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Berangkat dari berbagai indikasi kejanggalan dan ketaksambungan 
(inkoherensi) antara rencana dengan realisasi kebijakan Reforma 
Agraria, tulisan ini mengulas bagaimana konsep reforma agraria 
kehutanan sebagaimana diarahkan oleh Strategi Nasional Reforma 
Agraria (Stranas RA) 2016–2019 diinterpretasikan dan dijalankan di 
Kabupaten Merauke. Ketika observasi tentang program Reforma Agra-
ria dijalankan di Merauke pada 2017, belum ada peraturan presiden 
yang mengatur tentang program ini. Namun demikian, wacana tentang 
program reforma agraria kehutanan telah bergaung melalui berbagai 
Surat Keputusan (SK) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang 
telah dikeluarkan untuk mendefinisikan Tanah Objek Reforma Agraria 
(TORA). Salah satu kriteria TORA adalah pencadangan kawasan hutan 
untuk pencetakan sawah baru dan lahan garapan berupa sawah. Di 
Merauke, jika dibandingkan dengan era pelaksanaan program Merauke 
Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) yang berkonsentrasi pada 
pembukaan perkebunan dan Hutan Tanaman Industri (HTI), perluas-
an pencetakan sawah menjadi lebih gencar pasca-penargetan angka 
1,2 juta hektare untuk sawah. Ditemukan bahwa pencetakan sawah 
telah menjadi mekanisme baru privatisasi tanah, baik dengan atau 
tanpa legalisasi hak. Seturut dengan privatisasi hak atas tanah, muncul 
hubungan kelas dalam relasi produksi. Di sisi lain, meskipun orang 
Marind adalah pemilik tanah, stigma ‘terbelakang’ melatari diskrimi-
nasi ras dalam hal akses permodalan dan sarana produksi pertanian.

kata kunci: cetak sawah, hubungan kelas, diskriminasi

Abstrak
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Pendahuluan
 
Ketika observasi tentang program Reforma Agraria dijalankan di 
Merauke pada 2017, belum ada peraturan presiden yang mengatur 
tentang program ini.1 Namun demikian, wacana tentang Reforma 
Agraria sudah bergaung luas. Kantor Staf Presiden (KSP) telah me-
nerbitkan sebuah dokumen bernama Strategi Nasional Reforma Ag-
raria (Stranas RA) 2016–2019, yang diikuti oleh munculnya berbagai 
peraturan dan Surat Keputusan (SK) dari Kementrian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan (KLHK), terutama tentang Perhutanan So-
sial dan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Dokumen Stranas 
RA 2016–2019 memberikan arah bagi pelaksanaan Reforma Agraria 
dengan menetapkan enam progam prioritas, yaitu (1) Penguatan 
Kerangka Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria; (2) Penataan 
Penguasaan dan Pemilikan TORA; (3) Kepastian Hukum dan Lega-
lisasi Hak atas TORA; (4) Pemberdayaan Masyarakat dalam Peng-
gunaan, Pemanfaatan, dan Produksi atas TORA; (5) Pengaloka-
sian Sumberdaya Hutan untuk Dikelola oleh Masyarakat; serta (6) 
Kelembagaan Pelaksana Reforma Agraria Pusat dan Daerah. Ber-
dasarkan program-program prioritas tersebut, penentuan TORA 
menjadi salah satu langkah kunci, terutama jika dikaitkan dengan 
kesenjangan penguasaan tanah di kawasan kehutanan. Sejauh ma-
na substansi di dalam Stranas RA 2016–2019 ini diadopsi dalam per-
aturan presiden dan dilaksanakan di Papua bisa dibandingkan de-
ngan pandangan Franky Samperante dalam jurnal ini.

Kesenjangan penguasaan tanah sangat nyata. Dalam data KLHK 
tercatat, alokasi luasan lahan untuk Izin Usaha Pemanfaatan Ha-
sil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) dan Izin Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada HTI (IUPHHK-HTI) pada 2015 
mencapai lebih dari 29 juta hektare untuk 549 perusahaan. Se-
mentara itu, izin yang dikeluarkan untuk Perhutanan Sosial ha-
nya mencakup luasan sekitar 533.000 hektare atau tidak lebih dari 
1,8% dari penguasaan hutan yang diberikan kepada korporasi. Ber-
dasarkan Stranas RA 2016–2019 tersebut, permasalahan ketimpang-
an yang tajam untuk akses atas hutan dan ketimpangan kepemi-
likan aset yang akut akan diselesaikan melalui desain penetapan 
TORA sebagaimana terlihat dalam Gambar 1.

1. Pada momentum 
Hari Tani Nasional, 
24 September 2018, 
Presiden Joko Widodo 
(Jokowi) menerbitkan 
Peraturan Presiden 
(Perpres) Nomor 86 
Tahun 2018 tentang 
Reforma Agraria yang 
menyatakan program 
pokok Reforma Agraria 
adalah Penataan Aset 
dan Penataan Akses 
yang dilakukan atas 
TORA. Penataan Aset 
terdiri atas redistribusi 
tanah dan legalisasi 
aset (lihat artikel Franky 
Samperante dalam 
jurnal ini).
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Desain identifikasi dan penyiapan TORA tersebut oleh Stranas 
RA 2016–2019 diakui sebagai solusi bagi lambatnya program legali-
sasi aset dan redistribusi tanah yang seharusnya dijalankan oleh 
Kementrian Agraria dan Tata Ruang dengan pencapaian target 9 
juta hektare pada 2019. Percepatan Reforma Agraria ala Stranas RA 
2016–2019 kemudian dikonsentrasikan pada program prioritas ke-
lima, yaitu pengalokasian sumberdaya hutan untuk dikelola rakyat. 
Skema ini sedang diujicobakan atas inisiatif Pemerintah Kabupaten 
(Pemkab) Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah.

Berdasarkan arahan Stranas RA 2016–2019, akses atas tanah 
hutan bisa diperoleh melalui skema-skema Perhutanan Sosial. Per-
aturan Menteri LHK Nomor 83 Tahun 2016 menetapkan bahwa Per-
hutanan Sosial merupakan “sistem pengelolaan hutan lestari yang 
dilakukan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat 
yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hu-
kum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahtera-
annya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya da-
lam bentuk 1) Hutan Desa, 2) Hutan Kemasyarakatan, 3) Hutan Ta-
naman Rakyat, 4) Hutan Rakyat, 5) Hutan Adat dan Kemitraan Ke-
hutanan.” KLHK juga mengeluarkan arahan lokasi TORA, berupa 
tujuh jenis alokasi (Tabel 1).

no. kriteria luas pada 
peta

luas 
efektif

luas 
realisasi

1. Alokasi TORA dari 20% 
pelepasan kawasan hu-
tan untuk perkebunan.

2.189.685 437.937 (*) 341.731

2. Hutan Produksi yang 
dapat Dikonversi (HPK) 
berhutan tidak produk-
tif.

2.169.960 2.169.960

gambar 1
Skema Program 

Reforma Agraria
Sumber: 

Stranas RA
2016–2019, hlm. 11.

tabel 1
Alokasi dan

Kriteria TORA2

(dalam hektare)
Sumber: 

“Hasil Pemutakhiran 
TORA dari Kawasan 

Hutan” dari KLHK
(17 Februari 2017).
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no. kriteria luas pada 
peta

luas 
efektif

luas 
realisasi

3. Program pemerintah 
untuk pencadangan 
pencetakan sawah 
baru.

65.363 65.363

4. Permukiman transmi-
grasi beserta fasilitas 
sosial (fasos) dan 
fasilitas umumnya 
(fasum) yang sudah 
memperoleh persetuju-
an prinsip.

514.909 514.909 41.323

5. Permukiman fasos dan 
fasum.

439.116 439.116 324.292

6. Lahan garapan berupa 
sawah dan tambak 
rakyat.

379.227 379.227

7. Pertanian lahan kering 
yang menjadi sumber 
mata pencaharian uta-
ma masyarakat setem-
pat.

847.038 847.038

jumlah 6.605.297 4.853.549 707.346

Apabila desain identifikasi TORA pada Gambar 1 diletakkan da-
lam konteks Provinsi Papua, yang menurut klaim negara lebih dari 
90% luasannya terdiri atas kawasan hutan, maka dapat diasumsi-
kan bahwa sebagian besar pengakuan hak atas tanah penduduk Pa-
pua akan ditumpukan pada ‘alokasi hutan untuk dikelola oleh rak-
yat’, atau berupa akses pemanfaatan dan bukan hak kepemilikan. 
Kondisi ini sama sekali tidak menjawab kebutuhan pengakuan dan 
penegasan hak atas tanah berdasarkan adat yang tidak pernah di-
tunaikan oleh negara di Papua. Kesenjangan antara konsepsi ke-
pemilikan tanah Orang Asli Papua (OAP) berdasarkan adat dengan 
konsepsi kepemilikan tanah berdasarkan hukum formal diabaikan 
tanpa penyelesaian, sementara hukum formal atas tanah menjadi 
satu-satunya landasan pelaksanaan Reforma Agraria ala Jokowi. 
Pada 2016, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan 
mengatakan bahwa “Kebijakan kami, ada penegasan bahwa selu-
ruh tanah di Papua ini adalah tanah masyarakat, bukan tanah ko-
song. Tidak ada tanah di Papua yang tidak bertuan” (Beritasatu.
com 23 Juni 2016). Namun, dari 6.861 sertifikat tanah yang diberi-
kan kepada pemegang hak, baik dari Proyek Operasi Nasional Ag-
raria (Prona) maupun Reforma Agraria, semua merupakan sertifi-
kat hak milik atas tanah secara individual, termasuk tiga sertifikat 
hasil Reforma Agraria seluas 21 hektare yang diberikan kepada 

2. Bisa dibandingkan 
dengan Keputusan 
Menteri LHK Nomor 
SK.180/MENLHK/
SETJEN/KUM.1/4/2017 
tentang Peta Indikatif 
Alokasi Kawasan Hutan 
untuk Penyediaan 
Sumber Tanah Obyek 
Reforma Agraria (TORA) 
di Indonesia yang 
dikeluarkan dua bulan 
kemudian (lihat artikel 
Franky Samperante 
dalam jurnal ini).
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badan hukum koperasi. Tidak satu pun sertifikat diberikan untuk 
tanah adat secara komunal. Padahal, Kepala Kantor Wilayah Ba-
dan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Papua, Nicolas 
Wanenda menjelaskan, pemberian sertifikat legalisasi aset Prona 
maupun Reforma Agraria baru kali ini dilakukan di tanah Papua 
(Beritasatu.com 23 Juni 2016). Dengan demikian, skema Reforma 
Agraria ala Jokowi ini sudah berangkat dari konsepsi hak atas ta-
nah yang sama sekali tidak ‘clean and clear’, karena membiarkan 
kesenjangan konsepsi tersebut sebagai sumber konflik yang tidak 
diselesaikan lebih dahulu.

Kesenjangan konsepsi hukum itu telah melahirkan kondisi yang 
penuh ketakpastian bagi hak atas tanah serta tumpang-tindih klaim 
yang rumit di Papua. Kondisi ini diperlakukan oleh pemerintah se-
bagai bukan masalah, sehingga justru menimbulkan bola salju per-
masalahan. Begitu sertifikat dan izin dikeluarkan, konflik dan seng-
keta pun terjadi, baik di antara warga, antara warga dan perusaha-
an pemegang izin dan hak dari negara, maupun antara warga dan 
pihak pemerintah yang menggunakan tanah adat. Namun, kasus 
konflik dipandang sebagai persoalan terpisah dari program Re-
forma Agraria, khususnya ketika dilakukan penentuan TORA dan 
subjek penerima tanah (Subjek Reforma Agraria). Logika seperti 
ini, yang bisa dibaca pada peta indikatif TORA3, mengakibatkan pe-
nentuan potensi TORA di Papua menunjukkan angka terbesar di 
Indonesia, yaitu lebih dari 780.000 hektare (Gambar 2). Dari mana 
asal angka ini? Mari kita periksa.

Hasil pemutakhiran TORA pada 17 Februari 2017 menyebutkan 
bahwa pada 2016, alokasi TORA dari 20% pelepasan kawasan hu-
tan untuk perkebunan telah direalisasikan dengan capaian sebagai 
berikut:

a) Di Provinsi Papua: alokasi TORA pada 2016 mencapai kurang 
lebih 117 ribu hektare, terdiri atas:
• sebelas korporasi perkebunan sawit di Boven Digul seki-

tar 75.000 hektare;
•  enam perusahaan perkebunan sawit di Jayapura dan 1 di 

Mappi seluas 23.000 hektare;
•  tiga perkebunan kelapa sawit dan dua perkebunan tebu 

di Merauke kurang lebih 19.000 hektare. 
b) Di Provinsi Papua Barat: alokasi TORA pada 2016 sebesar 

192.000 hektare, terdiri atas:
•	 dua belas perusahaan perkebunan sawit dan satu per-

usahaan perkebunan karet yang tersebar di Fakfak, Ma-
nokwari, Sorong dan Sorong Selatan (terbanyak, sejum-

3. Keputusan Menteri 
LHK Nomor SK.180/
MENLHK/SETJEN/
KUM.1/4/2017 tentang 
Peta Indikatif Alokasi 
Kawasan Hutan untuk 
Penyediaan Sumber 
Tanah Obyek Reforma 
Agraria (TORA). 
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4. Sumber: Kementeri-
an Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan, “Hasil 
Pemutakhiran Tora 
dari Kawasan Hutan”, 
Jakarta, 17 Februari 2017.

tabel 1
Potensi TORA 
Per Provinsi4

Sumber: 
“Hasil Pemutakhiran 
TORA dari Kawasan 
Hutan” dari KLHK
(17 Februari 2017).

lah delapan perusahaan), Maybrat, Teluk Wondama, dan 
Teluk Bintuni.

•  Total alokasi TORA pada 2016 mencapai 309.000 hekta-
re dari HGU perkebunan dan klaim realisasi 20% ada-
lah 62.000 hektare. Angka ini mendekati luasan sebaran 
TORA yang beirisan dengan HGU di Papua dan Papua 
Barat, yaitu: 57.034, 87 hektare yang dilaporkan oleh Ke-
menterian Koordinator bidang Perekonomian sebagai ca-
paian Reforma Agraria (Laporan Capaian Reforma Agra-
ria Legalisasi Aset dan Redistribusi Aset 2017).

Jika angka alokasi TORA tersebut dibandingkan dengan luas pe-
lepasan kawasan hutan sejak 2004–2016 sebesar 1.076.759 hektare 
dan alokasi 20% dari HGU perkebunan untuk rakyat (berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan) seluas 
215.351 hektare, maka tidak ditemukan penjelasan dari mana ang-
ka 786.370 hektare tersebut bersumber, serta bagaimana potensi 
tersebut akan terealisasi. Di satu sisi, pengalokasian 20% tanah 
HGU sesuai dengan UU Perkebunan seluas sekitar 215.000 hekta-
re saja hanya tercapai sekitar 62.000 hektare dalam satu dekade, 
jauh dari angka potensi program yang sekarang disebut sebagai 
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Reforma Agraria, yaitu 786.370 hektare. Di sisi lain, apabila 786.370 
hektare adalah TORA yang berasal dari kawasan hutan, maka un-
tuk mencapai angka tersebut, harus berapa banyak izin dan sertifi-
kat HGU yang lebih dahulu dikeluarkan untuk memperoleh 20% 
kepemilikan rakyat? Lebih penting lagi, siapa yang disebut sebagai 
rakyat penerima TORA tersebut?

Klaim capaian di atas kertas sangat layak untuk diragukan, bu-
kan saja karena tidak ada penjelasan transparan dari mana sum-
ber TORA dan bagaimana TORA tersebut akan terwujud sebagai 
tindakan negara untuk redistribusi tanah, bahkan merealisasikan 
penentuan objek pun masih penuh tanda tanya. Kepala Bidang Pe-
nataan Pertanahan BPN Provinsi Papua menyatakan bahwa pada 
2017, kerja BPN baru terbatas pada Pendaftaran Tanah Sistematis 
Lengkap (PTSL), bukan TORA.5 Pada 2017, total ada sekitar 70.000 
bidang tanah yang harus disertifikasi oleh BPN dalam skema PTSL, 
yang tersebar di dua belas satuan kerja di seluruh kantor perta-
nahan di Provinsi Papua. PTSL merupakan mandat langsung dari 
Presiden Jokowi kepada BPN yang bertujuan untuk menerbitkan 5 
juta sertifikat tanah di seluruh Indonesia pada 2017.

Selain itu, terbukti tidak ada ketersambungan antara perenca-
naan program dan implementasi, karena peta indikatif TORA ter-
nyata sama sekali tidak memuat luasan sawah baru yang dialoka-
sikan di Papua sebagai TORA, khususnya di Kabupaten Merauke, 
meskipun pada praktiknya sudah terjadi pencetakan sawah baru 
di tanah-tanah yang diklaim masuk kawasan hutan. Merauke telah 
dicanangkan sebagai Lumbung Pangan Nasional sejak 2006 dan di-
intensifkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi pada 2015, namun 
dasar penentuan alokasi tanahnya tidak bisa diperiksa: apakah 
masuk atau tidak ke dalam skema Reforma Agraria ini. Kontradiksi 
dan kesenjangan yang tajam antara kebijakan nasional dan lokal 
serta antara kebijakan dan pelaksanaan aturan memang bukan hal 
baru di negeri ini, tetapi fakta bahwa masalah tersebut tidak per-
nah mampu diselesaikan sehingga mengalami pewajaran menun-
juk-kan bahwa kegagalan negara telah terus-menerus direproduksi 
tanpa koreksi.

Reforma agraria merupakan konsep kebijakan sekaligus gerakan 
yang sudah sangat panjang diperjuangkan di Indonesia, tetapi ba-
ru dalam dekade terakhir ini, di abad XXI, konsep tersebut muncul 
kembali di meja kebijakan negara. Sebagai sebuah konsep dan aksi 
yang menjadi kebijakan negara Indonesia pada setengah abad lalu, 
kemudian ditinggalkan dan dibungkam, dan sekarang muncul lagi 
dalam kelokan sejarah, reforma agraria sering ditempatkan seba-
gai konsep yang sudah dipahami atau malah disalahpahami. Dua 

5. Wawancara de-
ngan Kepala Bidang 
Penataan Pertanahan 
BPN Provinsi Papua 
oleh Tim Peneliti Pu-
saka (Erpan Faryadi, 
Asrida Elisabeth, Harun 
Rumbarar, dan Alfonsa) 
di Kantor Kanwil BPN 
Provinsi Papua, di Jaya-
pura (9 November 2017).
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ramuan ini: reforma agraria dan Papua, diharapkan bisa menjadi 
perpaduan persoalan yang merangsang refleksi kritis atas konsep, 
pelaksanaan, dan implikasi dari ditempatkannya reforma agraria 
sebagai kebijakan negara. Apakah reforma agraria tepat diposisi-
kan sebagai sebuah kebijakan atau gerakan atau gebrakan? Apa-
kah bisa dilakukan di Papua?

Berangkat dari berbagai indikasi kejanggalan dan ketaksam-
bungan (inkoherensi) antara rencana dengan realisasi, antara satu 
program dengan program lainnya, dan antara satu konsepsi hak 
dengan konsepsi hak lainnya, tulisan ini mengulas tentang bagai-
mana konsep reforma agraria kehutanan sebagaimana diarahkan 
oleh Stranas RA 2016–2019 diinterpretasikan dan dijalankan di Ka-
bupaten Merauke. Observasi dan wawancara dilakukan selama 7–20 
Desember 2017 di Merauke dan dua kampung yang menjadi lokasi 
proyek pencetakan sawah sejak 2010, yaitu Wapeko dan Ivimahad. 
Temuan utama yang menjadi fokus pembahasan adalah fenome-
na pencetakan sawah dan perluasan praktik pertanian padi sawah 
di Merauke. Mengaitkan fenomena ini dengan program Reforma 
Agraria ala Jokowi bertujuan untuk tidak sekedar mengevaluasi 
sejauh mana sebuah kebijakan pemerintah bisa atau tidak bisa di-
jalankan dan apa dampaknya, tetapi juga sekaligus dimaksudkan 
untuk menemukan sejauh mana transformasi sosial budaya OAP 
di Merauke terjadi melalui inkorporasi kehidupan mereka ke dalam 
kapitalisme secara lebih pekat melalui introduksi pertanian padi 
sawah.

Bagian selanjutnya dari tulisan ini akan menjelaskan bagaima-
na proses tersebut terjadi dan mengapa karenanya program yang 
disebut TORA dan Perhutanan Sosial di Merauke sama sekali tidak 
mampu menggambarkan terjadinya redistribusi tanah.

Kebĳakan Cetak Sawah: ‘Memetanikan’6 Orang Marind
dan Investasi Baru 

Luas tanah yang sudah menjadi sawah di Kabupaten Merauke sam-
pai 2017 mencapai 38.000 hektare.7 Apabila dibandingkan dengan 
angka yang ditargetkan oleh Presiden Jokowi sebesar 1,2 juta hek-
tare (Bisnis.com 11 Mei 2015), tentunya angka 38.000 masih jauh da-
ri harapan. Kepala Dinas Pertanian Pemkab Merauke Eddy Santosa 
mengatakan bahwa target tersebut memang tidak bisa dicapai 
dengan terburu-buru, semua harus dijalankan sesuai dengan ke-
mampuan masyarakat. Bahkan jika ingin ditelusuri sejarahnya, ide 
pembukaan sawah untuk menjadikan Merauke sebagai lumbung 
pangan harus ditarik sampai pada masa kepemimpinan Bupati 

6. (Memaksa) menja-
dikan (orang Marind) 
sebagai petani. 

7. Wawancara dengan 
Kepala Dinas Pertanian 
Pemerintah Kabupaten 
(Pemkab) Merauke
(7 Desember 2017).
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John Gluba Gebze selama 2001–2010, karena ia yang pertama kali 
mencetuskan agropolitan di Merauke. Program ini dimulai dari 
konsep yang bernama Merauke Integrated Rice Estate (MIRE). Kon-
sep ini kemudian berubah menjadi MIFEE, tetapi implementasinya 
mengalami penyimpangan8 atau perubahan lingkup setelah di-
adopsi sebagai kebijakan nasional. Ketika bernama MIFEE, inves-
tasi terbesar bukan pada usaha tanaman pangan, melainkan justru 
kebanyakan lahan diberikan izin penggunaan untuk perkebunan 
kelapa sawit. Jadi, program cetak sawah yang didengungkan oleh 
Presiden Jokowi merupakan perpanjangan saja dari konsep yang 
pernah ada pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono (Ito, Rachman, dan Savitri 2014).

Memang, dibandingkan pada era pelaksanaan MIFEE yang ber-
konsentrasi pada pembukaan konsesi sawit, tebu, dan HTI, perlu-
asan pembukaan sawah menjadi lebih gencar setelah penargetan 
angka 1,2 juta hektare untuk pembukaan sawah. Menurut tokoh 
warga di Kurik, lancarnya pembukaan lahan sebagian besar dise-
babkan oleh faktor turun tangannya tentara sebagai tenaga pem-
buka lahan.9 Masuknya tentara dalam pekerjaan ini telah mengha-
lau hambatan yang biasanya terjadi karena ketegangan antarwarga 
soal upah buka lahan. Kepala Dinas Pertanian menegaskan bah-
wa keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) memang hanya 
untuk pembukaan lahan saja, selebihnya untuk pengolahan sam-
pai menjadi sawah dan bisa menghasilkan panen diserahkan kepa-
da petani.

Optimisme bahwa program cetak sawah ini akan menjadi ja-
lan bagi orang Marind untuk menjadi tuan di tanahnya sendiri, 
bukan lagi penonton, telah menjadi argumentasi pemkab akan 
pentingnya perluasan sawah di Merauke. Optimisme ini lahir ka-
rena dalam tiga tahun terakhir cetak sawah difokuskan di tanah 
ulayat, bukan lagi di Lahan-2 transmigran seperti di era Bupati 
Romanus Mbaraka (bupati terdahulu). Oleh sebab itu, menurutnya, 
pembukaan sawah tidak untuk mengejar target luasan, tetapi perlu 
disesuaikan dengan kemampuan masyarakat untuk mengolahnya, 
khususnya kemampuan petani Marind. Untuk menguatkan itu, Ke-
pala Dinas Pertanian sedang merumuskan konsep agar pertanian 
skala luas bisa dikembangkan dengan menjadikan tanah ulayat 
dan adat sebagai kekuatan. Ia menyebut konsepnya sebagai ‘po-
la kerjasama koperasi-korporasi’, yaitu kerjasama antara koperasi 
yang beranggotakan seluruh anggota marga dengan pendamping-
an manajemen dari korporasi. Adanya beberapa petani Marind yang 
sudah ia anggap berhasil, yang mampu mengoperasikan alat dan 

8. Istilah yang digu-
nakan oleh Kepala 
Dinas Pertanian, Eddy 
Santosa (wawancara 
dengan Eddy Santosa, 
7 Desember 2017, di 
Kantor Dinas Pertanian 
Kabupaten Merauke). 

9. Wawancara dengan 
tokoh warga Kurik
(8 Desember 2017).
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mesin pertanian dan mendapat hasil panen yang baik, seperti Yan 
Mahuze, menguatkan pandangannya bahwa kekuatan itu bisa di-
jadikan landasan untuk menjadikan orang Marind sebagai pelaku 
utama pembangunan.

Tanah orang Marind yang luas dan penduduk yang jumlahnya 
sedikit menyebabkan mekanisasi menjadi syarat mutlak bagi pe-
ngembangan pertanian padi sawah di Merauke. Apalagi saat ini 
sudah jarang orang Merauke yang makan sagu, sehingga tidak ba-
nyak pilihan bagi orang Marind kecuali berubah dari peramu dan 
pemburu menjadi petani modern. Optimisme Kepala Dinas Perta-
nian akan efektivitas ‘lompatan budaya’ ini juga ditunjang oleh 
adanya pemberian bantuan sarana produksi pertanian selama tiga 
tahun pertama, sehingga bisa mendukung proses uji coba bertani 
padi sawah. Namun ia mengakui ada pula sisi negatif dari program 
ini, yaitu banyaknya spekulan dan calo tanah yang bermunculan, 
bahkan ada yang berani memesan langsung kepadanya agar di-
carikan tanah. Laju kehilangan tanah Marind yang pesat menjadi 
kekhawatiran, khususnya perluasan konflik tanah antarwarga.

Lain halnya dengan pandangan Kepala Bidang (Kabid) Infra-
struktur dan Kewilayahan, Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah (Bappeda) Kabupaten Merauke, yang meletakkan duduk 
perkara program cetak sawah ini dalam perspektif tata ruang. 
Menurutnya, pada saat ini, perluasan pembukaan lahan untuk 
sawah terkendala oleh perencanaan tata ruang, karena banyak 
lokasi yang direncanakan untuk cetak sawah ini masih terletak di 
kawasan kehutanan.10 Oleh sebab itu, pada saat ini Pemkab Me-
rauke sedang melaksanakan revisi Rencana Tata Ruang dan Wi-
layah (RTRW) Merauke karena ada kurang lebih 13.000 hektare 
lahan yang akan diajukan untuk investasi tanaman pangan ma-
sih berstatus Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK). Peng-
ajuan ini telah disetujui untuk lahan seluas 9.053 hektare oleh 
KLHK berdasarkan hasil tinjauan Tim Terpadu. Meskipun baru 
dua investor yang mengajukan untuk investasi tanaman pangan, 
Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan melihat bahwa perencana-
an ke depan akan mendapat dukungan besar dari pemerintah pu-
sat, karena adanya pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (APBN). Hasil konsultasi Pemkab Merauke dengan 
Kementrian Pertanian telah membuahkan alokasi Kawasan Sentra 
Ekonomi Pangan (KSEP) yang akan mencakup wilayah pertanian 
di Merauke, dan merupakan Kawasan Strategis Nasional (KSN). 
Konsep ini diperkuat dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) se-
luas 2,5 hektare di lokasi yang pernah diperuntukkan bagi Kota 

10. Wawancara dengan 
Kabid Infrastruktur dan 
Kewilayahan, Bappeda 
Kabupaten Merauke
(8 Desember 2018).
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Mandiri Salor, dengan memosisikan Salor sebagai daerah industri 
untuk hasil pertanian. Mungkin di sinilah nanti proses pengolahan 
dan penggunaannya, demikian dijelaskan.

Dari sisi status kepemilikan tanah di KSEP dan KEK itu, Kabid 
Infrastruktur dan Kewilayahan juga menyebutkan bahwa seka-
rang ini siapa pun yang akan mengajukan permohonan investasi 
harus mendapat rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup untuk 
dicek apakah lokasi yang dimaksud berada dalam kawasan hu-
tan atau tidak, baru bisa diurus ke Kantor Agraria dan Tata Ruang 
(ATR). Menyangkut tanah adat, sertifikat dan izin bisa dikeluarkan 
apabila sudah melampirkan surat pelepasan tanah adat. Dengan 
demikian, dari sisi status tanah, semua harus memenuhi syarat 
‘clear and clean’ terlebih dahulu untuk dapat diajukan pengalihan 
hak. Proses pelepasan tanah adat diserahkan kepada pemohon dan 
dianggap merupakan urusan antarwarga, sedangkan pemerintah 
tidak ikut campur sepanjang tidak diminta. Meskipun demikian, 
menurut pengakuan petani di Distrik Tanah Miring—yang saat ini 
ditunjuk oleh pemerintah kampung di sekitar Salor untuk menjadi 
koordinator lapangan pengurusan sertifikat tanah—ia paham be-
tul bahwa lahan-lahan yang sudah menjadi sawah ini berlokasi di 
dalam kawasan hutan,11 sebagaimana hasil periksa-silang kondisi 
lapangan dengan peta kawasan hutan yang ia terima dari Dinas 
Lingkungan Hidup.

Dari sisi keterkaitan Perhutanan Sosial dan TORA dengan pem-
berdayaan masyarakat kampung, Kepala Dinas Pemberdayaan Ma-
syarakat Kampung (PMK) menyatakan bahwa tidak ada alokasi da-
na kampung untuk skema-skema sektor lain, kecuali untuk penda-
naan operasional, infrastruktur, pemberdayaan ekonomi dan ke-
lembagaan. Meskipun ada alokasi anggaran untuk ‘lain-lain’, ia me-
nyerahkan pada dinas-dinas lain untuk mengizinkan penggunaan 
dana desa atas alokasi anggaran tersebut. Untuk introduksi perta-
nian padi sawah, Kepala Dinas PMK memandang budaya Marind 
masih belum cocok untuk mengadaptasikannya.12 Setelah pembu-
kaan lahan, biasanya masyarakat tidak bisa buka lagi untuk mu-
sim tanam berikutnya karena tidak terbiasa untuk menghitung dan 
menyisihkan uang sebagai modal, sehingga akan sangat tergantung 
pada bantuan. Belum lagi masalah-masalah sengketa dan konflik 
tanah antarwarga yang terus membayangi proses pelepasan tanah 
adat. Menurut Kepala Dinas PMK, berbagai dinas sudah berulang 
kali diminta agar melibatkan Dinas PMK jika ada program terkait 
tanah, atau minimal melibatkan kepala kampung, sehingga tidak 
dilibatkan hanya ketika urusan pertanahan sudah menjadi perkara. 
Ia mengistilahkan pelibatan seperti disebut terakhir ini hanya akan 
menjadikan aparat kampung sebagai ‘tong sampah’.

11. Wawancara dengan 
mantan Kepala Urusan 
(Kaur) Pemerintahan 
Kampung Salor
(9 Desember 2018). 

12. Wawancara 
dengan Kepala Dinas 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kampung
(7 Desember 2018).
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Tiga pandangan yang bersaling-silang antara ketiga pejabat 
Pemkab Merauke ini menunjukkan bahwa program Perhutanan So-
sial dan TORA tidak dikenal di Kabupaten Merauke. Program cetak 
sawah yang dimasukkan KLHK sebagai bentuk reforma agraria ke-
hutanan, jika menggunakan lahan di kawasan hutan yang sudah 
diindikasikan sebagai TORA, di Merauke dipandang sebagai prog-
ram yang berdiri sendiri. Akibat dari ketiadaan integrasi program, 
bahkan sawah-sawah sudah dicetak di wilayah yang diklaim seba-
gai kawasan hutan tanpa disadari secara sengaja sebagai sebuah 
program integral. Untuk menjadi sawah, status kepemilikan tanah 
yang dianggap penting dialihkan hanya kepemilikan tanah adat, 
yang lain tidak. 

Munculnya Hubungan Kelas ‘Tuan Tanah dan Penggarap’

Pencetakan sawah dan budidaya padi sawah di tanah Merauke telah 
mengubah bentuk-bentuk relasi sosial orang Marind dalam kurun 
waktu lima tahun terakhir ini. Dari hasil wawancara dengan ketua 
adat Marind, kepala kampung, dan warga yang berstatus sebagai 
pemilik dan penggarap sawah, serta warga transmigran pemilik sa-
wah, baik yang tinggal di Tanah Miring, Kampung Ivimahad, dan 
Kampung Wapeko, telah muncul beberapa tipe relasi produksi, pe-
narikan surplus, dan proses pengerahan tenaga kerja (Bernstein 
2010) untuk budidaya padi sawah sebagai berikut:

1) Sawah dengan pengaturan relasi produksi antarwarga:
a) Luas tanah lebih dari 10 hektare.

•	 Tanah dikuasai tuan dusun orang Marind, dan semua 
digarap sendiri oleh anggota keluarga: luas garapan 
rata-rata per musim tanam 2–5 hektare, pupuk dan 
bibit bantuan dari pemerintah untuk tanam pertama, 
selanjutnya tidak dipupuk. Bantuan termasuk alat 
pertanian berupa alat semprot, traktor, mesin pema-
nen kombinasi (combine harvester), dan mesin tanam 
padi. Pada musim tanam berikutnya, petani Marind 
berharap modal tanam dari dana desa.

•	 Tanah dikuasai tuan dusun orang Marind, sebagian 
kecil digarap oleh anggota keluarga, dan sebagian 
oleh warga Marind yang menumpang garap tapi tan-
pa ikatan ‘tarik karung’ (bagi hasil).

•	 Tanah milik tuan dusun orang Marind, dan semua 
digarap oleh warga Marind yang menumpang garap 
tanpa atau dengan ‘tarik karung’ yang ditentukan 
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oleh tuan dusun. Jika tanpa bagi hasil, besaran ber-
bagi tidak ditentukan, hanya berlandaskan ‘ingat ka-
sih kepada pemilik sebagai manusia’. Biasanya hasil 
diberikan setelah panen dan hari raya. Ada juga pe-
milik tanah yang menuntut bagi hasil, dan bila pa-
nen terlalu sedikit sehingga tidak dibagi, tanah ditarik 
kembali oleh pemilik.

•	 Tanah milik generasi pertama transmigran, dibeli 
dari tuan dusun, digarap sebagian oleh generasi ke-
dua yang menumpang garap, sisanya disewakan per 
musim tanam kepada penggarap, sebagian besar di-
sewakan kepada perusahaan tapi belum digarap. Per-
janjian sewa selama 25 tahun dengan PT Korindo dan 
PT Medco. 

b) Luas tanah 2–5 hektare.
Tanah milik generasi kedua transmigran, bersertifikat, di-
beli dari tuan dusun melalui pelepasan tanah adat, diga-
rap sendiri menggunakan alat dan mesin pertanian atau 
mengupah buruh tanam dan panen.

2) Sawah dengan pengaturan relasi produksi antara warga dan 
perusahaan:
a) Tanah milik orang Marind dan transmigran, disewakan 

kepada perusahaan (anak perusahaan grup Medco, dan 
anak perusahaan grup Korindo) selama 25 tahun, dengan 
pembayaran per musim tanam dan pemberian beras ke-
tika hari raya kepada tuan dusun.

b) Tanah sewa perusahaan digarap ‘petani mitra’ dengan sis-
tem bagi hasil per panen kepada perusahaan sebagai be-
rikut: untuk panen kurang dari 3 hektare, pembagian ke 
perusahaan 14%; untuk panen 3–4 hektare, pembagian 
ke perusahaan 15%.

Kemunculan hubungan kelas sebagai bentuk baru dari relasi 
sosial agraria di antara orang Marind sebagai akibat introduksi 
pertanian sawah, selain merupakan hasil dari pembatasan akses 
atas tanah melalui hak atas properti, juga membawa implikasi-
implikasi lanjutan lainnya. Aspek-aspek pertanian modern, seperti 
sarana produksi (pupuk, bibit), alat dan mesin pertanian, serta per-
modalan, datang seiring dengan introduksi sawah. Sebagaimana 
disampaikan sebelumnya, semua aspek ini dihadirkan di tangan 
orang Marind sebagai bantuan pemerintah yang sifatnya semen-
tara, hanya tiga tahun. Lalu, seperti apa sesungguhnya suatu pro-
ses transformasi sosial budaya dibayangkan berjalan dalam waktu 
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tiga tahun? Bagian berikut ini akan menjelaskan kondisi faktual 
yang dihadapi petani Marind dan lainnya dalam kerangka imaji-
nasi transformasi tersebut.

Akses atas Tanah, Sarana Produksi Pertanian, 
dan Teknik Budidaya Padi

Bagi petani yang mengerjakan sawah sendiri, ongkos produksi 
mencakup a) biaya pengolahan tanah sebesar Rp1,2 juta per hek-
tare untuk sewa traktor; b) penanaman dengan cara sebar tanpa 
upah tenaga kerja karena dikerjakan sendiri (apabila tanam ma-
nual, maka upah tenaga kerja adalah Rp1,5 juta per hektare; c) pe-
mupukan dilakukan pada awal olah tanah dengan cara tebar dan 
mencampur sendiri pupuk urea dll.; harga pupuk per karung 50 
kilogram sebesar Rp120.000. Petani juga menggunakan herbisida 
untuk mematikan gulma, sedangkan untuk alat dan mesin pro-
duksi, petani di Salor mendapatkan bantuan traktor dan combine 
harvester yang didistribusikan ke setiap kampung. Untuk sekali pa-
nen dengan hasil 3–4 ton per hektare, petani menuai hasil Rp14 ju-
ta, belum dipotong ongkos produksi.

Pendapatan hampir Rp14 juta per tiga bulan (sekali panen) dan 
bisa panen tiga kali setahun, serta kenyataan bahwa orang Marind 
bisa menggunakan traktor dan mengolah sawahnya sendiri, menu-
rut Ketua Adat Wapeko, Vincent Kaize, sangat menggembirakan 
dan menguntungkan bagi petani Marind.13 Mereka yang selama ini 
merasa hanya jadi penonton dari kemajuan sekarang bisa menja-
di bagian dari pembangunan. Tidak hanya para tuan tanah marga 
Basik-Basik, Ndiken, Balagaize, Mahuze, dan Samkakai di Wapeko, 
tetapi semua warga kampung bisa merasakan manfaat dari bersa-
wah. Dengan kepemilikan tanah yang luas, para tuan tanah ini bisa 
mendapat panen sampai 10 ton per kapling sawah dan uang sam-
pai Rp1 juta per hektare per sekali tanam padi, untuk persewaan 
kapling sawah ke petani non-Marind. Mantan Ketua Kampung Sa-
lor, Agustinus Kaize, mengatakan bahwa perubahan ini sudah men-
jadi keharusan.14 Karena anak-anak sekarang sudah tidak mau lagi 
makan sagu, maka tidak ada pilihan lain lagi kecuali bertanam pa-
di, ujarnya. Petani Marind mendambakan anak-anak mereka nanti 
bisa menjadi ‘petani berdasi’.

Khusus di Wapeko, situasi yang menggembirakan bagi sebagi-
an petani Marind itu tidak berumur panjang. Pada mulanya, keti-
ka cetak sawah dan tanam padi masih di bawah program MIFEE,15 
banyak orang Marind warga Wapeko yang bukan tuan dusun atau 
berstatus menumpang diizinkan oleh tuan dusun untuk membuka 

13. Wawancara de-
ngan Vincent Kaize
(12 Desember 2017). 

14. Wawancara de-
ngan Agustinus Kaize
(11 Desember 2017). 

15. Menurut cerita 
Ketua Adat Marind 
di Wapeko, mobil 
MIFEE sering keluar 
masuk kampung saat 
itu (wawancara, 12 
Desember 2017).
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sawah. Mereka menggarap 120 hektare dari 150 hektare lahan yang 
sudah dibuka. Selama 2008–2012, mereka sudah menikmati panen 
raya dan berbagi hasil dengan pemilik dusun tanpa ada ketentuan 
mengikat. Bahkan mereka merasa bangga karena diminta untuk 
memberi petunjuk bertani sawah kepada orang Marind di Baad dan 
Wayau. Namun sejak Medco dan Korindo masuk, para tuan dusun 
tanpa bermusyawarah dengan penggarap telah menyerahkan 120 
hektare sawah tersebut kepada perusahaan. Kondisi ini menyebab-
kan para penggarap kehilangan tanah dan menganggur beberapa 
tahun terakhir ini. Sumber nafkah mereka hanya dari kerja upah-
an di proyek kampung, atau berburu rusa dan mencari gastor (ikan 
gabus Toraja). Harga daging rusa sebesar Rp40.000 per kilogram 
dan gastor sebesr Rp8.000 per kilogram, tetapi rusa sudah sulit di-
buru. Ketua Rukun Tetangga (RT) Wapeko, yang semula adalah ke-
tua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), lalu mengundurkan diri 
karena sudah tidak punya sawah dan merasa bukan petani lagi.

Ketika Medco masuk, dibuatlah kontrak pinjam-pakai tanah de-
ngan marga Samkakai, Balagaize, dan Ndiken. Perjanjian pinjam-
pakai ini berjangka 25 tahun dan diperbarui setiap 5 tahun (pinjam-
pakai periode pertama habis pada Oktober 2018). Selain itu, ter-
dapat kesepakatan tertulis yang menyatakan bahwa perusahaan 
wajib mempekerjakan orang Marind warga kampung. Dengan de-
mikian, kepemilikan tanah tetap di tangan orang Marind, dan se-
bagai kompensasinya, perusahaan menjanjikan bagi hasil antara 
pemilik tanah dan perusahaan dengan pembagian 30 : 70, dari 
hasil panen sawah saban musim. Pengerjaan sawah dilakukan 
oleh perusahaan dengan mempekerjakan tenaga dari dalam dan 
luar kampung. Akan tetapi, proses ini tidak berjalan lancar kare-
na keterbatasan modal perusahaan. Akhirnya, atas bantuan Dinas 
Pertanian, muncullah skema ‘petani mitra’, di mana petaninya ke-
banyakan berasal dari warga transmigran non-Papua. Petani mitra 
yang mengerjakan sawah akan melakukan bagi hasil dengan per-
usahaan, lalu perusahaan membagi hasil dengan pemilik tanah. 
Berdasarkan sistem bagi hasil itu, maka tuan tanah akan meneri-
ma pembagian terkecil dibandingkan dengan bagian yang diterima 
oleh perusahaan maupun petani mitra. Di sisi lain, melalui skema 
kemitraan itu, perusahaan berhasil mengalihkan tanggungan mo-
dal dan risiko ke pundak petani mitra. Dengan kata lain, perusaha-
an hanya menjalankan peran sebagai ‘calo’ saja ketimbang sebagai 
‘investor’.

Tidak mengherankan bila petani Marind yang pernah dijanji-
kan akan dipekerjakan merasa dibohongi dan berusaha menuntut 
perusahaan untuk memberikan tanah garapan ketika mengetahui 
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adanya skema kemitraan itu. Bahkan Penyuluh Pertanian Lapang-
an (PPL) pernah menjanjikan mereka untuk menggarap 40 hektare 
lahan yang disewa PT Korindo dan sudah dilakukan pengukuran, 
lalu akan dipinjam-garapkan atas nama Kelompok Pemuda Tani. 
Akan tetapi, janji ini tinggalah janji. Petani Marind hanya tahu bah-
wa pada akhirnya bantuan bibit dan saprodi (sarana produksi) la-
innya lari ke petani mitra. Bagi petani laki-laki Marind yang kawin 
masuk, saudara laki-laki dari istrinya yang merupakan pemegang 
hak atas tanah masih wajib berbagi beras, atas dasar persaudara-
an. Namun bagi mereka yang tidak memiliki hak apa pun, baik 
atas tanah maupun hasilnya, karena berstatus pendatang, situasi 
kehilangan nafkah dirasakan sangat berat. Pada kesempatan lain, 
PT Korindo juga pernah menjanjikan menyediakan sawah 50 hek-
tare untuk diolah, tetapi ketika Leo Mahuze, mantan anggota De-
wan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Ketua Yayasan Santo 
Antonius (Yasanto), datang dan meminta agar lahan ini dikelola 
oleh Yasanto, sampai dengan saat ini lahan tersebut tidak bisa 
diakses oleh petani.

Relasi produksi baru yang formalistis, seperti sistem bagi hasil 
dan upahan, telah mengganggu pola hubungan sosial-budaya da-
lam masyarakat dan menimbulkan ketegangan. Sejak pencetakan 
sawah dilakukan pemerintah, petani penggarap orang asli (Marind) 
sebetulnya sudah dua kali melakukan panen raya. Petani orang asli 
yang tadinya semangat malah menjadi mundur, karena ketika ma-
sih tahap belajar dan panen belum maksimal, tuan tanah yang terke-
na pengaruh (entah dari mana) sudah meminta ‘tanda terima kasih’ 
atau ‘tarik karung’, sehingga petani orang asli tidak mau peduli lagi 
bersawah atau ‘malas tahu’ karena merasa ditekan. Para penggarap 
tidak mau lagi muncul di sawah, dan akhirnya tuan tanah mengam-
bil alih tanah yang sudah dipinjamkan, lalu menyerahkan kepada 
perusahaan. Penyerahan tanah kepada perusahaan juga bukannya 
tidak meresahkan para pemilik tanah, karena mereka sadar bahwa 
itu menyebabkan ketergantungan. Oleh sebab itu, Kepala Kampung 
Wapeko ingin mengajukan pencetakan sawah baru seluas 100 hek-
tare, tetapi lokasinya masuk di kawasan hutan lindung dan sem-
padan sungai. Pengajuan ini dilakukan karena dirasakan tanah ba-
ru untuk sawah sudah tidak ada lagi akibat banyak yang sudah di-
pinjam-pakaikan kepada perusahaan, dan kepala kampung resah 
karena merasa hanya hidup dari pembayaran pinjam-pakai.

Dalam program cetak sawah ini, Bintara Pembina Desa (Babin-
sa) dari TNI dikerahkan di kampung untuk melakukan pendam-
pingan bagi orang Marind yang mau bertani.16 Bahkan dalam ka-
sus permintaan perluasan cetak sawah, hal ini harus disampaikan 

16. Penempatan Ba-
binsa untuk tugas cetak 
sawah ini berdasarkan 
Nota Kesepahaman 
antara Kementerian 
Pertanian dan TNI 
Aagkatan Darat No.41/
RC.210/B.1/01/2014, 
No.Kerma/5/I/2014, 
tertanggal 29 Januari 
2014.
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kepada Babinsa, karena ia berperan penting mendukung atau me-
nolak usulan tersebut. Tentara dari Komando Rayon Militer (Ko-
ramil) dan Babinsa tidak hanya berperan di kampung, tetapi juga 
dalam proses diklat para kepala kampung yang diadakan oleh 
Pemkab Merauke dengan menerapkan sistem militeristis. Mulai da-
ri pendisiplinan, penundukkan, sampai penggunaan hukuman fisik 
dan ancaman. “Hak asasi manusia dicabut, kita ini jadi sampah,” 
begitu menurut para kepala kampung.

Meluasnya pertanian padi sawah memberikan pengalaman 
yang jauh berbeda bagi ketua baru Gapoktan, warga Wapeko asal 
Sulawesi Selatan. Ketua Gapoktan adalah keponakan seorang ang-
gota DPRD Kabupaten Merauke, Haji Mato Arsyad, yang datang di 
tanah Marind puluhan tahun lalu. Sang Paman membeli sekitar 
480 hektare tanah dari tuan dusun di Wapeko pada 1980-an. Pada 
saat ini, keponakannya menggarap 5 hektare tanah Haji Mato, la-
lu 175 hektare disewakan dengan harga Rp1 juta per hektare per 
musim tanam. Sekitar 300 hektare sudah disewakan ke Medco, 
tapi belum digarap karena masih terendam dan harus dibangun 
saluran pengairan serta drainase. Sebagai ketua Gapoktan, ia me-
ngelola 13 kelompok tani yang beranggotakan 30–35 orang per ke-
lompok. Seluruhnya berstatus penggarap, termasuk ‘petani mitra’ 
perusahaan. Total jumlah penggarap di Wapeko dan Salor yang 
tergabung ke dalam Gapoktan adalah 451 orang dengan luas sa-
wah garapan 902 hektare. Gapoktan berfungsi sebagai pengelola 
distribusi pupuk dari kios yang sudah ditunjuk sebagai penyalur. 
Setelah masuknya perusahaan dan jumlah petani penggarap se-
makin bertambah, pupuk semakin sulit didapat. Hanya anggota 
Gapoktan yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu 
Kekuarga (KK) yang akan mendapat prioritas pembagian pupuk.17 
Bagi petani Marind, untuk bisa memiliki dan menyimpan KTP dan 
KK bukan hal sederhana, sehingga mereka sering tidak bisa meng-
akses pembagian pupuk. Menjadi petani Marind ternyata harus 
menghadapi diskriminasi berlapis. Setelah hambatan akses atas ta-
nah bagi penggarap, timbul lagi hambatan akses atas pupuk.

Tidak hanya akses atas tanah dan saprodi, tetapi akses atas pe-
ngetahuan dan keterampilan bertani pun tidak direncanakan de-
ngan baik, bahkan cenderung dibiarkan berproses sendiri. Trans-
fer pengetahuan dan keterampilan ini berjalan baik di Kampung 
Wapeko semata-mata karena berlandaskan pola hubungan yang 
sudah baik antara warga Marind dan pendatang. Warga penda-
tang ini pun merupakan generasi kedua atau ketiga dari orang tua 
mereka yang datang pertama di Merauke, sehingga mereka sudah 
lama, bahkan sejak lahir, hidup berbaur dengan orang Marind. 

17. Wawancara dengan 
Ketua Gapoktan Wapeko 
(9 Desember 2017).
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Mereka mendapat sebutan monggo anim dari orang Marind. Salah 
satu warga non-Marind pernah bekerja di Dinas Pertanian dan ma-
hir mengoperasikan mesin pertanian. Ia mengaku bahwa proses 
transfer pengetahuan itu betul-betul diusahakan oleh warga sendi-
ri, tanpa campur tangan pemerintah, karena PPL jarang turun ta-
ngan dibandingkan Babinsa yang mau terjun ke lumpur. Ia meng-
ajari tetangganya warga Marind mulai dari menggunakan cangkul, 
menggunakan traktor tangan (hand tractor), sampai kemudian 
mampu mengendarai traktor besar. Bahkan sawah pun dibagi le-
taknya secara selang-seling antara sawah yang digarap oleh orang 
Marind dan yang digarap oleh orang non-Papua, agar bisa saling 
bantu dan bertukar informasi. Ruang-waktu yang membentang-
kan relasi kultural bisa jadi adalah kunci dari proses transformasi 
agraria ini.

Akses Permodalan

Staf Bank Rakyat Indonesia (BRI) di Distrik Kurik menceritakan 
bahwa skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI untuk tahun depan 
akan bekerjasama dengan Perusahaan Umum (Perum) Bulog.18 
Bulog akan menjamin kepastian pembelian beras dari petani, dan 
berdasarkan jaminan Bulog tersebut, BRI akan menyalurkan KUR 
kepada petani langsung tanpa agunan. Bunga tahun lalu adalah 
19%, dan atas permintaan Presiden Jokowi, pada 2018 akan ditu-
runkan menjadi 17%. Bulog juga akan menjalin kerjasama dengan 
Jasindo untuk asuransi tanaman, sehingga jika petani gagal pa-
nen maka Jasindo yang akan menggantikan kerugian petani. Ja-
minan pasar dari Bulog dan asuransi tanaman dari Jasindo yang 
menjadi landasan pemberian kredit kepada petani diharapkan bi-
sa memberikan kepastian pengembalian kredit kepada BRI. Berda-
sarkan skema ini, Bulog memilih pengusaha penggilingan gabah 
untuk dijadikan mitra yang akan menyeleksi petani yang dianggap 
paling layak sebagai penerima kredit. Pemilik penggilingan diang-
gap sangat memahami petani mana yang produktivitasnya baik dan 
mampu mengangsur kredit. Seorang pemilik penggilingan di kam-
pung Rawasari yang ditunjuk sebagai percobaan pertama dalam 
penerapan skema ini juga tidak ingin menanggung risiko. Sebagai 
pengusaha penggilingan yang juga memiliki persewaan alat dan 
mesin pertanian, ia memilih para operator alat beratnya sebagai 
calon penerima KUR. Hasilnya, dari 50 orang yang diusulkan seba-
gai calon penerima KUR, 40 orang diterima oleh BRI sebagai debitor 
dengan pertimbangan sudah atau sedang menerima pinjaman atau 
tidak.

18. Wawancara de-
ngan staf BRI Kurik
(9 Desember 2017).
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Skema permodalan yang disediakan melalui KUR BRI ini jelas 
sekali menunjukkan bahwa hanya mereka yang berkemampuan-
lah yang pada akhirnya dianggap layak untuk mengakses modal. 
Terlepas dari skema pemerintah untuk membuka akses KUR kepada 
penerima izin Perhutanan Sosial dan hak milik atas TORA, ternyata 
pada peristiwa perluasan sawah di Merauke, skema KUR ini lebih 
banyak dinikmati oleh warga transmigran ketimbang warga Ma-
rind, terutama karena cara penyalurannya yang bias elite. Bahkan 
sebelum skema kerjasama BRI-Bulog ini diberlakukan, pengusaha 
penggilinganlah yang menandatangani akad kredit KUR dengan 
BRI, lalu menyalurkannya kepada petani. Dengan kata lain, BRI 
memfasilitasi pengusaha penggilingan ini menjadi tengkulak be-
sar. Besaran kredit yang diambil oleh pengusaha penggilingan su-
dah mencapai Rp1 miliar, dibandingkan dengan skema Bulog yang 
totalnya hanya mencapai setengahnya (Rp500 juta). Setiap peta-
ni hanya bisa meminjam Rp25 juta dan tiga kali pinjaman setelah 
pelunasan. Dengan demikian, meskipun bunga diturunkan dan 
tanpa agunan, skema KUR tetap tidak mungkin diakses oleh petani 
Marind. Jelas pula bahwa stigma dan pelabelan membenarkan ke-
takpercayaan kepada kemampuan orang Marind untuk mengelola 
uang karena tidak adanya kesadaran untuk membayar cicilan. Di 
sisi lain, ada juga keberatan petani kalau gagal panen masih tetap 
dikejar bank untuk bayar utang.

Privatisasi dan Legalisasi Aset (Sertifikasi)

Dalam tulisan ini, makna privatisasi tidak dipersempit menunjuk 
pada pengalihan penguasaan dan/atau pemilikan aset publik/ne-
gara kepada swasta/privat, karena menurut Mansfield (2008) proses 
seperti itu hanya salah satu varian saja dari privatisasi. Apa yang 
terjadi pada tanah-tanah orang Marind dalam konteks pencetakan 
sawah mungkin lebih tepat dimaknai sebagai privatisasi yang lebih 
luas, yaitu pembatasan akses atas sumberdaya melalui pencaplok-
an (enclosure) atas tanah/alam, sehingga tanah tersebut bisa dimili-
ki, dikuasai, dialihkan dalam formalisasi hak atas properti. Banyak 
pernyataan dari warga bahwa sejak pencetakan sawah berlang-
sung, banyak orang Marind menjual tanahnya, bahkan seperti “ba-
ku lomba jual,” ujar mereka. Di Wapeko, misalnya, ada pernyata-
an bahwa hampir seluruh tanah orang Marind di Wapeko ini sudah 
pindah kepemilikan, dan sebagian bahkan sudah disertifikatkan 
atas nama pemilik baru (orang Jawa). Namun ketika hal ini dicek ke 
Kantor ATR Kabupaten Merauke, mereka tidak memiliki data khu-
sus tentang luasan tanah yang sudah disertifikatkan untuk lahan 
pertanian. Menurut keterangan Kepala Bagian (Kabag) Tata Usaha 
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(TU) Kantor ATR, pendataan ini masih mengalami banyak kendala, 
mulai dari peralatan sampai permasalahan batas tanah, meskipun 
sekarang ATR diharuskan memiliki data lengkap.

Sertifikasi tanah di Kabupaten Merauke masih dijalankan da-
lam tajuk Prona sebagaimana tercantum di Daftar Isian Pagu Ang-
garan (DIPA), tetapi pelaksanaannya harus dalam skema PTSL, ya-
itu pendaftaran dengan atau berbasis peta persil agar secara kese-
luruhan data tentang berapa jumlah sertifikat, berapa luasan tanah 
adat, di mana lokasinya dalam satu kelurahan sudah lengkap. Na-
mun, diakui bahwa hal ini belum bisa dilaksanakan karena pemeta-
an persil harus dilakukan secara terperinci, padahal masih banyak 
tanah yang terkendala oleh batas marga dan hak ulayat yang se-
ring kali mengalami tumpang-tindih klaim atau ‘pengakuan di atas 
pengakuan’. Termasuk dalam hal pembukaan sawah, Kantor ATR 
juga belum terlibat karena tanah yang dibuka masih tanah adat. 
Menurut Kabag TU Kantor ATR yang mengaku lahir di Merauke, hal 
ini bisa terjadi karena adat berbasis lisan, bukan tulisan. Oleh se-
bab itu, Kabag TU Kantor ATR Merauke menyatakan, “Kami hanya 
terima di sini yang tidak bermasalah, misalnya untuk pekarangan 
sampai dengan 3.000 meter persegi bisa diproses di kabupaten, ta-
pi di atas 5.000 meter persegi di provinsi, juga untuk tanah pertani-
an sampai dengan 5 hektare, lewat dari 5 hektare di provinsi.” Di-
akui juga bahwa sertifikasi untuk tanah masyarakat adat belum 
ada kejelasan, termasuk sertifikat komunal juga belum terlaksana, 
karena harus hati-hati kalau lokasi tanah masuk dalam kawasan 
kehutanan.

Kabag TU Kantor ATR menyatakan bahwa informasi tentang 
Reforma Agraria sudah sampai di Merauke, terutama untuk pena-
nganan tanah telantar, tetapi sosialisasi belum dilaksanakan. 
Program ini masih sulit dilakukan karena meskipun tanah sudah 
telantar, pemilik tanah masih bisa mendapat Izin Pemanfaatan 
Kayu (IPK) yang dikeluarkan oleh otoritas kehutanan, atau tanah-
nya telantar tapi statusnya dijadikan jaminan utang di bank. Un-
tuk kasus pembukaan lahan sawah di lokasi Medco, misalnya, ke-
giatan itu masih dilakukan di atas tanah adat dan Medco bukan 
pemegang HGU; pihak Kantor ATR mengaku tidak mengetahui je-
nis izin apa yang dipegangnya. Demikian juga dalam hal pemberi-
an lahan plasma 20% untuk masyarakat di perkebunan kelapa sa-
wit, sertifikasi belum dijalankan. Lahan plasma dibuka dan dibantu 
tanam oleh perusahaan, tetapi masih ada masalah batas marga. Pa-
salnya, 20% tanah yang diharapkan terpusat di satu tempat, ternya-
ta berada di lokasi yang ditentukan kepemilikan tanahnya ada di 
tangan marga lain, sehingga sampai saat ini belum dilaksanakan.
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Dengan demikian, Kantor ATR Kabupaten Merauke mengakui 
bahwa sertifikasi dan legalisasi aset dalam program Reforma Agra-
ria masih sulit dilakukan dan berjalan lambat karena harus dilak-
sanakan dengan penuh kehati-hatian. Batas marga serta hak ulayat 
menjadi kendala utama. Untuk bisa berfungsi baik, kelembagaan 
ini hanya memproses sertifikasi tanah yang sudah ada pelepasan 
hak adatnya saja, sementara proses pelepasan hak adat diserahkan 
kepada para pemangku kepentingan tanpa perlu melibatkan Kan-
tor ATR.

Namun demikian, sangat ironis apabila penjelasan di atas di-
sandingkan dengan pernyataan warga Marind di Salor dan Wapeko 
yang menyatakan bahwa luasan tanah yang terjual untuk dijadi-
kan sawah sudah membuat mereka harus membuka tanah baru 
untuk cari hidup dan bertani. Artinya, pasar tanah sudah melaju 
dengan bebas, privatisasi tanah bahkan terjadi tanpa adanya le-
galisasi hak atas tanah. Kondisi ini seperti pedang bermata dua: di 
satu sisi ketiadaan legalisasi hak atas tanah menyebabkan biaya 
transaksi menjadi sangat murah dan tidak adil bagi pemilik tanah, 
tetapi di sisi lain apabila legalisasi ini dilakukan, kebutuhan untuk 
penegasan batas tanah hampir pasti bisa menyebabkan konflik 
sosial yang meluas.

Kesimpulan

Reforma Agraria di kawasan kehutanan secara programatis berma-
salah ketika dijalankan di Papua, terutama TORA kehutanan untuk 
pencadangan dan legalisasi tanah sawah. Perubahan kehidupan 
sebagian besar warga kampung orang Marind dari berburu dan 
meramu menjadi petani padi sawah telah menghasilkan proses pri-
vatisasi tanah dan penciptaan hubungan kelas. Kedua hal ini di-
iringi oleh munculnya penyingkiran dan diskriminasi.

Larangan adat bahwa tanah tidak boleh dijual pada kenyata-
annya seperti tidak berlaku bagi tanah yang sudah dicetak menja-
di sawah. Dengan kata lain, pencetakan sawah adalah mekanisme 
baru privatisasi tanah, yaitu tanah yang dimiliki secara komunal 
dan bisa diakses oleh anggota marga berubah menjadi properti milik 
individu yang bisa dijual dan disewakan. Kondisi ini mengundang 
kegelisahan dan konflik. Sejak dahulu, hak kepemilikan privat se-
cara individual ada, tetapi berlaku pada tanaman yang ditanam—sa-
gu dan wati, misalnya—bukan pada tanah itu sendiri. Bahkan penju-
alan tanah di perkotaan, meskipun sudah lama terjadi, diumumkan 
di Radio Republik Indonesia (RRI) setiap hari, dan ketika sertifikat 
diterbitkan, bukan berarti bahwa pelepasan hak sudah disetujui 
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oleh semua anggota marga. Akibatnya, sengketa dan konflik soal 
tanah di antara anggota marga sendiri sudah berlangsung seca-
ra masif dan sangat dihindari pejabat pertanahan. Dari perspektif 
negara, sebagaimana dikeluhkan pejabat pertanahan, kondisi ini 
menandakan bahwa orang Marind tidak pernah menerima secara 
bulat pemaknaan sepihak negara bahwa tanah adalah hak privat 
individual. Makna menjual tanah sebagai melepaskan sepenuhnya 
hak atas tanah, lalu memindahkan hak itu kepada orang lain yang 
membayarnya, merupakan konsepsi yang kontroversial. Itulah se-
babnya status ‘clean and clear’ hampir mustahil, PTSL tersendat, 
alokasi 20% tanah perkebunan untuk marga pun tertambat.

Privatisasi tanah sejalan dengan munculnya bentuk-bentuk 
pengusahaan tanah yang membangun hubungan kelas. Salah sa-
tu penanda dalam keseharian ialah pergeseran makna atas peng-
gunaan frasa ‘tuan tanah’. Apabila pasca-pemberlakuan Otonomi 
Khusus (Otsus) frasa ‘tuan tanah’ digunakan oleh OAP untuk me-
nunjuk pada hubungan alamiah antara keaslian identitas Papua de-
ngan pemilikan/penguasaan tanah, maka saat ini sebutan itu telah 
bergeser artinya. Sebutan ‘tuan tanah’ sekarang bermakna ‘kelas’, 
karena kepemilikan tanah bukan lagi sekedar penanda identitas 
melainkan pembedaan posisi antara orang Marind sebagai pemi-
lik alat produksi dengan tenaga kerja yang dibayar melalui ‘tarik 
karung’, bagi hasil, atau upah. Relasi ini bersifat netral terhadap 
identitas etnik, karena diterapkan baik di antara OAP sendiri mau-
pun dengan dan di antara warga non-Papua. Relasi produksi baru 
ini mengakibatkan terjadinya penyingkiran penduduk tunakis-
ma dan seleksi tenaga kerja berdasarkan produktivitas, tak peduli 
apa pun identitas etniknya. Dengan demikian, jika dalam kasus-
kasus perluasan konsesi perkebunan, pertambangan, dan indus-
tri ekstraktif lainnya, penyingkiran terjadi secara struktural, maka 
dalam peristiwa ‘memetanikan orang Marind’ terjadi perpaduan 
dua kekuatan eksklusi, yaitu kebijakan negara yang membebaskan 
pasar tanah melalui Reforma Agraria cetak sawah berpadu dengan 
proses eksklusi yang intim di antara orang-orang dekat (Hall, Hirsh, 
dan Li 2011), yaitu pelepasan hak atas tanah dan penutupan akses 
atas tanah yang terjadi di antara keluarga, marga dan suku, juga 
tetangga. Proses yang disebut sebagai kuasa penyingkiran (powers 
of exclusion) ini lebih menekan bagi OAP, karena sedikitnya pilih-
an sumber penghidupan setelah akses atas manfaat dari pertanian 
padi ditutup, yaitu: kembali berburu dan meramu.

Dalam hal alokasi TORA untuk perluasan sawah, asumsi dasar 
bahwa jika sawah dicetak di tanah orang Marind pasti akan mem-
berdayakan si pemilik tanah, terbukti tidak tepat, karena melam-
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paui ranah legal, proses masuknya pertanian padi sawah di Me-
rauke telah membawa perubahan sosial yang tampak pada tiga hal:

1) Bentuk-bentuk hak kepemilikan dan penguasaan yang se-
belumnya diterapkan secara kultural kini semakin formal di-
definisikan dan mengakibatkan munculnya hubungan kelas 
dan relasi produksi baru (sewa, bagi hasil, upah), termasuk 
mendorong proses komodifikasi tanah yang semakin luas 
dan menyingkirkan.

2) Bantuan pemerintah untuk petani Marind tidak memperha-
tikan konsekuensinya pada susunan kelas yang mulai ter-
bentuk, sehingga hanya ‘tuan tanah’-lah yang menerima 
manfaat terbesar dari bantuan tersebut, sementara mereka 
yang tidak memiliki hak dan akses atas tanah disingkirkan. 
Namun demikian, meskipun memiliki posisi lebih berun-
tung, tuan tanah Marind tetap mengalami diskriminasi da-
lam hal akses permodalan dan saprodi dibandingkan de-
ngan petani non-Papua.

3) Pemberian izin pengusahaan pertanian padi pada perusa-
haan telah lebih menguntungkan pihak perusahaan ketim-
bang mewujudkan maksud ‘memberdayakan’ petani Ma-
rind. Ketimpangan ini terjadi karena dialihkannya risiko 
kegagalan panen dan sebagian permodalan kepada petani 
penggarap, dialihkannya penanggungan bagi hasil kepada 
pemilik tanah dan juga sebagian kepada petani penggarap, 
sementara pemberian bantuan modal sudah diambil tang-
gung jawabnya oleh pemerintah. Dalam skema seperti ini, 
perusahaan sudah berhasil memperkecil biaya dan risiko 
produksi, karena hanya bertanggung jawab pada penyedia-
an irigasi dan jalan yang sejatinya merupakan investasi 
jangka panjang, bukan biaya.

Lagi-lagi, mata negara menyorot separuh buta pada realitas 
yang kompleks sehingga hanya mampu melakukan penyederhana-
an (Scott 1998: 14). Abstraksi dari penyederhanaan itu menghasil-
kan asumsi-asumsi dasar yang sesat dan intervensi sosial yang sa-
lah kaprah, karena menggunakan logika negara yang dipaksakan 
pada realitas tersebut. Alih-alih mengurai setiap kerumitan dari 
masalah pertanahan yang multidimensi di Papua dengan membu-
ka ruang pada pengakuan tatanan sosial yang berbeda, keinginan 
negara untuk memperbaiki malah berwujud menjadi transformasi 
sosial yang memaksa. Mungkin banyak orang Marind sudah ter-
makan manisnya nasi, tetapi seorang pemuda berkata: “biar kami 
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begini, tra ada perubahan, orang sekolah bisa membaca, tapi kami 
bisa baca yang dorang tra bisa.” James C. Scott (1998) menyebut 
yang terkahir ini sebagai mêtis, yakni pengetahuan yang didapat 
dari praktik sehari-hari. Mêtis telah dihancurkan dari hari ke hari 
melalui program negara bagi kesejahteraan orang Papua, terma-
suk mencetakkan sawah, dan berakhir gagal. Maka tidak banyak 
pilihan jalan perubahan, kecuali mengembalikan kuasa mêtis un-
tuk menentukan arah perubahan itu sendiri.
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