common yang dikuasai kaum 
tani. Ini lah hasil pokok dari kontradiksi dalam masyarakat feodal akibat perkembangan 
ekonominya. Berkembangnya konsepsi kepemilikan tanah secara individual manjadi satu 
tanda pokok berkembangnya formasi sosial kapitalisme. Relasi-relasi produksi di 
pedesaan juga berubah, dari semula berbasis pada penarikan surplus melalui ikatan-
ikatan ‘tuan-hamba’ (patron-client) menjadi relasi yang berbasis pada pengupahan 
akibat munculnya kelas pekerja yang tidak lagi menguasai alat produksi utama dalam 
bentuk tanah sebagai tempat untuk menghasilkan surplus. 
 

Sementara pemberlakuan konsepsi hak kepemilikan tanah individual juga terjadi 
di daerah-daerah koloni melalui perampasan-perampasan tanah dari kaum tani dan 
pengambilalihan kontrol atau penguasaan teritori secara politik dari komunitas tertentu. 
Bahkan pada daerah-daerah koloni akibat penguasaan wilayah secara politik dan 
pemberlakuan konsepsi hak kepemilikan tanah individual, meskipun sudah pasti 
menggerogoti dan menghancurkan bekerjanya prinsip-prinsip common property right, 
tidak dengan serta merta menghasilkan perubahan relasi-relasi produksi yang berbasis 
pada pengupahan semata sebagaimana yang berkembang di tempat asalnya. Di daerah-
daerah koloni, formasi sosial yang terbentuk sering ditandai dengan berkembangnya 
relasi-relasi produksi campuran, yang oleh para ahli diistilahkan dengan artikulasi corak 
produksi (articulation of mode of production), atau bentuk ekonomi dualistik; sebelum 
pada akhirnya berkembang sempurna menjadi corak produksi kapitalis. Jadi, daerah 
koloni tidak secara langsung menghasilkan suatu corak produksi sebagaimana yang 
berkembang di daerah kolonialnya, prinsip-prinsip kerja individual tidak serta-merta 
menghasilkan relasi produksi yang berasal dari tempatnya. Corak produksi campuran 
masyarakat koloni menunjukkan corak-corak produksi dengan relasi-relasi produksi 
yang unik misalnya berbasis pada patron client tetap dioperasikan dalam kerangka untuk 
memproduksi komoditas yang artinya masuk dalam putaran corak produksi kapitalis.  

 
Di dalam konsepsi hak kepemilikan tanah secara individual (individual property 

right) tercakup hak pemilik untuk melepaskan kepemilikannya secara penuh atau 
melepaskan penguasannya untuk sementara waktu kepada siapa saja, yang dapat 
menggantinya dengan nilai uang tertentu yang kemudian dikenal sebagai sewa, dan tidak 
lagi terikat dengan pengaturan-pengaturan hak yang sebelumnya melekat (embedded) 
pada komunitas dimana tanah itu berada. Relasi sosial antara manusia atas tanah 
diputus. Tanah pun kemudian berubah menjadi komoditas. Tidak saja dalam pengertian 
dia menjadi objek transaksi jual-beli atau sewa-menyewa, tetapi pada tanah itu sendiri 
melekat nilai berlebih (surplus value) yang berasal dari rente tanah (ground rent) dan 
surplus kerja (surplus labour) yang mungkin ada. Sebagai komoditas yang dapat 
diperdagangkan harga tanah di pasar, baik pasar jual-beli maupun pasar persewaan, 



        
 

 

kemudian ditentukan oleh nilai berlebih (surplus value) tadi ditambah dengan 
keuntungan (profit).  

 
Dengan demikian, tanah yang sebelumnya hanya berstatus sebagai properti 

(landed property) dengan perubahannya menjadi komoditas telah berubah menjadi 
kapital atau properti kapitalis (capitalist landed property) yang dapat menghasilkan 
akumulasi surplus. Nilai ekonomi dari tanah melonjak berkali lipat dibanding komoditas 
lainnya, tanah menjadi begitu penting dalam sistem perekonomian kapitalis. 

 
Pembelahan sosial pada masyarakat feodal akibat klaim pemilikan dan 

penguasaan tanah yang semula membentuk kelas penguasa politik atau tuan tanah 
sebagai surplus takers dan kaum tani sebagai surplus producers dimana surplus berasal 
sepenuhnya kegiatan produksi yang berbasis tanah (agrarian-based production), kini 
berubah menjadi pembelahan yang membentuk kelas pemilik tanah (land owners) dan 
kelas tak bertanah (landless) akibat perkembangan klaim kepemilikan individual atas 
tanah. Disebut klaim karena berbentuk pernyataan sepihak meskipun dibuat dalam 
bangunan struktur sosial tapi tidak seluruh pihak mendapatkan porsi dari surplus yang 
didistribusikan. 
 

Tanah dan Finansialisasi pada corak perekonomian 
kapitalis 

Perubahan klaim atas tanah sebagai properti sebagai instrumen kekuasaan politik 
pada masyarakat pra-kapitalis yang berubah menjadi properti sebagai kapital 
menandakan tiga hal. Pertama, kontrol atas tanah tetap menjadi sumber penarikan 
surplus yang dihasilkan dari kegiatan produksi yang berlangung pada lahan/tanah 
tersebut. Kedua, tanah itu sendiri dapat menjadi sumber surplus meskipun tidak 
berlangsung produksi barang di sana. Bahkan dengan perkembangan ekonomi dan 
perubahan tata ruang, surplus value dari tanah dapat bertambah berkali-lipat 
sedemikian rupa yang membuatnya kemudian menjadi objek spekulasi. Melekat nilai 
lebih dari ground rente dan surplus kerja, tanah menjadi objek paling menarik untuk 
kegiatan ekonomi spekulatif. Spekulasi tanah dalam satu sisi melahirkan mafia tanah 
didasari suatu proses pengubahan lokasi-lokasi tanah yang membuatnya menjadi lebih 
menarik karena mampu menghasilkan surplus value, masyarakat kapitalis menjadi dasar 
dari beragam bentuk konflik peramapasan tanah yang terjadi. Ketiga, perkembangan 
ekonomi perbankan pada sistem perekonomian kapitalis telah memungkinkan tanah 
menjadi alas bagi pengadaan kapital dalam bentuk uang pinjaman. Bukti-bukti pemilikan 
tanah dalam bentuk surat keterangan kepemilikan dapat dijadikan jaminan pengadaan 
dana/uang pinjaman. Seccara esensial tidak dengan langsung menunjuk kepada 
persoalan siapa yang memiliki tanah tapi pemilik tanah bisa mendapat apa dan berapa 
banyak dari proses pengarahan dana dari sistem ekonomi perbankan. Itu sebabnya dalam 
sistem ekonomi kapitalis, tanah menjadi komoditas yang sangat penting. Hari ini kita 
dapat menyaksikan bagaimana proses sertifikasi tanah lebih masif dibandingkan periode 
sebelumnya menandakan di masyarakat yang bersangkutan sedang diupayakan agar 
tanah dalam skala tertentu menguatkan ekonomi perbankan. Sertifikat tanah adalah alat 
untuk memobilisasi. 



        
 

 

Pada tanda ketiga, kita akan segera mendapatkan tanah dan nilainya di pasar 
menjadi bagian langsung dari penghitungan kekayaan suatu subyek hukum, baik sebagai 
perseorang maupun badan hukum. Klaim atas tanah tidak lagi sepenuhnya digerakkan 
oleh fungsi produksi barang secara langsung pada tanah tersebut, melainkan pada 
kontribusinya dalam menghitung/menilai besaran kekayaan. Tanah dan benda-benda 
yang ada di atas maupun di bawahnya sebagai properti kapitalis sekarang menjadi salah 
satu faktor dalam menentukan besar-kecilnya kekayaan. Dalam sistem akuntansi 
perhitungan neraca kekayaan suatu subyek hukum, pemilikan tanah – bukan lagi 
penguasaannya untuk kegiatan produktif – menjadi suatu ekuitas (equity) yang penting 
atau sesuatu yang bernilai. Seberapa banyak sertifikat yang diakumulasikan menjadi 
seberapa luas tanah yang dimiliki seseorang cukup menandai dalam hitungan kekayaan 
seseorang, terlepas dari orang yang bersangkutan tahu atau tidak lokasi tanahnya. 

 
Sebagai properti kapitalis tanah-tanah yang merupakan komoditas yang dengan 

sendirinya akan berproses secara otomatis dalam mekanisme akumulasi kapital tanpa 
harus melalui proses produksi barang yang berlangsung pada tanah-tanah tersebut, maka 
nilai tanah tidak lagi diukur pada daya produktivitasnya. Melainkan ditentukan melalui 
harga pasar. Nilai tanah itu sendiri tidak lagi ditentukan oleh fisiknya tetapi, pertama, 
lebih pada lokasinya; dan kedua, pada keberadaan bukti-bukti formal kepemilikannya 
berdasarkan hukum formal yang berlaku. Bukti-bukti formal yang dapat kita sebut 
sebagai “sertifikat” dalam sistem ekonomi kapitalis kemudian mengatasi klaim 
kepemilikan tanah secara fisik. Seseorang dapat mengklaim dia memiliki tanah asal 
memegang sertifikat tanah tersebut, tanpa perlu mengetahui dimana keberadaannya, 
karena sekarang sertifikat lebih bernilai dalam sistem akuntansi perhitungan neraca 
kekayaan. Impilkasi pada konsep penguasaan tanah dan konflik menjadi serius, karena 
lalu lintas transaksi tanah berlangsung melalui instrumen bernama sertifikat. Pada masa 
kini sengketa konflik klaim atas tanah pada dasarnya konflik klaim atas sertifikat pada 
tanah yang diperebutkan ini. Siapa yang memiliki sertifikat dan dapat dibuktikan 
keabsahannya, akan menang dalam pengadilan. Keputusan hakim akan lebih berat pada 
sertifikat ketimbang ia memahai proses penguasaan yang dimana terdapat kemungkinan 
dimana seseorang tidak sempat atau tidak bisa memiliki sertifikat tanah tersebut. 
Sengketa tanah di peradilan, persentase terbesar pemenang ada pada pemegang sertifikat 
ketimbang pada kelompok orang yang menguasai tanah apalagi yang memiliki prinsip 
yang sudah usang yaitu common property. Pada tingkat tertentu pengadilan menjadi 
mudah dikotori oleh beragam praktek-praktek korupsi atau monopoli begitu pula proses 
pembentukan sertifikat. 

 
Ketiga hal di atas – yakni tanah sebagai sumber penarikan surplus dari kegiatan 

produksi yang berlangung di sana, sumber surplus yang berasal dari perubahan-
perubahan nilainya, dan kedudukannya sebagai “ekuitas” dalam penghitungan akuntansi 
kekayataan – jelas semakin merontokan bekerjanya prinsip-prinsip common property 
right pada masyarakat. Artinya masyarakat sendiri saat ini cenderung untuk mengusai 
dan memiliki tanah sebagai properti milik individu, karena lebih cocok (fit-in) dengan 
corak produksi yang dominan saat ini. Maka, upaya-upaya mengembalikan operasinya di 
tengah arus besar ini seperti melawan arus dengan tingkat keberhasilan semakin rendah. 

 



        
 

 

Perkembangan sistem akuntansi yang kemudian memasukan ‘nilai masa depan’ 
dari suatu barang atau properti dalam perhitungan kekayaan pada perkembangan 
kapitalisme lanjut yang ditandai dengan semakin menguatnya kapital finansial, 
kedudukan tanah sebagai equitas bahkan dapat diperhitungkan sebagai kekayaan dengan 
melakukan prediksi nilai tanah tersebut di ‘masa depan’. Ini adalah perkembangan paling 
mutakhir dari tanah dalam proses evolusi kedudukannya dalam sistem ekonomi 
masyarakat. 

 
Dalam konteks penerapan konsep tanah dan juga ekosistem yang melingkupinya 

sebagai the commons, perubahan makna juga terjadi: The commons berubah menjadi 
public property. Dalam konsepsi public property, kepemilikan properti itu tidak lagi 
sekedar melekat pada komunitas dimana tanah-tanah dan ekosistem yang 
melingkupinya, tetapi juga menjadi ‘milik semua orang’ yang menjadi bagian dari satuan-
satuan masyarakat yang secara administratif wilayahnya ditentukan oleh hukum formal. 
Klaim-klaim atas nama publik dalam beberapa hal juga mengikuti hirarki tata 
pemerintahan (hierarchy of the governmentality), dimana satuan-satuan administrasi 
suatu masyarakat yang lebih kecil atau rendah dapat ditaklukan oleh satuan-satuan 
masyarakat yang lebih tinggi atau lebih besar. Begitulah, klaim atas tanah dan atau 
ekosistem tertentu yang pada awalnya adalah diklaim sebagai common property milik 
komunitas, dengan perubahannya menjadi public property klaim tersebut dapat hilang 
begitu saja berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum formal. Bahkan dalam 
perkembangan globalisasi saat ini, batas-batas kewilayahan publik itu dapat berupa 
‘masyarakat dunia’. 

 
Pada tingkat tertentu, tanah dan ekosistem yang melingkupinya sebagai public 

property yang memiliki nilai dalam proses akumulasi kapital, kemudian juga bisa 
diperhitungkan sebagai alat produksi penunjang dalam proses akumulasi kapital dan 
bahkan bisa diperhitungkan sebagai ekuitas suatu subyek hukum sepanjang secara 
formal subyek tersebut memperoleh hak formal untuk menguasainya. Dalam hal 
sesungguhnya kita sedang menyaksikan proses individualisasi the commons: Common 
property berubah menjadi individual property dimana individu tersebut bernama 
“publik” yang hak-hak kepemilikannya diserahkan pada subyek-subyek hukum tertentu. 

 
Dalam konteks penerapan konsep tanah the commons, di berbagai tempat the 

commons sebenarnya masih eksis tapi dalam kapitalisme berubah menjadi public 
property. Kata-kata milik publik sendiri bersifat lebih abstrak dan lebih ditentukan oleh 
ketentuan hukum formal atas batas-batas administrasi wilayah. Klaim atas nama publik 
dalam beberapa hal mengikuti hierarki tata pemerintahan. Klaim atas tanah sendiri bisa 
hilang begitu saja dengan ketentuan hukum formal. Kemudian, tanah-tanah publik bisa 
dimiliki tidak hanya masyarakat yang diikat batas administrasi negara tetapi menjadi 
masyarakat dunia publik global, maka berbagai macam aturan hukum di tingkat nasional 
dapat mengatur keberfungsian suatu publik property, contoh taman nasional sekarang 
banyak berada di bawah tata kelola yang turut pada kesepakatan internasional, dimana 
otorioritas dalam suatu negara tereduksi untuk mengatur tanah apalagi orang sekitar 
tempat tersebut. Public property dianggap punya nilai atau dapat memiliki nilai yang 
dalam proses akumulasi kapital bisa diperhitungkan sebagai penunjang bahkan ekuitas. 
Hutan di Indonesia sekarang di boundaries menjadi milik public global karena berfungsi 



        
 

 

sebagai penangkap karbon atau menjaga keseimbangan emisi karbon dengan oksigen-
oksigen yang dihasilkan, boundaries itu dapat diserahkan pada subjek hukum tertentu 
untuk mengelola secara fomal dalam dasar hukum, iamenjadi penguasa public poroperti 
mewakili global public. Proses ini sebetulnya membuat kita menyaksikan salah satu 
bentuk dari gejala individualisasi, yaitu the commons : common property. Suatu proses 
unifikasi pemilikan dan penguasaan tanah akan terus berlangsung sampai tidak tahu 
kapan sampai kontradiksi dalam masyarkat sendiri akan mengubahnya maka loop kita 
dalam melihat isu-isu agraria dan aksi-aksi klaim pendudukan atas tanah bukan 
mengikuti kecenderungan yang berkembang tapi tidak bisa melepaskan diri dari 
perkembangan yang terjadi pada masa ini, dimana masyarkat menjadi arus bagian. 
Adakah upaya akan mengelola, menguasai tanah oleh kelas-kelas kapitalis akan 
memperkuat arus ini bekerja atau dapatkah itu membelokkan arah tapi tidak secara 
“romantik” ia didorong kembali pada arus yang sudah menjadi sejarah. 

Catatan Moderator 
Kemunculan corak produksi harus dipahami secara dialektis dengan melihat 

dinamika atau kontradiksi internal, yakni hubungan yang saling 
menentukan/memengaruhi antara tenaga-tenaga produktif. Harus diingat bahwa 
tenaga-tenaga produktif dan hubungan- hubungan produksi [yakni corak produksi] yang 
baru tidak tumbuh dari ruang hampa, atau jatuh dari langit, atau dari rahim sebuah Ide 
bebas; tetapi dari dalam [corak yang lama] dan sebagai antithesis terhadap tingkat 
kemajuan produksi yang ada dan terwarisi dari hubungan-hubungan kepemilikan 
sebelumnya 

Seperti dalam penjelasan tadi terlihat bagaimana rezim kepemilikan dan 
penguasaan properti khususnya tanah dalam rentang waktu panjang, bagaimana 
property yang dikuasai bersama diubah menjadi milik pribadi sekaligus menciptakan 
tenaga kerja bebas, klaim atas penguasaan dan kepemilikan juga pada kenyataannya 
menghasilkan kontradiksi diantara dua kekuataan penting dalam sejarah yaitu kelas 
penguasa yang mampu menarik surplus dan kelas yang dikuasai yang melalui tenaga 
kerjanya surplus kerja itu dimungkinkan. 

Sesi pertama diskusi 
 
Tanya : 

Bagaimana perkembangan pemahamanan di beberapa kelompok gerakan sosial 
atau aktivis tentang negara sebagai tuan tanah dan perkembangan kapitalis yang masih 
menyisakan mode produksi terdahulu, yaitu feodalisme? Apakah konsep dan 
pemahaman ini masih relevan? Bagaimana perspektif ini berkembang di Indonesia? Hari 
ini?  
 
Jawab : 

Ada beberapa hal yang harus diklarifikasi pertama apa yang dimaksud dengan 
tuan tanah feodal. Ketuan-tanahan feodal ditandai dengan kepemilikan tanah oleh 
seseorang atau kelompok orang yang ia adalah bangsawan feodal atau aparatus yang 
menyokong struktur tersebut. Pada tingkat yang paling sempurna, ketuan-tanahan itu 
struktrur sosial berbentuk kesultanan atau keraajan dimana seluruh wilayah teritori 



        
 

 

menjadi milk elit di dalam pucuk tersebut. Ke orang pada struktur di bawah bisa 
memberikan hak tapi bukan hak milik mutlak, tapi penguasaan yang kadarnya mendekati 
pemilikan dan tidak berarti pihak yang memperoleh hak dapat semena-mena melepas 
penguasaan itu pada pihak lain tanpa persetujuan elit diatasnya, begitu terus sampai level 
surplus producers, mereka tidak memiliki hanya mengusasai tanah milik bangsawan 
untuk menghasilkan surplus. Penguasaan beragam dalam beberapa hal dan di beragam 
tempat bisa diwariskan penguasaannya, dalam relasi produksi semacam ini terjadi 
ketidakseimbangan distribusi surlus, si penghasil surplus bekerja dan mengalami 
tekanan untuk bekerja agar surplus semakin besar. Suplus yang dia (surplus producers) 
tidak nikmati ketika pasar berkembang jika tidak mengalir ke tuan tanah ke pasar, 
biasanya ada porsi sebagian besar ke tuan tanah baru ke pasar. Model seperti ini dalam 
banyak masyarakat masih terus hidup karena yang hancur struktur besar masyarakatnya 
atau kekuasaan feodal tetapi tidak dengan serta-merta mengubah tatanan kekuasan 
tingkat bawah. Sementara di tingkat bawah sendiri terikat dengan tuan tanah aparatus 
feodal, dalam evolusinya yang semula mengandalkan kekuatan politik patron-client 
bergeser menjadi persewaan. Semestinya putus begitu saja menjadi persewaan individu, 
tapi proses perbuahan agraria tidak hitam putih, ada proses transaksional, bagi hasil 
adalah bentuk paling terakhir di pedesaan di dalam relasi produksi feodal yang 
bercampur dengan kapitalis. Bukan feodal semakin menguat tapi semakin menyurut, bisa 
dilihat berapa jumlah relasi bagi hasil yang masih hidup atau berkembang di masyarakat, 
berapa jumlah tuan tanah dan petani penggarap atau tenant, kalau jumlahnya makin 
berkurang maka relasi produksi makin ke arah kapitalisme. Tahun-tahun ’30-’40-an 
sampai ’60-an di Indonesia bagi hasil masih mudah ditemukan khususnya di Jawa, 
analisis mengatakan pada saat itu modal artikulatif. Kini waktu sudah berubah, 40 tahun 
ke depan perlu di tanya tanpa serta-merta menyimpulkan, tanpa dukungan data apakah 
model ini masih ada? Kalau kita buka statistik penguasaan tanah share tenancy decline 
memasuki tahun 80, di pedesaan jawa kecenderuntan persewaan tanah menjadi lebih 
dominan datau meningkat. Persewaan tanah menandakan bahwa tanah adalah 
komoditas, kapitalis, landed property, jika ia komoditas pada saat itu juga berlangsung 
proses akumulasi kapital. Itu dasarnya, sekarang di Indonesia banyak sekali peristiwa 
tanah yang dinyatakan sebagai tanah negara tetapi harus diperiksa konsep itu apakah 
negara memiliki tanah atau negara diberi kewenangan hanya sementara oleh pemiliknya? 
Secara hukum tekstual, dinyatakan bahwa pada tanah yang tidak bisa ditemukan bukti-
bukti pemilikan ia menjadi tanah negara, itu artinya dikuasai secaral langsung oleh 
negara untuk dikembalikan pada pemilik utamanya yang dalam hukum dikatakan 
seluruh bangsa agar menjadi sejahtera. Jadi pemilik ada lah bangsa, tapi penguasaan 
adalah negara. Negara ketika menguasai harus mengembalikkan pada pihak-pihak yang 
dapat mensejahterakan rakyat. Konsep ini berbeda sekali dengan konsep domein 
verklaring yaitu tanah dalam bangunan formasi feodal, dimana tanah tak bertuan adalah 
milik negara. Pemilik tersebut dapat mengatur apa saja yang ia inginkan dalam tanahnya, 
bahkan relasi-relasi sosial pada tanahnya. Konsepsi negara pasca kolonial mau 
mengganti model relasi agraria dalam kerangka feodal, praktiknya ketika negara 
menguasai tanah setelah merdeka tidak mensejahterakan malam diberikan 
kepemilikannya ke tuan tanah baru yaitu para kapitalis. Karena operasi di atas 
penguasaan tanah tersebut yang membentuk relasi-relasi produksi itu sebetulnya dalam 
rangka tadi menghasilkan surplus tanah dari produksi atau mendapatkan surplus 
berlebih dalam proses akumulasi kapital, dengan kata lain fungsi negara yang menguasai 



        
 

 

tanah untuk kemakmuan itu tidak tercapai, tapi tidak serta-merta mengatakan negara ini 
kembali ke bentuk feodal, justru negara mengambil peran optimal untuk kelas-kelas 
kapitalis utnuk menguasai tanah. Kita dengan mudah menemukannya dalam praktik 
sertifikat-seifikat tanah. Pada prinsipnya HGU, HGB pinjam-pakai dalam periode waktu 
tertentu. Negara bukan pemilik, ia tidak dapat menentukan harga sewa. 

 
Perkembangan sistem akuntansi tanah menjadi ekuitas dalam neraca kekayaan, 

dimana tanah-tanah diubah menjadi suatu yang bernilai dalam kontribusi kekayaan 
termasuk dalam sistem perhitungan akutansi sistem penilaian kekayaan negara terbesar 
adalah tanah. Itu adalah kekayaan bangsa, rakyat bukan pemerintah. Jika dia ingin 
dihitung ebagai ekuitas harus dihitung ekuitas dalam penduduk. 

 
Kalau ada kelompok gerakan sosial yang mengatakan lain dari penjelasan saya, 

tentu saya tidak bisa mengatakan bagaimana mereka betul atau salah secara logic, karena 
kita harus melihat secara langsung ketuan-tanahan feodal saat ini, dimana puncak adalah 
negara. Jika penjelasan itu ada, bisa kita perdebatkan berikut dengan penyajian secara 
data tidak hanya dalam catatan teori saja. 

 

Sesi 2 
 
Tanya :  
 

Penentuan atau memprediksi suatu nilai tanah sebelum masuk ke sektor finansial 
berkaitan dengan lokasi tanah tersebut. 
 
Jawab :  
 

Penentuan nilai atas tanah dapat ditentukan oleh lokasi. Satu lokasi bisa 
menenetukan nilai tanah lebih tinggi tapi untuk masuk ke sistem perbankan maka tanah-
tanah yang bernilai harus bersertifikat, barulah bisa masuk ke dalam skema 
finansialisasi, karena sertifikat adalah dasar dari pengerahan uang. Sehingga, daerah-
daerah dengan lokasi di sekitaran pusat petumbuhan ekonomi yang akan segera 
mendapat sertifikat-sertifikat untuk segara masuk ke skema finansialisasi. Awalnya HGU 
lebih unggul dibanding sertifikat yang lain, HPH bukan sertifikat penguasaan tanah, jadi 
dia tidak bisa masuk, seolah-olah nilainya lebih rendah. 

 
Bagaimana tanah-tanah yang tidak munkin disertifikasi tersebut lebih bernilai? 

Subjek hukum tentunya dan nanti kekayaan negara juga caranya dibuat sertifikat-
sertifikat atas nama negara yang selama ini tidak mungkin disertifikatkan, apa itu? 
Muncul satu bentuk hak baru yaitu hak pengelolaan yang pada mulanya hak untuk 
menggunakan sekarang dilekatkan makna properti kepemilikan atau kepenguasaan yang 
mendekati kepemilikan. Hak pakai itu, kalau hak tanah negara yang dikuasai pemerintah 
tak ada gunanya, dalam hukumnya di atas tanah itu diterbitkan hak-hak lain seperti 
HGU, HGB. Artinya, kalau dasar-dasar hukum tersebut tersedia maka ia jadi proses 
dalam peningkatan perubahan-perubahan corak-corak penguasaan tanah. Kita 
seharusnya memahami mengapa suatu pusat pertumubuhan ekonomi besar digeser dari 
daerah-daerah yang sudah penat untuk membuat suatu sentra atau core yang ia sudah 



        
 

 

match secara ekonomi akibat penguasaan tanah mejadi lebih besar. Artinya percepatan 
reforma agraria yang dijalaani pemerintah saat ini salah satunya sertifikasi yang menuju 
ke arah finansialisasi. 

 
Melihat program itu sendiri targetnya tidak mencapai masih menyisakan daerah-

daerah lain, tapi itu menjadi mekanisme lain. Apakah capaian Program TORA sudah 
lebih dari 100 persen? Sebelum 2024 sudah diatas 100 persen dibandingkan berapa juta 
persil tanah yang belum di-certified. Apakah itu bisa memperkecil secara signifikan 
ruang-ruang secara statistik dimana ada yang sudah bersertifikat dan belum 
bersertifikat?  Sayangnya saya tidak punya angka, agak susah untuk mengetahui berapa 
benyak persil tanah yang sudah disertifikasi, jumlah sertifikat bukan luasnya. Kedua, 
kalau setifikasi kepada masyarakat skala-skala tanahya kecil, artinya nilai ketika masuk 
finansialisasi perbankan itu juga—kecil maupun banyak—masih ada kemungkinan orang 
tidak mau masuk skema tersebut. Walaupun sekarang mau, tanah negara yang tidak bisa 
disertifikasi sehingga jika bisa dijadikan alas untuk masuk ke skema sertifikasi tadi 
putaran semakin besar karena sekarang hanya pemegang HGU dan HGB, bahkan HGB 
individu masuk skema perbankan ada yang mau ada yang tidak, belum tentu ia bisa 
menggunakan itu untuk jaminan kredit tergantung kemauan banknya juga. Karena jika 
si orang ga bisa bayar kepemilikan akan berpindah. 
 
Tanya : 
 

Kalau di kampung bukan sertifikat tapi kikitir itu kuat? 
 
Jawab : 
 

Dalam sistem pendaftaran, itu tidak atau bukan bukti kepemilikan tanah jadi ia 
harus dijadikan bukti hukum dalam proses pendaftaran tanah untuk mendapatkan 
sertifikat hak milik. Jadi posisinya penguasaan tanah secara hukum. Apakah ia bisa jadi 
jaminan di bank? Saya masih suka mendengar ada satu dua bank yang mau menerima itu 
walaupun sekarang banyak yang ga mau. Sekarang tidak laku bahkan HGB banyak yang 
ga mau, sebabnya pemerintah bikin program khusus untuk mempercepat sertifikasi.  
 
Tanya: 
 

Tanah dalam masyarakat adat sebagai identitas dan peningkatan kesejahteraan. 
Kenapa mereka tidak ada peningkatan kesejahetaraan sementara akses terhadap lahan 
masih mudah? Kenapa mereka tidak mampu? Apa soal pengetahuan terkait pengelolaan 
lahan secara efektif atau ketidampampuan struktur menata lahan lebih luas sehingga 
bermanfaat banyak bagi seluruh masyarakat di desa? (Konteks : Masyarakat di 
Minangkabau). 
 
Jawab : 
 

Pada masyarakat adat yang dia sepenuhnya menjalankan prinsip common 
property tanah menjadi identitas kelompok. Salah satu dasar prinsip common property 
itu pemilikan kelompok. Jika kepemilikan menjadi identitas, karena identitas bersama 



        
 

 

kelompok maka ia menjadi identitas budaya. Kecenderungan hari ini pada masyarakat 
adat itu sendiri, mereka sudah tidak lagi juga sebetulnya, di banyak tempat, masyarakat 
adat lebih aspiratif terhadap bekerjanya tanah individu, lebih fit in dengan mekanisme 
ekonomi lain dalam kapitalisme. Individualisasi tanah komunal masyarakat adat dalam 
bentuk sertifikasi tanah, bukan dibagi-bagikan pada individu tapi di tunggalkan dari 
orang majemuk menjadi satu saja sertifikat. 

 
Kadang statement tanah sebagai identitas adat di tengah perubahan ini lebih pada 

satu klaim untuk menguasai kembali tanah itu, karena tidak ada lagi perangkat-
perangkat hukum atau perjuangan untuk mengklaim tanah-tanah, ada yang dia 
dilumpuhkan oleh negara. Artinya, tanah-tanah itu dengan mudah diklaim sebagai tanah 
negara lalu diserahkan pada kegiatan argoindustri dan kegiatan ekstraktivisme lainnya. 
Masyarakat adat mau memakai hukum apa untuk melawan itu? Kalau ia masuk ke ranah 
formal ujungnya ada di pengadilan, mediasi-mediasi lebih rendah dari itu, dan kita tahu 
kebanyakan pihak masyarakat kalah, untuk mengkonsolidasi muncul kembali tanah 
sebagai identitas. Apakah aspirasi dasar dari masyarakat? Ia ingin bergerak ke corak-
corak penguasaan tanah secara individu. 

 
Tanah meningkatkan kesejahteraan itu retorik, karena ukuran ekonomi berbeda 

dengan ukuran kebahagiaan, tapi menariknya, walaupun tanah-tanah di Minangkabau 
masih tanah-tanah komunal dan ke-nagari-an tetapi ketika dia dikuasai oleh anggota 
masyarakat tidak bisa memberi penghasilan yang mencapai kesejahteraan, persoalannya 
ukuran kesejahteraan dan bukan persoalan teknis mereka nggak bisa ini-itu atau tidak 
memiliki instrumen tapi persoalan kompetisi dari aktivitas produksi yang dilakukan 
masyarakat yang biasanya rumah tangga dengan skala ekonomi lebih besar, dimana 
curahan kapital dalam bentuk uang dalam beragam macam skema lebih deras 
mengucurnya, misalnya perkebunan sawit yang dikuasai korporasi lebih produktif dalam 
arti memberikan tingkat penghasilan. Ada beberapa yang menunjang proses produksi 
yang tidak dimiliki masyarakat pun ia dimiliki masyarakat tersebut akan berada di 
masing-masing individu dan mereka harus kita pelototin kalau mereka masuk dalam 
corak-corak kompetisi dan semakin melemahkan kemampuan mereka untuk 
mendapatkan daya atau hasil optimal. Penelitian ARC di Sumatra Barat satu-satunya unit 
produksi yang bisa mengalahkan korporasi besar dalam perkebunan sawit adalah 
koperasi, dengan syarat dapat mengalahkan produktivitas artinya income skala produksi. 
Ketika skala dibandingkan, overall bisa, itu artinya, koperasi lebih baik dibanding usaha 
tani rakyat yang sifatnya individu, ditunjukkan produktivitas pendapatan dan lain-lain. 
usaha individu sawit jauh lebih rendah dibandingkan koperasi. Problem bukan sekedar 
akses tapi pada tata kelola produksi, dimana produksi-produksi bersama itu ternyata 
lebih baik dibanding kelola produksi rumah tangga. Semestinya dengan penguasaan 
tanah komunal yang masih bertahan, pengelolaan unit bersama menjadi lebih mudah 
karena dia fit in dengan penguasaan tanah secara komunal. Kenapa penguasaan tanah 
komunal tapi tiap rumah tangga ingin mengelola produksinya individual? 

 
Harus di catat, koperasi produksi pertanian seingkali terjebak pada distribusi 

sarana produksi atau koperasi penjualan hasil produksi. Bagaimana proses produksi 
bersama dalam bentuk koperasi tidak penting tapi corak kerja bersama dalam kegiatan 
produksi lebih penting. Salah satu kunci kenapa mereka menjadi lebih baik dan optimal 



        
 

 

mendorong produktivitas meskipun kepemilikan individual, tapi tiap anggota tidak tahu 
dimana tanah berada meskipun ada sertifikatnya, kelompok peduli dengan semua lahan 
dan hasilnya besar dibagi rata tidak dibagi berdasarkan berapa luas tanah. Tapi koperasi 
produksi dibangun dengan menghitung berapa share tanah itu, tak ubahnya dengan 
perusahaan. Menariknya harusnya fit in dengan penguasaan tanah komunal, tanah 
komunal atau tanah keluarga?  Ada tiga tanah di Minangkabau tanah ulayat keluarga, 
ulayat suku dan ulayat nigari punya implikasi berbeda pada para pemiliknya apakah 
surplus kembali pada anggota komunitas keluarga suku atau nigari dengan jumlah yang 
sama yang dihasilkan bukan menghilang dimana-mana, penyakitnya koperasi atau badan 
usaha surplus yang hilang di tengah jalan lebih banyak ketimbang surplus pada 
komunitas.  Itu yang membuat koperasi tidak diminati. 
 
 
Tanya : 
 

Masa pensiun ada dimana posisinya Kang Penk? Biar mudah untuk kontak. 
Kedua, ujung kulminasi dari krisis kapitalisme yang model meprivatisasi tanah publik 
kalau kita ada alternatif baru unutk membelokan pasti ada krisisnya itu saya kira penting 
untuk jadi titik simpul paparan pemaparan. 
 
Jawab : 
 

Pensiun dari aktivitas keseharian ARC, nomer handphone nggak berubah, 
whatsapp nggak berubah, email nggak berubah jadi kita maish bisa ngbrol untuk diskusi, 
untuk berapa tahun ke depan aku berada di Jepang. Aku merasa sudah saatnya jangkar 
penting itu dari ARC berpindah, pesan sebetulnya yang mau aku sampaikan ke teman-
teman ARC. 

 
Intinya perubahan-perubahan pada hari ini, satu, menguatkan individualisasi 

tanah dimana tanah itu kemudian bisa ditransaksikan, dialihkan haknya pada siapa saja. 
Mekanisme pasar tanah seperti ini sebagaimana pasar lain hanya menguntungkan atau 
didominasi oleh pemilik uang yang lebih banyak, artinya akan segera terjadi konsentrasi 
pemilikan tanah. Kemudian yang akan berkembang adalah—apalagi jika dilewati dengan 
perampasan tanah—peningkatan kelas pekerja secara signifikan. Kontradiksi paling 
pokok dari berkembangnya tenaga kerja dan tanah yang dimiliki individu ketika dua 
aspek ini tidak bisa bekerja dengan optimal akibat tidak tersedia lapangan kerja yang 
cukup, misalnya, maka tentu orang-orang yang tidak memiliki alat produksi akan 
mencari jalan atau ketika upah-upah yang mereka terima jumlahnya jauh dibanding 
konsumsi harian yang menghasilkan keresahan-keresahan yang harus di jawab kelompok 
gerakan kalau mau membelokkan arah. Kedua, konsentrasi penguasaan tanah biar 
bagaimana pun hanya akan menguntungkan atau memberi surplus besar pada 
pemiliknya berarti kesenjangan ekonomi akan berslangsung sedemikian rupa sehingga 
gap kesenjagan akan ada pada angka ketimpangan tinggi. Situasi ini mungkin tidak akan 
terlalu bermasalah kalau industri tumbuh, artinya limpahan tenaga kerja yang 
berserakan akibat proses ekslusi masuk skema industrialisasi, pertanyaannya industi 
Indonesia macet kalau nggak mau dibilang de-industrialisasi, investasi masuk bertambah 
tapi daya serap industri terhadap tenaga kerja turun. Investasi masuk ke industri macam 



        
 

 

apa? Masuk ke industri ekstratif yang tidak membutuhkan banyak tenaga kerja, 
pertumbuhan ekonomi semu dan menciptakan kesenjangan yang lebih besar. Jika 
dibiarkan secara alamiah mungkin kontradiksi ini akan berubah karena banyak kelas 
pekerja yang tidak memiliki pekerjaan yang akan menggerakan dan menjadi revolusiner. 
Tapi, aspek alamiah tetap terletak pada kaum pendidik untuk mengubah kesadaran kelas 
yang ada pada kelas pekerja itu, atau persiapkan mereka untuk merebut kembali tanah-
tanah yang sudah terkonsentrasi pada kelas-kelas kapitalis. Tidak bisa didiamkan secara 
alamiah, krisis-krisis yang dinyatakan krisis itu bisa dilalui dengan menciptakan kapital 
atau tepatnya komoditas baru dimana kapital dalam bentuk uang bisa disalurkan untuk 
dimasukan mesin-mesin atau sirkuit akumulasi kapital. Satu-satu, harapan dan 
keresahan menjadi penggerak gerakan-gerakan revolusioner dan bergantung pada kaum 
pendidik. Jika tidak, mati atau pengurangan populasi supaya beban ekonomi berkurang. 
Kenapa perang penting dalam krisis over-populasi di titik mereka tidak bisa lagi 
mereproduksi. Titik hari ini menghasilkan apa, kecenderungannya bergerak kemana dan 
kita stop alihkan ke yang lain, begitu. 
 
 

Kesimpulan akhir 
Memahami proses evolusi dari klaim atas tanah ini adalah, pertama, melihat 

kecenderungan-kecenderungan mutakhir, bagaimana pendudukan tanah itu di dalam 
proses produksi dan akumulasi kapital.  Perkembangan yang sudah ada sebagian atau 
presentase terbesar sudah bisa kita katakan tendensi corak produksi kapitalis di 
Indonesia. Kedua, agar lebih bisa hati-hati melihat aspirasi yang berkembang di 
masyarakat perkembangan corak produksi perubahan di dalam klaim pemilikan 
penguasaan tanah saling berhubungan dan mengubah formasi sosial masyarakat 
sehingga kesadaran masyarakat akan tanah akan berubah mengikuti arus umum seperti 
sertifikasi. Dua bahaya tanpa sertifikat adalah, pertama, hak bisa dihilangkan dalam 
proses pengalihan atas tanah, kedua, tidak bisa mengambil “manfaat” dalam skema 
perbankan meskipun belum tentu akan menentukkan daya ekonomi ada dalam 
kompetisi, tapi arus yang besar dan desainnya dibuat sedemikian rupa suportif untuk 
perkembangan kapital finansial. Mendorong proses reclaim atau pendudukan tanah yang 
dimaksudkan masyarakat, jangan sampai kita berpikir kemana masyarakat berpikir 
kemana tidak nyambung. Ada suatu upaya pendahuluan secara serius untuk menjalankan 
aksinya. 


