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HAK CIPTA BEBAS DAN MERDEKA

Anda diperkenankan untuk mengunduh, mencetak, dan

menyebarluaskan berbagai koleksi yang tersedia.

Semua koleksi yang tersedia tidak memerlukan izin terbit dan

bebas dari hak cipta.

Untuk menghargai pembuat karya, penulis, dan ilustrasi,

silahkan cantumkan atribusi dan sumbernya jika diperlukan.
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KEMBALIKAN TANAH WARGA PAKEL,
USUT TUNTAS PELANGGARAN HAM
DAN CABUT HGU PT BUMI SARI

Perampasan Ruang Hidup Warga Pakel

Pada tanggal 24 September 2020, bertepatan dengan Hari Tani

Nasional yang ke 60, dan hari lahirnya Undang-undang Pokok

Agraria (UUPA) 1960, warga Pakel, Licin, Banyuwangi, melakukan

aksi pendudukan lahan kembali (reklaiming) di lahan mereka yang

selama ini dirampas oleh PT Bumi Sari. Aksi tersebut terus

berlangsung hingga kini, dan melibatkan sedikitnya 800-an orang.

Sebelum melakukan aksi reklaiming tersebut, warga Pakel telah  
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menempuh berbagai cara selama puluhan tahun untuk

mendapatkan kembali hak atas tanah mereka. Namun, segala

usaha yang mereka lakukan kerap berujung buntu. Misalnya, pada

tahun 1999-2001, aksi pendudukan lahan yang dilakukan oleh

warga Pakel telah menyebabkan puluhan warga ditangkap,

dipenjara, dan mengalami berbagai tindakan kekerasan fisik dari

aparat keamanan keamanan negara.

Peristiwa kekerasan tersebut juga telah menyebabkan sebagian

besar pemuda/i Pakel putus sekolah, dan membuat Pakel sepi

dari laki-laki dewasa, karena mereka terpaksa mengungsi dan

meninggalkan kampung untuk menghindari penangkapan dan

kejaran aparat keamanan.

Selanjutnya, aksi reklaiming yang dilakukan pada Desember 2018,

juga bernasib sama. Puluhan warga Pakel kembali mendapatkan

surat panggilan dari pihak Polres Banyuwangi sepanjang tahun

2019. Bahkan, 1 orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka

dan sempat ditahan, namun mendapatkan putusan tidak bersalah

oleh PN Banyuwangi pada tahun 2020. Aksi itu bermula pasca

terbitnya sebuah pernyataan dari BPN Banyuwangi nomor

280/600.1.35.10/II/2018, tanggal 14 Februari 2018, yang

menyatakan bahwa tanah Desa Pakel tidak masuk dalam HGU PT

Bumi Sari.

Kini di tengah penindasan dan ketiadaan lahan untuk dikelola

sebagai lahan pertanian, beredar rumor secara luas, bahwa PT

Bumi Sari telah mengantongi HGU terbaru, yang konon

memasukkan sebagian wilayah Desa Pakel sebagai HGU mereka.

Patut diketahui salinan dokumen tersebut tidak dimiliki oleh warga

dan pemerintah Desa Pakel.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Timur,

mencatat bahwa konflik agraria yang terjadi di Pakel semakin

mengukuhkan Banyuwangi sebagai kabupaten penyumbang

konflik agraria tertinggi di Jawa Timur. Sebagaimana diketahui, se-



jak tahun 2014, selain kasus Pakel, juga terdapat 5 kasus agraria

lainnya di wilayah Banyuwangi yang bersumber dari sektor

perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. 6 konflik tersebut,

sedikitnya telah menyebabkan 105 orang warga menjadi korban

(mengalami tindakan kekerasan, kriminalisasi, ataupun hukuman

penjara).

Kronologi Singkat Kasus Pakel

Pada tahun 1925, sekitar 2956 orang warga mengajukan

permohonan pembukaan hutan Sengkan Kandang dan Keseran,

yang terletak di Pakel, Licin, Banyuwangi kepada pemerintah

kolonial Belanda. Empat tahun kemudian, tanggal 11 Januari 1929,

permohonan tersebut dikabulkan, dan mereka diberikan hak

membuka lahan kawasan hutan seluas 4000 Bahu (3000 hektar)

oleh Bupati Banyuwangi, R.A.A.M. Notohadi Suryo.

Dalam perkembangannya, walaupun telah mengantongi izin “Akta

1929”, warga Pakel kerap mengalami berbagai tindakan intimidasi

dan kekerasan dari pihak aparat pemerintah kolonial Belanda dan

Jepang.

Pasca kemerdekaan Republik Indonesia, warga Pakel terus

berjuang untuk mendapatkan kepastian atas hak pembukaan

hutan seperti yang tertuang dalam "akta 1929" Diantaranya adalah

pada tahun 1960-an, mereka mencobanya dengan mengajukan

surat permohonan untuk bercocok tanam di kawasan “akta 1929”

yang berlokasi di hutan Sengkan Kandang dan Keseran kepada

Bupati Banyuwangi. Namun, surat tersebut tidak mendapatkan

jawaban apapun dari pemerintah.

Di tengah situasi itu, untuk sekedar menyambung hidup, sebagian

kecil warga Pakel mulai bercocok tanam di sebuah wilayah yang

dikenal dengan nama Taman Glugoh (berada di Pakel dan masuk

dalam peta “akta 1929”). Namun, pasca meletusnya tragedi

kemanusiaan "30 September 1965”, warga Pakel tidak berani

menduduki lahan tersebut, karena takut dituduh sebagai anggota

PKI.



Selanjutnya, pada tahun 1980-an, lahan yang mereka kelola

tersebut, yang masuk dalam kawasan "akta 1929", tiba-tiba

diklaim menjadi milik perusahaan perkebunan PT Bumi Sari.

Padahal jika merujuk SK Kementerian Dalam Negeri, tertanggal 13

Desember 1985, nomor SK.35/HGU/DA/85, PT Bumi Sari

disebutkan hanya mengantongi Hak Guna Usaha (HGU) dengan

luas 1189,81 hektar, yang terletak di Kluncing dan Songgon.

Walaupun SK Kemendagri diatas menegaskan bahwa PT Bumi

Sari tidak memiliki HGU di Desa Pakel, namun dalam praktiknya,

PT Bumi Sari tetap menguasai dan melakukan kegiatan

penanaman untuk perkebunan yang mereka kelola hingga Desa

Pakel. Fakta penting lainnya adalah bahwa kawasan "akta 1929"

yang semula hanya diklaim milik PT Bumi Sari, juga dikuasai oleh

Perhutani.

Dari sinilah konflik agraria di Pakel semakin kompleks, dan

perjuangan warga terus berlangsung hingga kini. Dengan sejarah

panjang penindasan dan eksploitasi seperti yang telah dijelaskan

di atas, kami berpandangan jika Kementerian ATR/BPN harus

mencabut ijin HGU PT Bumi Sari demi kesejahteraan warga Pakel,

Banyuwangi. Lalu, KPK RI untuk seharusnya penyelidikan terkait

dugaan tindak pidana korupsi dan pelanggaran perijinan yang

dilakukan oleh PT Bumi Sari dan instansi terkait. Kami menduga,

penguasaan lahan yang dilakukan oleh PT Bumi Sari selama

puluhan tahun ini di Pakel, telah menyebabkan kerugian negara

dalam jumlah yang cukup besar, dengan dugaan melibatkan

beragam aktor baik pihak pejabat negara, atau atas nama negara,

maupun pihak swasta.

Lebih lanjut, teruntuk Kapolri beserta jajarannya sudah seharusnya

mengusut dugaan tindak pidana penguasaan lahan secara ilegal

oleh PT Bumi Sari, seperti yang telah dijelaskan dalam surat

Kemendagri tahun 1985 diatas dan Surat Keterangan BPN

Banyuwangi tahun 2018. Sekaligus menghentikan seluruh tindak-



an kriminalisasi terhadap warga Pakel yang sedang berjuang atas

kasus konflik agraria ini. Terakhir Komnas HAM melakukan

investigasi dan pengumpulan data secara langsung, terkait

pelanggaran HAM yang menimpa perjuangan warga Pakel selama

ini.

Hormat Kami

Rukun Tani Sumberejo Pakel & TEKAD GARUDA



tentang
Buletin ini merupakan upaya kami untuk

mengabarkan kepada masyarakat luas

tentang sebuah upaya masyarakat yang

tengah berjuang melawan ketidakadilan

yang berlangsung di ujung pesisir

selatan Pulau Jawa.

tim kami
FNKSDA

Wahyu Eka Setyawan

Usman

Wahyu Agung Prasetyo

Penulis

Penata Letak dan Grafis

Rizky Rautra



FNKSDA MENDUKUNG SEPENUHNYA
PERJUANGAN RUKUN TANI PAKEL
DALAM MENDAPATKAN HAK ATAS
LAHANNYA KEMBALI

اِميَن لِلَِّه ُشَهَداَء بِاْلِقْسِط ۖ َوَال َيْجِرَمنَّكُْم َشَنآُن َقْوٍم َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا كُونُوا َقوَّ

ْقَوٰى ۖ َواتَُّقوا هللاََّ ۚ ِإنَّ هللاََّ َخِبيٌر بَِما َتْعَملُوَن َعَىلٰ أَالَّ َتْعِدلُوا ۚ اْعِدلُوا ُهَو أَْقَرُب لِلتَّ

“Wahai orang-orang yang beriman hendaklah kamu sekalian

menjadi orang-orang yang tegak membela (kebenaran) karena

Allah menjadi saksi (pengukur kebenaran) yang adil. Dan jangan-

FNKSDA



lah kebencian kamu pada suatu kaum menjadikan kamu berlaku

tidak adil. Berbuat adillah karena keadilan itu lebih mendekatkan

pada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, karena

sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

(Surat al-Maidah ayat 8)

Penindasan terhadap kaum mustadh’affin dalam hal ini rakyat

yang terpinggirkan akibat kuasa eksklusi dari pemilik modal besar

semakin meningkatkan ketimpangan penguasan lahan dan

kemiskinan struktural. Konflik agraria tentu tidak datang secara

tiba-tiba, tetapi ada sebuah proses di mana pihak yang kuat

mencoba menindas yang lemah dengan berbagai cara. Mulai dari

memanipulasi kebenaran, membuang jauh kejujuran, dan bahkan

disokong oleh kekuasaan. Hal ini menjadi praktik yang terus

menerus dilakukan demi keuntungan segelintir orang berkuasa.

Situasi itulah yang saat ini tengah terjadi di Desa Pakel,

Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi. Di Pakel masyarakat

yang mayoritas buruh tani dan petani lahan kecil tengah berjuang

mendapatkan hak atas lahan mereka.

Perlu diketahui masyarakat Pakel kini sedang melakukan

reklaiming di lahan yang diklaim secara sepihak oleh perusahaan

perkebunan swasta bernama PT. Bumisari. Jika merujuk pada HGU

mereka yang berakhir pada 31 Desember 2034 dengan nomor

155/HGU/BPN/04, wilayah yang menjadi konsesi tidak mencakup

Kecamatan Licin, tetapi hanya sebatas di wilayah Kecamatan

Songgon, lebih spesifiknya Desa Bayu. Dengan penguasaan

sebesar 1.180,81 Ha, tentu dengan klaim atas wilayah Desa Pakel,

patut diduga mereka mencoba memperluas wilayah usahanya

melebihi izin. Hal ini menjadi praktik tidak terpuji yang dibiarkan

oleh pemerintah, sehingga harus mengorbankan hak hampir 1000

masyarakat Pakel.

Tentu ini bertentangan dengan prinsip yang sudah jelas

terpampang pada UUD RI 1945 pasal 33 tentang kuasa rakyat

atas sumber-sumber agrarianya, di mana negara harus memberi-



kan kelola kepada mereka yang tidak berlahan dan memiliki lahan

terbatas. Secara khusus dalam UUPA No 5/60 pasal 6 perihal

mengedepankan hak rakyat luas dalam hal ini buruh tani dan

petani kecil menjadi sebuah keharusan. Apa yang dirasakan

masyarakat Pakel adalah bentuk dari praktik dzalim yang coba

dibenarkan dan dibiarkan. Hal tersebut tentu sangat bertentangan

dengan semangat  I’tidal menegakkan kebenaran dan melawan

kedzaliman. Apalagi ini berkaitan dengan hak rakyat atas tanah,

berkaitan dengan kehidupan dan keberlanjutan kehidupan

generasi yang akan datang.

Sebagaimana diajarkan oleh Hadratus Syaikh KH. Hasyim Asy’ari

bahwa petani itu penolong negeri, maka petani harus disayangi

dan dibela ketika haknya dirampas oleh mereka yang berlaku

seperti qorun yang tamak, serakah dan rakus. Masyarakat Pakel

adalah mustadh’affin yang semakin dimarjinalkan, dirampas,

ditindas dan dianggap sebagi liyan. Padahal mereka adalah warga

negara, umat dan petani yang harusnya dimuliakan, dilindungi dan

dipenuhi hak-haknya. Tetapi hingga hari ini, ketika mereka

berteriak untuk diakui hak-haknya, tidak ada yang bergeming dan

menutup mata atas ketidakadilan yang terjadi. Ini menjadi bukti

ada pelanggaran prinsip demokrasi, UUD RI 1945, UUPA 60 dan

juga prinsip syariah yakni hak atas tanah untuk kehidupan manusia

yang dirampas.

Hasil Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama pada tahun 2017 di NTB

menegaskan bahwa kepentingan umum yakni umat harus

didahulukan, apalagi mereka yang membutuhkan. Islam secara

prinsip keadilan menyatakan bahwa distribusi kekayaan termasuk

penguasaan atas lahan tidak boleh tersentral pada segelintir

orang atau golongan. Prinsip ini berdasarkan pada landasan Al-

Qur’an Surat Al-Hasyr ayat 7 dan Tafsir Al-Munir juz XXVIII

halaman 81, serta landasan fiqh yang lainnya. NU menyatakan

secara tegas dalam Kesimpulan dan Rekomendasi Bahtsul Masail

Ad-Diniyyah Al-Qanuniyyah Munas Alim Ulama NU Tahun 2017

bahwa:



Menyatakan mendukung sepenuhnya perjuangan masyarakat

Pakel yang tergabung dalam Rukun Tani Sumberejo untuk

mendapatkan kembali hak-hak atas tanahnya.

Memohon kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama agar turut

mendukung perjuangan warga Pakel. Bersamaan dengan surat

yang telah dikirimkan kepada PBNU, besar harapan kami PBNU

dapat turut membantu perjuangan warga Pakel untuk

mendapatkan tanahnya kembali. Dan turut  mendesak

pemerintah Republik Indonesia agar berpihak pada petani

Pakel.

Mendesak BPN untuk mencabut izin HGU PT. Bumisari karena

perusahaan tersebut telah melakukan pelanggaran serius atas

izin yang telah diberikan.

“Pertama tanah harus dikembalikan pada fungsi dasarnya sebagai

alat produksi untuk kesejahteran rakyat secara adil dan merata.

Dengan demikian, tanah tidak boleh dimonopoli kepemilikan dan

penggarapannya, yang dapat mengakibatkan ketimpangan.

Kedua, perlu adanya payung hukum yang kuat dan komprehensif

untuk menjamin kepastian hukum bagi kebijakan distribusi lahan

melalui reformasi agraria secara fundamental dan menyeluruh.

Pengaturan tentang distribusi lahan diintegrasikan ke dalam RUU

Pertanahan. Ketiga, konglomerasi penguasaan lahan konsesi yang

tidak proporsional harus diredistribusi melalui mekanisme hukum

yang sah. Pemerintah berkewajiban menyiapkan kemampuan

masyarakat dalam pengelolaan lahan hasil redistribusi tersebut.

Keempat, kebijakan reformasi agraria dan distribusi lahan untuk

kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat harus dilakukan secara

menyeluruh dan berkelanjutan, tidak bergantung pada kebijakan

politik rezim kekuasaan yang berganti-ganti. Kelima, proses dan

mekanisme pelaksanaan reformasi agraria dan distribusi lahan

harus transparan dan terbuka kepada publik, dapat dikontrol dan

diawasi secara ketat oleh negara dan masyarakat.”

Atas landasan tersebut dan berkaca pada fakta di lapangan, maka

kami dari Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumberdaya Alam

(FNKSDA) menyatakan sikap berikut:



Mendesak KPK RI untuk turun dan menyelidiki adanya dugaan

tindakan mal-administrasi atas pemberian izin HGU kepada PT.

Bumisari.

Mendesak Komnas HAM RI untuk turut mendorong

pemenuhan hak asasi manusia petani Pakel yang dirampas

oleh PT Bumisari serta mengecam tindakan pembiaran oleh

pemerintah, sehingga menyebabkan dirampasnya hak petani

Pakel sebagai warga negara. Apalagi sudah mulai banyak

upaya kriminalisasi terhadap petani Pakel.

Meminta Kepolisian RI untuk lebih arif dan bijaksana serta

mengedepankan fakta dan prinsip HAM, sehingga tidak ada

kriminalisasi lagi dikemudian hari.

Kami juga berharap dukungan dari berbagai pihak terutama

seluruh masyarakat Indonesia untuk turut memperjuangkan hak

warga petani Pakel atas lahannya. Mari kita terus suarakan

dukungan untuk warga Pakel dan kaum mustadh’affin lainnya agar

keadilan dapat ditegakkan.

Wallahu muwafiq illa aqwamith tharieq



KRONOLOGI SATU ABAD KONFLIK
AGRARIA PAKEL, BANYUWANGI
(1925-2021)

Pada tahun 1925, sekitar 2956 orang warga yang diwakili oleh

tujuh orang leluhur kami, yakni: Doelgani, Karso, Senen,

Ngalimun, Martosengari, Radjie Samsi, dan Etek, mengajukan

permohonan pembukaan hutan Sengkan Kandang dan

Keseran, yang terletak di Pakel, Licin, Banyuwangi kepada

pemerintah kolonial Belanda.

WALHI JATIM



Empat tahun kemudian, tanggal 11 Januari 1929, permohonan

Doelgani dkk tersebut dikabulkan. Doelgani dkk diberikan hak

membuka lahan kawasan hutan seluas 4000 Bahu (3000

hektar) oleh Bupati Banyuwangi, R.A.A.M. Notohadi Suryo.

Setelahnya, Doelgani dkk mulai membabat kawasan hutan

tersebut, kurang lebih 300 Bahu selama 3 bulan pasca

terbitnya ijin.

Dalam perjalanannya, walaupun telah mengantongi ijin “Akta

1929”, kegiatan pembukaan hutan dan bercocok tanam yang

dilakukan oleh Doelgani, dkk kerap menghadapi berbagai

intimidasi dan tindakan kekerasan dari oknum tertentu yang

berasal dari pihak pemerintah kolonial Belanda dan Jepang.

Namun, demi sekedar menyambung pangan rumah tangga,

Doelgani dkk terus mengusahai lahan dan bercocok tanam di

lahan “Akta 1929” tersebut.

Di awal kemerdekaan Republik Indonesia, dengan segala

keterbatasan dan keterpurukan, imbas dari perang

kemerdekaan yang begitu dahsyat, Doelgani dkk mencoba

mengurus alas hak “baru” atas hak pembukaan hutan seperti

yang tertuang dalam “Akta 1929” kepada pemerintah Republik

Indonesia, melalui Bupati Banyuwangi.

Sembari menunggu terbitnya alas hak baru yang tak kunjung

datang hingga tahun 1960-an, Doelgani dkk tetap bercocok

tanam di lahan “Akta 1929”. Namun, tanpa pernah terduga

pada akhir September tahun 1965 meletus sebuah peristiwa

tragedi kemanusiaan, yang telah mengubah banyak hal di

seluruh pelosok negeri, termasuk di Banyuwangi.

Imbasnya, pasca meletusnya tragedi September 1965

tersebut, sebagian besar dari warga Pakel yang mendapatkan

hak kelola hutan “Akta 1929”, tidak lagi berani mengusahai

lahan tersebut untuk menghindari tuduhan sebagai anggota

PKI. Saat itu isu beredar luas di kampung kami dan seluruh

Banyuwangi, bahwa siapapun yang kerap menuntut hak atas

tanah, maka akan dituduh sebagai anggota PKI.



Selanjutnya juga tanpa pernah terduga oleh leluhur kami, pada

tahun 1970-an, kawasan “Akta 1929” tersebut tiba-tiba diklaim

menjadi milik perusahaan perkebunan PT Bumi Sari. Dengan

segala pertimbangan yang matang, dan guna menghindari

penangkapan oleh aparat pemerintah Orde Baru, Doelgani dkk

serta warga Pakel lainnya yang sebelumnya tercatat sebagai

pemegang “Akta 1929”, terpaksa memutuskan untuk memilih

diam dan tidak lagi menggarap lahan tersebut.

Padahal jika merujuk SK Kementerian Dalam Negeri, tertanggal

13 Desember 1985, nomor SK.35/HGU/DA/85, PT Bumi Sari

disebutkan hanya mengantongi Hak Guna Usaha (HGU)

dengan luas 11.898.100 meter persegi atau 1189,81 hektar,

yang terbagi dalam 2 Sertifikat, yakni: Sertifikat HGU Nomor 1

Kluncing, seluas 1.902.600 meter persegi dan Sertifikat HGU

Nomor 8 Songgon, seluas 9.995.500 meter persegi. Dengan

demikian 2 sertifikat tersebut menegaskan bahwa Desa Pakel,

tempat dimana kami tinggal dan hidup, bukanlah termasuk

dalam kawasan HGU PT Bumi Sari.

Namun, dalam praktiknya, PT Bumi Sari mengklaim dan terus

menerus menyebarkan berita bohong bahwa mereka

mengantongi HGU hingga Desa Pakel. Menghadapi situasi

tersebut, dan di tengah iklim politik rejim otoritarian Orde Baru

yang represif, kami warga Pakel hanya memilih diam dan tidak

melakukan protes secara terbuka.

Tahun 1999, pasca 1 tahun lengsernya Presiden Soeharto,

warga Pakel mencoba memberanikan diri untuk menduduki

lahan dan kawasan “Akta 1929”. Namun, pada tanggal 17

Agustus 1999, buntut dari aksi tersebut kami ditangkap,

dipenjara, dan mengalami berbagai tindakan kekerasan fisik

dari aparat keamanan (Brimob).



Selanjutnya pada tahun 2001, saat warga Pakel kembali

menduduki kawasan “Akta 1929”, seluruh pondok yang

didirikan dan tanaman yang ditanam di atas lahan tersebut

dibakar dan dibabat oleh aparat keamanan negara. Peristiwa

ini selain menyebabkan kerugian material, dan tindakan

kekerasan terhadap ratusan warga Pakel, juga telah

menyebabkan sebagian besar pemuda/i Pakel putus sekolah.

Bahkan, sebagian besar kaum laki-laki dewasa juga terpaksa

meninggalkan Desa Pakel untuk menghindari penangkapan

dan kejaran aparat keamanan.

Pada tahun 2015, melalui Surat Keputusan Bupati Banyuwangi,

nomor 188/402/KEP/429.011/2015 tentang Penetapan dan

Penegasan Batas Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten

Banyuwangi, juga disebutkan bahwa tidak terdapat HGU PT

Bumi Sari di Desa Pakel, Licin, Banyuwangi.

Begitu juga dengan surat BPN Banyuwangi, nomor

280/600.1.35.10/II/2018, tanggal 14 Februari 2018, ditegaskan

kembali bahwa tanah Desa Pakel tidak masuk dalam HGU PT

Bumi Sari. Namun, dalam faktanya hingga saat ini PT Bumi Sari

tetap menguasai lahan di Desa Pakel, seluas kurang lebih 300

hektar, tanpa pernah tersentuh hukum sama sekali.

Mendapatkan pernyataan BPN pada 2018 di atas, warga Pakel

menganggap peluang kemenangan untuk mendapatkan lahan

“Akta 1929” telah ada di depan mata. Di pertengahan 2018,

warga Pakel mencoba melakukan penanaman kembali di atas

lahan tersebut dengan ribuan batang pohon pisang. Akan

tetapi pada Januari 2019, warga Pakel dilaporkan oleh Djohan

Sugondo, pemilik PT Bumi Sari, dengan tuduhan telah

menduduki lahan PT Bumi Sari. Atas tuduhan tersebut warga

Pakel dianggap telah melanggar Pasal 107 huruf a Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Sedikitnya, 26 warga Pakel dipanggil oleh pihak Polres

Banyuwangi atas kasus tersebut.



Pada tahun 2020, situasinya semakin bertambah rumit, karena

beredar rumor secara luas, bahwa PT Bumi Sari telah

mengantongi HGU terbaru, yang konon memasukkan sebagian

wilayah Desa Pakel sebagai kawasan HGU mereka (salinan

dokumen tersebut tidak dimiliki oleh warga dan Pemerintah

Desa Pakel).

Sejarah panjang penindasan inilah yang akhirnya mendorong

warga Pakel memutuskan untuk kembali menduduki lahan

“Akta 1929” pada 24 September 2020, bertepatan dengan

hari Tani Nasional dan hari lahirnya Undang-undang Pokok

Agraria (UUPA) 1960 hingga saat ini, sebagai jalan terakhir

untuk mendapatkan keadilan atas ruang hidup (lihat video

kesaksian kami, link: https://youtu.be/q36tluhW4pI).

Kini aksi pendudukan lahan yang dilakukan oleh warga Pakel

sejak 24 September 2020 itu telah memasuki bulan keenam

(Maret 2021). Sedikitnya 7 posko perjuangan dan 1 musholah

telah terbangun di atas lahan perjuangan tersebut. Di tempat

itulah, warga Pakel, baik laki-laki ataupun perempuan

menggelar kegiatan istiqosah, pengajian, dan diskusi atas

perjuangan secara rutin. Tiap malam warga Pakel juga tidur di

posko tersebut secara bergantian.

Tiga bulan terakhir (Desember 2020 – Maret 2021), warga

Pakel mulai menanam secara berkelompok di lahan

perjuangan “Akta 1929”. Patut diketahui, sebagian besar dari

anggota perjuangan ini adalah masyarakat Pakel yang tidak

memiliki lahan sama sekali, berprofesi sebagai buruh tani dan

penyewa lahan skala kecil.

Segala usaha perjuangan yang telah dilakukan itu kini berbuah

teror. Tanaman yang siap dipanen dan pondok-pondok yang

dibangun dengan susah payah dan bermandikan keringat itu

mulai dirusak dan dibabat oleh sekelompok orang.



AKUMULASI MELALUI PERAMPASAN
HAK YANG DILANGGENGKAN OLEH
NEGARA TERHADAP PETANI PAKEL
BANYUWANGI
Terhitung sejak tanggal 24 September 2020, bertepatan dengan

peringatan Hari Tani Nasional yang ke 60, yang merupakan hari

lahirnya Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) 1960, petani Desa

Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, melakukan aksi

pendudukan lahan kembali ‘reclaiming’ di lahan mereka yang

selama ini dirampas oleh PT Bumi Sari. Aksi tersebut terus

berlangsung sampai saat ini, dan melibatkan kurang lebih 800

orang.

WAHYU E. S.



Sebelum melakukan aksi reclaiming, petani Pakel telah

menempuh berbagai cara untuk menegaskan hak mereka.

Terhitung sudah berpuluh-puluh tahun petani Pakel berjuang

untuk mendapatkan kembali tanah mereka. Tapi sangat

disayangkan, segala upaya yang mereka usahakan selalu

berujung kegagalan. Tercatat pada tahun 1999 sampai 2001,

mereka melakukan aksi pendudukan lahan di wilayah hutan

negara, namun bukan hak kelola yang didapatkan, malahan

mereka dihadiahi represi dan penangkapan. Brutalitas tersebut

menyebabkan puluhan rakyat ditangkap, dipenjara, dan

mengalami berbagai siksaan dari aparat keamanan keamanan

negara.

Kejadian tersebut meninggalkan luka kelam sepanjang sejarah

perjuangan petani Pakel yang mayoritas adalah petani. Selekas

upaya pendudukan gagal karena direpresi oleh aparat keamanan

negara, kondisi tersebut berdampak pada kehidupan petani

Pakel. Hampir sebagian besar pemuda Pakel mengalami putus

sekolah, serta memaksa kelompok laki-laki yang terlibat aksi

tersebut harus melarikan diri ke luar desa agar tidak ditangkap

oleh aparat keamanan. Sehingga di Desa Pakel hanya tersisa

perempuan dan anak-anak. Kondisi tersebut meninggalkan

ketakutan dan pengalaman traumatis hingga saat ini, jika kita

mencoba untuk menggali cerita nestapa itu kepada mereka.

Karena tak memiliki lahan untuk hidup sehari-hari, ditambah belum

keringnya luka masa lampau, tercatat pada bulan Desember

2018, mereka mulai bangkit seraya mencoba mengambil kembali

haknya. Tindakan petani Pakel tersulut oleh tersiarnya kabar di

desa mereka. Kabar itu adalah terbitnya pernyataan dari BPN

Banyuwangi dengan nomor 280/600.1.35.10/II/2018, tertanggal

14 Februari 2018, yang kurang lebih menyatakan bahwa tanah di

Desa Pakel tidak masuk dalam HGU PT Bumi Sari.

Aksi tersebut bukannya mendapatkan empati dan hak atas lahan,

tetapi malah kriminalisasi yang didapatkan. Kurang lebih ada seki-



sekitar 20 lebih petani Pakel mendapatkan semacam intimidasi,

berupa pelayangan surat panggilan dari Polres Banyuwangi,

sepanjang waktu terus bergulir di tahun 2019. Merujuk pada

catatan Walhi Jatim dan juga penuturan dari petani, ada satu

orang petani yang ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan ia

sempat mendekam di balik dinginnya jeruji besi selama

pemeriksaan. Kasus pun akhirnya dilimpahkan ke pengadilan,

pada sidang putusan tahun 2020 lalu, majelis hakim dari PN

Banyuwangi memutuskan bahwa petani tersebut tidak bersalah

dan dinyatakan bebas. Meski begitu, upaya intimidasi dengan

penyalahgunaan kekuasaan negara masih terjadi hingga detik ini.

Menurut penuturan dari petani Pakel, mereka mengungkapkan

keresahannya tentang tidak jelasnya aset maupun akses atas

tanah. Ditambah lagi isu yang sayup-sayup menyelinap ke telinga

mereka, jika PT Bumi Sari dikabarkan telah memiliki HGU terbaru.

Kabar tersebut berisi kurang lebih yaitu sebagian wilayah Desa

Pakel ternyata masuk wilayah HGU perkebunan. Tapi menurut

informasi di tapak,

Pemerintah Desa Pakel maupun petani yang tergabung dalam

Rukun Tani Pakel tidak memiliki salinan HGU tersebut, padahal

secara aturan mereka harusnya memilikinya. Sehingga kabar

tersebut terkesan seperti rumor yang sengaja disebarkan untuk

menakut-nakuti petani.

Walhi Jawa Timur yang merupakan jaringan terdekat dari petani

Pakel mencatatkan jika konflik agraria yang terjadi di Pakel,

secara gari besar menunjukan sebuah fakta kelam Banyuwangi.

Hal itu disebabkan karena Banyuwangi merupakan kabupaten

dengan konflik agraria tertinggi di Jawa Timur. Hal tersebut

dipertegas oleh Walhi Jatim, terhitung sejak tahun 2014, selain

konflik agraria di Pakel, terdapat lima kasus konflik agraria lainnya

di wilayah Banyuwangi. Konflik tersebut meliputi sektor

perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Enam konflik itu

tersebar dari wilayah Banyuwangi Utara yakni Wongsorejo sampai 



ke Selatan yaitu Siliragung hingga Pesanggaran, sedikitnya telah

menyebabkan 105 orang rakyat mengalami tindakan kekerasan,

kriminalisasi, ataupun dipenjarakan.

Melihat sejarah panjang nan kelam, gelapnya konflik agraria di

negeri ini mengundang kepedihan mendalam. Semenjak

kemerdekaan hingga jatuhnya rezim tirani Suharto, konflik agraria

tak kunjung menemukan titik terang. Pergolakan politik yang

dikuasai oleh oligarki dan kapitalis teknobirokrat menyebabkan

reformasi seakan sia-sia belaka. Tirani diruntuhkan, namun malah

menghasilkan neoliberalisme koersif, mendukung penuh pasar

bebas melalui kekuasaan represif dan otoriter.

Penindasan dan eksploitasi yang semakin mendarah daging,

mengakar bak jamur abadi. Telah menampakan wajah tiran kaki

tangan kapitalisme brutal. Catatan ini ditujukan sebagai diseminasi

pengetahuan lapangan berdasar realitas, bahwa kapitalisme dan

neoliberalisme koersif telah menghancurkan kehidupan rakyat.

Catatan kami bahwa kekerasan dan manipulasi melalui negara tak

lebih dari alat kekuasaan untuk merampas hak mayoritas. Menjadi

kepanjangan tangan dari kekuasaan koersif yang bertujuan untuk

melakukan normalisasi atas keadaan, serta berupaya untuk

mematuhkan rakyat sehingga kekuasaan mereka langgeng.

Eksploitasi dapat dijalankan terus menerus untuk akumulasi

kapital, memperkaya oligarki dan kaki tangannya.



CATATAN DARI BAWAH: 100 HARI
PERJUANGAN WARGA PAKEL

Hormat pada Warga Rukun Tani Sumberejo Pakel (Pakel) yang

secara penuh mengorbankan segalanya untuk perjuangan hak

atas tanah yang juga telah di perjuangkan oleh leluhur pendahulu.

Keinginan besar untuk terbebas dari penindasan bukanlah usaha

yang mudah.

Kami bersyukur dapat belajar dan menyaksikan perjuangan

Warga. Tulisan berikut ini hanyalah catatan kecil 100 hari

perjuangan merebut kembali hak atas tanah bersama Warga

Pakel.

USMAN



Tercatat semenjak tahun 1925, dengan dimotori oleh Sadriman

Supatro/Pak Doelgani, Pak Senen, dan Pak Karso, warga

berusaha mengajukan pengelolaan lahan di hutan Sengkan

Kandan dan Keseran (masuk Desa Pakel, Macan Putih, Bangun

Sari, Bayu, dan Songgon). Upaya keras para tokoh dan

masyarakat Sumberejo Pakel serta sekitarnya membuahkan hasil.

Pada 1929 saat pemerintahan Hindia Belanda warga telah

memperoleh Acta Van Verwizing atau surat ijin pembukaan tanah.

Walaupun mendapatkan izin membuka lahan, upaya warga

mengelola lahan terus dihalang-halangi oleh Jawatan Kehutanan

Belanda. Pemukulan dan penangkapan sepihak warga oleh

pemerintah setempat seperti oleh Tuan Wedono Kabat, Asisten

Residen, dan Petinggi Desa kerap terjadi. Namun warga tetap tak

menyerah untuk bertani mengelola lahan.

Kawasan hutan Sengkan Kandang Keseran saat pemerintah Hindia

Belanda di kuasai Jawatan Kehutanan dan Perusahaan

Perkebunan (Onderneming) Pakoeda milik Belanda. Walau telah

memperoleh ijin membuka lahan sampai Indonesia merdeka

warga juga tidak dapat mengelola lahan tersebut.

Justru saat rezim otoriter Orde Baru, pengelolaan sepihak

kawasan hutan dan kebun, yang awalnya dikuasai Belanda,

semakin dilanggengkan dengan adanya Perhutani dan

Perkebunan Swasta yang diduga tidak mengantongi izin.

Pakel adalah salah Satu contoh potret ketidakadilan di Kab.

Banyuwangi, sebut saja beberapa masalah laten seperti Tambang

Emas di Gunung Tumpang Pitu, perampasan lahan Kampung

Bongkoran, dll.

Mulanya kami bersinggungan dengan warga Pakel karena dugaan

praktek Land Grabbing (perampasan lahan) di Desa Pakel Kec.

Licin-Banyuwangi. Saat itu, ketika Hari Tani Nasional (HTN) pada

2019 yang tiap tahun di peringati setiap 24 September.



Setelah HTN 2019 kami beberapa kali berkunjung ke Desa Pakel,

hingga puncaknya saat Warga dirundung kasus hukum lantaran di

laporkan oleh Djohan Sugondo salah satu pemilik perkebunan PT.

Bumi Sari dengan tuduhan memasuki lahan dan menanam tanpa

izin.

Laporan terhadap warga dilayangkan pada 2018 dan sempat

terhenti tanpa kepastian. Baru di tahun 2019 laporan Djohan

kembali ditindaklanjuti hingga keluar penetapan 1 orang warga

sebagai tersangka.

Walau telah diputus tidak bersalah/bebas (Inkracht Van

Gewijsde). Perlu di ketahui sampai sekarang izin Hak Guna Usaha

(HGU) PT. Bumi Sari di wilayah Desa Pakel diduga tidak ada.

Kami mulai intens dalam keseharian aktivitas warga. Mulai terlibat

dalam relasi yang cukup komplek, yang paling kentara adalah

ketimpangan penguasaan sumber agraria.

Kelas yang paling dominan adalah buruh tani tanpa lahan garapan,

sehingga pekerjaannya serabutan. Ada yang menyewa lahan,

bekerja di perkebunan, memanfaatkan pembukaan lahan di

wilayah Perhutani, menebas tanaman (membeli hasil buah dengan

kontrak), pencari kayu di hutan, mencari madu dll.

Jarak Desa Pakel dengan laut sekitar 20km, berada di ketinggian

kurang lebih 590 Mdpl. Secara geografis letak Desa Pakel berada

di bawah kaki Gunung Kukusan. Hasil pertanian merupakan

sumber kehidupan warga Pakel.

Ada sekitar 2.760 jiwa penduduk Desa Pakel. Dari total luas lahan

desa 1.309,7 ha hanya bisa mengelola lahan seluas 321,6 ha.

Sedangkan, PT. Bumi Sari menduduki lahan seluas 271,6 ha dan

Perhutani KPH Banyuwangi Barat memiliki Hak Pengelolaan Hutan

(HPH) desa seluas 716,5 ha. Ini yang disebut masyarakat agraris

tak punya kuasa atas sumber-sumber agrarianya.



Intensitas kami mulai dekat dengan kehidupan warga dan sedikit

demi sedikit menyatu dengan sosial- budaya warga. Pada 19 Juni

2020 dalam musyawwarah warga terbentuklah organisasi

perjuangan Rukun Tani Sumberejo Pakel.

Pada HTN 2020 menjadi tanda kebangkitan kaum tani Desa Pakel

dengan melakukan pendudukan lahan sebagai upaya melindungi

wilayah dari dugaan praktek kesewenangan perkebunan tanpa

izin.

Terhitung saat tulisan ini diterbitkan (01/01/21) sudah 100 hari

perjuangan Warga Pakel menduduki lahan dengan mendirikan

pondok. 100 hari bukan waktu yang pendek, sama dengan usia

tanam-panen padi atau jagung.

Berbagai macam tekanan sering dialami warga, mulai dari

ancaman intimidasi, intervensi, upaya kriminalisasi, dll. Teruji,

sampai sekarang warga masih kuat melewati semuanya. Namun,

ini merupakan kemenangan kecil.

Selama perjuangan warga itu pula, nyaris tak ada satu-pun politisi

yang secara ikhlas dan serius melakukan upaya menyelesaikan

persoalan warga. Alih-alih bisa menyelesaikan masalah, saat

kampanye pada warga di Pilbub 2020 tak ada satu-pun calon

yang berani memasukkan permasalahan warga secara terang ke

dalam Visi-Misi mereka.

Warga menjadi saksi bagaimana politisi-hipokrat budak partai

semakin memperkecil peluang untuk memperjuangkan reforma

agraria sejati. Akhirnya pada hari pemilihan bupati dan wakil bupati

saat perhitungan suara dari total 6 TPS di Desa Pakel, sekitar

57,5% suara warga tidak sah dan tidak memilih.

Situasi ini sebagai sebuah lanskap birokrasi korup sehingga cukup

mudah mencari-cari kesalahan warga dan menjebloskannya ke

penjara, konflik kepentingan partai politik borjuasi hingga dapat



mempermulus perampasan lahan dan mempermudah perijinan.

Glorifikasi-oligarki yang cukup ciamik mendikte negara.

***

Setelah banyak mencurahkan energi demi perjuangan, penting

kiranya untuk berkontemplasi tentang perjuangan. Sebagai

evaluasi dan koreksi sebagai upaya menyucikan diri.

Menjadi tujuan mulia ketika ikut belajar dan terlibat dalam

perjuangan warga secara ikhlas. Melepas belenggu jerat

kapitalisme, menghapus praktek penghisapan dan represi oleh

korporasi.

Sebagai niat yang mulia, belajar bersama untuk membentuk

kesadaran kolektif adalah baik. Bukankah kebaikan ibarat dua sisi

mata uang, jika terjebak dan terlena pada niat baik itu sendiri

kurang baik. Kita tak boleh terperangkap dalam niat baik kita

sendiri.

Ingin melepas relasi penindasan oleh korporasi Perkebunan,

malah kita membentuk relasi ketertindasan baru. Upaya

membebaskan warga dari ketergantungan jangan sampai kita

membentuk ketergantungan baru. Cita-cita masyarakat komunal

tanpa kelas jika demikian akan cukup sulit tercapai.

Kita dan warga memiliki batasan, bagunan nilai-nilainya adalah

perjuangan. Harus berani tegas bahwa relasinya sejajar. Warga

bukan tuhan dan kita datang bukan malaikat yang membawa

kabar baik.

Warga harus mulai belajar tentang lingkungannya, mulai mandiri

memikirkan masalahnya sendiri dan merumuskan tentang

kehidupan dan ruang hidupnya. Warga harus tetap ikhtiar serta

istiqomah hingga keluar, terbebas dari penindasan.



Warga tidak bisa selalu menggantungkan kehidupannya pada

orang lain. Bahwa bukankah setiap advokasi itu ada masanya. Jika

kemandirian dan kesadaran-ketahanan ruang hidup tak terbentuk,

mungkin 1 generasi mampu bertahan. Namun, tak ada jaminan

bagi generasi berikutnya.

 

Catatan penulis:

Sungguh luar biasa melihat kawan-kawan solidaritas dengan

ikhlas mendedikasikan diri untuk terlibat bersama dalam

mewujudkan cita-cita perjuangan warga. Semoga kawan-kawan

Walhi Jatim, LBH Surabaya, LPBH NU Banyuwangi, Kader Hijau

Muhammadiyah (KHM), LBH Disabilitas, TEKAD GARUDA,

ForBanyuwangi, FNKSDA Banyuwangi, Kawan-Kawan Solidaritas,

dan teman se-perjuangan yang tidak bisa saya sebut satu persatu

tetap gigih berjuang menegakkan keadilan agraria.



KISAH PEREMPUAN-PEREMPUAN
YANG KEHILANGAN LAKI-LAKI DI
DESA PAKEL, BANYUWANGI
Ada sebuah desa bernama Pakel di Banyuwangi, Jawa Timur.

Warga Pakel berjuang untuk merebut kembali tanahnya yang

dirampas oleh PT Bumi Sari. Perjuangan warga sudah dimulai

sejak tahun 1925, sebelum Indonesia merdeka. Hingga hari ini,

warga melanjutkan perjuangan leluhur yang sudah mendapatkan

izin membuka lahan dari Bupati Banyuwangi, R.A.A.M. Notohadi

Suryo, tahun 1929.

WAHYU A. P.



Bagaimana ceritanya PT Bumi Sari merampas tanah warga Desa

Pakel? Jadi, negara, melalui Kementerian Dalam Negeri

menerbitkan Hak Guna Usaha (HGU) untuk PT Bumi Sari. Wilayah

HGU itu ada di Desa Kluncing dan di Desa Bayu, Banyuwangi.

Tapi, fakta di lapangan, PT Bumi Sari juga mengklaim dan

mengelola lahan di Desa Pakel. Entah-lah setan apa yang

merasuki PT Bumi Sari, sehingga menjadi kemaruk merampas

tanah yang bukan wilayahnya.

Dari panjangnya perjuangan Warga Pakel, ada salah satu kisah

yang membuat Warga Pakel trauma kalau mengingatnya. Sebuah

kisah tentang perempuan-perempuan yang kehilangan laki-laki.

Kejadiannya tahun 1999. Warga Pakel menduduki dan menanami

lahan perkebunan yang diklaim PT Bumi Sari. Aksi pendudukan itu

direspon dengan intimidasi, kekerasan fisik, penangkapan dan

kriminalisasi oleh aparat kepolisian.

Menurut keterangan Suwarno, salah satu Warga Pakel, warga

ditangkapi satu-satu di jalan oleh polisi menggunakan truk Brimob.

Warga yang ditangkapi semuanya laki-laki. Beberapa laki-laki

lainnya terpaksa melarikan diri dari Desa Pakel untuk menghindari

kejaran polisi. Hingga pada tahun 1999 itu tidak ada laki-laki sama

sekali di Desa Pakel. Tinggal perempuan saja.

Kisah perempuan-perempuan yang kehilangan laki-laki itu bisa

didengarkan secara langsung di video dokumenter berjudul

“PAKEL” (https://m.youtube.com/watch?v=q36tluhW4pI) di

channel WALHI Jatim. Ada dua perempuan Desa Pakel yang

menceritakan pengalamannya. Bu Harun dan Bu Tik.

Bu Harun bercerita tentang masa-masa sulit berpisah dengan

suaminya. Selama berbulan-bulan, Bu Harun sering makan

singkong di rumah ibunya untuk bertahan hidup. Bu Harun

mengaku tidak bisa menafkahi anaknya. Posisi suaminya juga

sedang melarikan diri entah ke mana, sehingga tidak bisa

memberi nafkah kepada keluarga.



“Saya punya ayam segini (kecil), terus saya jual. Hanya uang 15

ribu itu yang bisa saya kasih sama anak saya,” kenang Bu Harun

sambil menitihkan air mata.

Kisah lainnya diceritakan oleh Bu Tik. Waktu itu, Bu Tik kecil

terpaksa harus berpisah dengan ayahnya yang melarikan diri. Ia

juga mengatakan kalau keluarganya mengalami kesusahan untuk

memenuhi kebutuhan pangan.

“Pada waktu itu kalau saya ingat harga beras Rp 700 rupiah,

sedangkan ibu saya tidak kuat beli beras seharga itu. Ibu saya

hanya kuat membeli beras yang seharga 350 perak. Itu pun

berasnya istilahnya menir, anaknya beras,” cerita Bu Tik.

Bu Tik merindukan ayahnya yang tidak pernah pulang dan pergi

entah ke mana. Ia mengingat bahwa ibunya pernah berkata,

“Jangan bilang kalau ayah kamu itu masih ada”. Lalu Bu Tik

bertanya “Kenapa, Mak?” Ibunya balik bertanya, “Nanti kalau

kamu bilang ayah masih ada, kalau ayahmu ketangkap

bagaimana?”

Bu Tik masih ingat kata-kata Ibunya yang selalu bilang “Kalau ada

nak, orang yang nanya sama kamu ayahnya ke mana? Kamu

bilang aja ayahnya sudah meninggal”. Bu Tik menceritakan itu

semua sambil menangis.

Kisah perempuan-perempuan yang kehilangan laki-laki itu mulai

berakhir ketika suasana sudah kondusif. Laki-laki yang ditangkap

dan dipenjara kembali pulang ke Desa Pakel. Sedangkan laki-laki

yang melarikan diri juga mulai pulang ke Desa Pakel. Ada yang

pulang setelah satu tahun; ada yang setelah dua tahun setelah

kejadian penangkapan itu. Bu Harun bisa bertemu dengan

suaminya; Bu Tik juga bisa bertemu dengan ayahnya. Begitu juga

perempuan-perempuan lain di Desa Pakel.

Kini, perjuangan Warga Pakel memasuki babak baru. Warga men-



dirikan wadah perjuangan bernama Rukun Tani Sumberejo Pakel

(https://instagram.com/rukunpakel?igshid=1k63s4cb108hc). Pada

tanggal 24 September 2020, Warga Pakel kembali melakukan

aksi pendudukan di lahan perkebunan yang diklaim PT Bumi Sari.

Warga Pakel melanjutkan perjuangan untuk merebut kembali

tanah yang dirampas dengan harapan dan semangat baru.

Semangat itu diwarisi oleh generasi muda Desa Pakel, salah

satunya Sri Mariyati. Ia menjadi Sekretaris Rukun Tani Sumberejo

Pakel. Bersama Warga Pakel, Sri Maryati membangun solidaritas

dan memperkuat perjuangan. Warga Pakel mendirikan posko,

menanam, memasak, dan menjaga keamanan dengan kompak di

lahan perkebunan.

Waktu kejadian tahun 1999, Sri Mariyati masih kelas 1 SD. Ia

menceritakan bahwa ibu-ibu di Desa Pakel beralih menjadi tulang

punggung keluarga. Sri Mariyati tidak ingin kejadian itu dialami

oleh Warga Pakel lagi. Sebagai seorang Ibu, ia berharap,

“Semoga perjuangan sukses. Pada generasi selanjutnya, tidak

ada lagi perampasan tanah di Desa Pakel dan kebutuhan ibu-ibu

tercukupi”.

Posko perjuangan Warga Pakel juga diisi dengan kegiatan belajar,

membaca, menari, bermain, mengaji dan berdoa bersama. Semua

ikut berjuang mulai dari orangtua, pemuda dan anak-anak. “Dari

situlah anak-anak belajar berjuang. Itulah salah satu cara bagi ibu-

ibu untuk mewariskan perjuangan kepada anak-anaknya,” cerita

Sri Mariyati.



UUPA 60 SEBAGAI SOLUSI
PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA DI
DESA PAKEL BANYUWANGI
Pada hari kamis, tepatnya tanggal 17 Juni 2021, warga Desa Pakel,

Kabupaten Banyuwangi yang tergabung dalam Rukun Tani Pakel

menggelar aksi serentak di tiga wilayah, yakni Banyuwangi

dengan menyasar Kantor BPN dan Polres Banyuwangi, lalu di

Surabaya menyasar Kantor Wilayah BPN dan Polda Jawa Timur,

terakhir Ibu Kota Jakarta menyasar Kementrian ATR/BPN dan

Mabes Polri. Semua institusi yang dituju memiliki keterkaitan

dengan persoalan yang membelit warga Pakel. Permasalah itu
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yakni adanya dua warga Pakel yang dikriminalisasi, mereka

dianggap menyerobot dan merusak lahan perkebunan. Padahal

kedua petani itu hanya berupaya mendapatkan haknya kembali,

sebab Desa Pakel tidak masuk peta HGU perkebunan PT.

Bumisari.

Desa Pakel adalah potret wilayah yang sedang mengalami konflik

agraria, khususnya berhadapan dengan perkebunan swasta PT.

Bumisari. Konflik tersebut bermuara pada klaim sepihak

perkebunan terhadap lahan yang berada di Desa Pakel, melalui

SK.35/HGU/DA/85  dengan HGU 1189,81 hektar. Sementara itu

warga Pakel mengungkapkan jika lahan tersebut tidak berada di

wilayah Desa Pakel, Kecamatan Licin, berdasarkan tapal batas

desa mengacu pada Surat Keputusan Bupati Banyuwangi, nomor

188/402/KEP/429.011/2015 dan izin HGU, lahan yang diklaim oleh

PT. Bumisari berada di wilayah Desa Bayu, Kecamatan Songgon

dan Desa Kluncing, Kecamatan Licin, bukan di Desa Pakel.

Meski begitu perkebunan tetap menganggap jika lahan tersebut

adalah wilayah mereka, sehingga selama belasan tahun lahan

tersebut secara sepihak telah ditanami komoditas kebun seperti

kelapa, cengkeh dan lain-lainnya oleh pihak perkebunan. Situasi

tersebut mengakibatkan terusirnya warga Pakel dari lahan.

Berdasarkan “Kronologi Satu Abad Konflik Agraria Pakel,

Banyuwangi (1925-2021)”—bisa diakses melalui tautan berikut—

(http://walhijatim.or.id/2021/03/kronologi-satu-abad-konflik

agraria-pakel-banyuwangi-1925-2021/), warga Pakel memiliki

bukti penguasaan lahan berdasarkan AKTA 29 yang telah terbit

sejak era kolonial dari penguasa Banyuwangi kala itu.

Perjalanan panjang perjuangan warga Pakel dalam mendapatkan

hak atas tanah telah melalui proses yang berliku, dari memohon

ke Bupati Banyuwangi, Gubernur Jawa Timur sampai ke Presiden.

Namun hingga saat ini mereka belum juga dapat mengakses dan

menggarap lahan yang diklaim oleh perkebunan. Kondisi itu telah

mendorong sebuah aksi yang lebih masif dan berani, salah satu-



satunya ialah munculnya wacana pendudukan lahan di kalangan

warga Pakel. Tepat pada 24 September 2020 saat hari tani dan

juga kelahiran Undang-undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960,

warga Pakel yang tergabung dalam Rukun Tani Pakel, akhirnya

memilih menggelar aksi hari tani ke Kabupaten Banyuwangi,

setelah itu mereka balik ke kampung untuk melakukan

pendudukan lahan.

Total hampir 800 warga Pakel yang mayoritas adalah petani

gurem dan buruh tani bergerak menembus portal penjagaan

perkebunan PT. Bumisari, lalu mulai melakukan pendudukan

dengan mendirikan pondok perjuangan yang sampai saat ini

masih kokoh berdiri. Selain itu, mereka juga melakukan

penanaman di lahan tersebut dengan komoditas pangan seperti

kacang, jagung dan umbi-umbian sebagai penegasan bahwa

warga Pakel-lah yang berhak.

Penyelesaian Konflik Setengah Hati

Sebagai janji politik pada pemilihan lalu, Presiden Jokowi

meluncurkan program program “Refroma Agraria dan Perhutaan

Sosial (RAPS)” (https://www.ksp.go.id/presiden-jokowi-tegaskan-

komitmen-pemerintah-selesaikan-perhutanan-sosial-dan-reforma-

agraria.html) sebagai solusi penyelesaian konflik agraria dan

pemberian hak kelola bagi mereka yang selama ini tak

mendapatkan akses. Sementara itu untuk penjaminan hak pada

kasus yang jelas asal-usulnya, apalagi mengalami konflik

menahun, dalam program RAPS mencakup sebuah solusi

penyelesaian konflik agraria dalam bingkai Tanah Objek Reforma

Agraria atau populer dikenal sebagai TORA.

Program ini bermuara pada UUD NRI 1945 terutama pasal 33 ayat

3 dan secara garis besar merujuk pada UUPA 60. Sedianya

program tersebut menyasar pada pemberian akses dan aset

pada rakyat khususnya mereka yang tak bertanah dan dirundung

konflik berkepanjangan. Tetapi program tersebut benar-benar

tidak menyasar pada warga Pakel dan mereka cenderung

diabaikan, meski telah bersuara selama belasan tahun.



Idealnya persoalan sengketa lahan di Pakel dapat diselesaikan

dengan memberikan hak penuh pada warga Pakel. Merujuk pada

Shohibuddin dalam Perspektif Agraria Kritis: Teori, Kebijakan dan

Kajian Empiris pada sub bab “Prinsip Kesejahteraan” halaman 179,

secara garis besar mengungkapkan jika UUPA 60 mengupayakan

kemakmuran rakyat melalui usaha yang berkaitan dengan agraria.

Karena itu, maka dalam UUPA 60, negara harus menjamin

pemberian akses dan aset pada petani gurem dan buruh tani,

sebagai upaya untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat, agar

mencapai kesejahteraan bersama.

Sayangnya yang terjadi malah sebaliknya, warga Pakel tidak

pernah diakui haknya dengan diusir dari lahan yang seharusnya

menjadi hak. Sampai saat ini warga Pakel malahan banyak

memperoleh teror, intimidasi, represi dan terakhir kriminalisasi

pada dua petani yang dituduh memasuki, menguasai dan merusak

perkebunan yang sudah mendapatkan izin kelola kawasan.

Bayang-bayang kekerasan dan jeruji besi kini mulai menghantui

perjuangan warga Pakel.

UUPA 60 Seharusnya Menjadi Pedoman

Sebenarnya sudah sangat jelas bahwa warga Pakel ini mengalami

defisit lahan. Hal tersebut merujuk pada perbandingan jumlah

penduduk dengan luas lahan pertanian yang tersedia dan

dibandingakan dengan luas total desa. Luas Desa Pakel 1.309,7

hektar dengan penduduk kurang lebih 2.760 jiwa, sementara

lahan yang dikelola terdapat 321,6 hektar. Dari total populasi

yang beprofesi sebagai petani hampir separuhnya, jika diambil

angka tengah sekitar 1000 orang, maka dapat ditarik sebuah

asumsi hitung jika setiap orang per lahan pertanian hanya

menguasai 0,3 hektar. Tentu lahan tersebut sangat jauh dari

kriteria ideal, sebab seperempat hektar pun tak sampai.

Itu anggaplahlah untuk 1000 orang, lantas bagaimana seribu yang

lainnya? Tentu ada yang merantau, menjadi migran di luar negeri,

ada pula yang menjadi buruh tani dan perkebunan. Artinya mayori-



tas warga Pakel adalah petani gurem dan buruh tani/kebun.

Kondisi tersebut telah menelanjangangi PT. Bumisari yang

menguasai hampir seribu hektar sampai mencaplok wilayah desa

Pakel. Sehingga tindakan dari PT. Bumisari adalah praktik

monopoli yang menyebabkan golongan ekonomi lemah

tersingkirkan dan mengalami kerentanan.

Secara aturan sesuai dengan UUPA 60, PT. Bumisari tidak berhak

atas lahan tersebut. Hal ini didapatkan dari penjelasan pasal 11

ayat (1) dan (2) UUPA 60, yang secara garis besar

mengungkapkan bahwa terkait penguasaan suatu lahan tidak

diperbolehkan penguasaan yang melampaui batas, apalagi

sampai menyebabkan ketimpangan. Di dalam pasal tersebut

sangat menegaskan bahwa penguasaan tanah tidak boleh

bertentangan dengan kepentingan nasional, terutama dalam

upaya menjamin mereka yang merupakan golongan ekonomi

lemah.

Pemerintah seharusnya patuh dan taat pada konsensus bersama,

apalagi merujuk pada aturan dasar dalam hal hukum agraria.

Sudah sepatutnya warga Pakel tanpa harus bertele-tele

mendapatkan kembali hak atas kelola lahan, melalui program

Tanah Objek Reforma Agraria. Apalagi merujuk pada mengapa

negara ini hadir, sudah terjawab pada pasal 28 UUD NRI yang di

dalamnya merangkum secara keseluruhan apa itu yang

dinamakan hak asasi manusia, khususnya untuk mendapatkan hak

hidup yang baik dan layak serta terjamin hingga masa yang akan

datang.

Berdasarkan uraian di atas pemerintah sudah seharusnya

berpihak pada mereka yang termarjinalkan, karena ada usaha

monopoli lahan yang menyebakan semakin tingginya

ketimpangan dan kemiskinan. Maka sudah sepatutnya pemerintah

memberikan hak utuh pada warga Pakel dalam mengelola lahan

mereka, memberikan jaminan kelola, akses produksi dan pasar

serta menjamin keberlanjutannya. Ini bukan hanya untuk di Pakel

saja, tetapi untuk wilayah yang mengalami situasi serupa.



UUD NRI harus ditegakkan dan pemerintah harus menjalankannya.

Jika kemudian kasus ini tetap berlarut-larut hingga mengakibatkan

korban nyawa atau menyebabkan konflik sosial akut, maka

pemerintah terpilih telah melakukan penyimpangan terhadap

konstitusi dan itu merupakan perbuatan yang sangat tercela.

Sehingga pemerintah yang berkuasa sudah seharusnya mundur

dan mengibarkan bendera putih sebagai pertanda jika mereka

abai terhadap rakyat dan kalah oleh sektor privat.


