






iii



iv



v



vi



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14

1960

Melukis baliho. Seorang seniman 
sedang melukis baliho untuk 
kampanye UUPA di Jakarta.

sumber foto: Koleksi Oei Hay Djoen/ 
Fotohistoria

UUPA yang kemudian 
dikenal sebagai gerakan 
landreform dimulai dengan 
anggapan bahwa negara tidak 
harus bertindak sebagai 
pemilik tanah mana pun, 
tetapi negara harus mem-
punyai wewenang untuk 
mengendalikan hak dan 

penggunaan yang efektif dari 
semua tanah, air, dan angkasa 
dalam wilayah negara. Hak 
milik perorangan atas tanah 
untuk mereka yang berke-
warganegaraan Indonesia 
diakui, tetapi persaingan be-
bas dalam hal penjualan dan 
pengalihan tanah tidak diper-
kenankan. Penguasaan tanah 
didasarkan atas prinsip fungsi 
sosial. Undang-undang ini 
menggariskan bahwa peng-
gunaan dan penjualan tanah 
perlu memperoleh persetu-
juan masyarakat seperti yang 
diwakili oleh administrasi 
kota dan desa.

Gedung DPR-GR. Gedung Dewan 
Perwakilan Rakyat  - Gotong Royong 
di Jakarta, bekas bangunan KUPAG.

sumber foto: dpr-ri.go.id
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Presiden Sukarno.

Petani. Seorang petani sedang 
menggembalakan itik di pematang 

sawah di Bali.
sumber foto: LIFE
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1957 - 1959 1960 - 1967

Pada 1957 ketika masalah Irian Barat 
senantiasa ditunda pengembaliannya 
oleh Belanda kepada republik, hal ini 
membuat pemerintah mengambil 
aksi sepihak dengan menasionalisasi 
perkebunan besar. Penasionalisa-
sian ini bukan berarti mengambil 
alih begitu saja, tetapi akan dibayar 
nanti. Namun, entah kenapa, semua 
pimpinan perkebunan besar yang 
dinasionalisasi justru dari Angkatan 
Darat atau TNI. Inilah pertama kali 
TNI menguasai ekonomi.

Pawai kampanye 
pembebasan Irian Barat di 
Jakarta.
sumber foto: Oey Hay Djoen

Pedagang dengan latar 
belakang grafity “COOK 
DUTH-MAN IN WEST IRIAN” 
di Jakarta1957.
sumber foto: LIFE

Selanjutnya, pada 1960 ketika 
keluar Undang-undang No. 
56 tentang penetapan batas 

luas tanah pertanian yang dikenal 
dengan landreform, pihak perke-
bunan besar justru tidak pernah 
tersentuh. Mengapa perkebunan 
dan kehutanan berhasil keluar dari 
program land reform? Selain karena 
militerisasi dalam isu nasionalisasi 
perusahaan perkebunan, di wilayah 
kehutanan organisasi kelembagaan 
dan hukumnya memang memiliki 
trajectory yang berbeda dibanding 
wilayah di pertanian-perkebunan. 
Pemerintahan Soekarno tidak ber-
hasil mengintegrasikannya ke dalam 
trajectory yang hendak ditempuh 
melalui UUPA 1960.

3 Januari 1958.
Pengambilalihan pabrik 
kertas ‘Padalarang’ oleh 

Penguasa Perang di Staf 
Kwartier TT. III Bandung. 

sumber: ANRI

16 Januari 1958.
Upacara pengambilalihan 

perkebunan karet 
‘Klapanunggal’ dan ‘Tingga 

Jaya’ oleh Penguasa Perang 
di Bogor. sumber: ANRI
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MATINJA SEORANG 
PETANI
(buat L. Darman 
Tambunan)

1.
depan kantor tuan 
bupati
tersungkur seorang 
petani
karena tanah
karena tanah

dalam kantor bari-
san tani
silapar marah
karena darah
karena darah

tanah dan darah
memutar sedjarah
dari sini njala api
dari sini damai 
abadi

2.
dia djatuh
rubuh
satu peluru
dalam kepala

ingatannya mela-
jang
didakap siksa
tapi siksa tjuma
dapat bangkainja

ingatannja kedja-
man-muda
dan anaknja jang 
djadi tentera
-- ah, siapa kasi 

makan mereka? --
isteriku, siangi 
padi
biar mengamuk pada 
tangkainja
kasihi mereka
kasihi mereka
kawan-kawan kita
suram
padam
dan hitam
seperti malam

3.
mereka berkata
jang berkuasa
tapi membunuh rak-
jatnja
mesti turun tahta

4.
padi bunting ber-
tahan
dalam angin
suara loliok dis-
ajup gubuk

menghirup hidup
padi bunting
menuai dengan angin

ala, wanita berani 
djalan telandjang
di sitjanggang, di 
sitjanggang
dimana tjangkol dan 
padi dimusnahkan

mereka jang berumah 
pendjara
baji digendongan
djuga tahu arti 
siksa

mereka berkata
jang berkuasa
tapi merampas rak-
jatnja
mesti turun tahta
sebelum dipaksa

djika datang trak-
tor
bikin gubuk hantjur
tiap pintu kita ge-
dor
kita gedor.

-----------
Keterangan:
+ Loliok ialah suling 
dari batang padi dalam 
sebutan kanak-kanak
(Sumber: Antologi Ber-
sama, “Matinya Seorang 
Petani”).
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luthfi
Note
Judul ganti: Roh Pancasila dalam Perumusan UUPA 1960: Peran Seksi Agraria UGM
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