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Gerakan anti tuan tanah di Tangerang 1924 

 

( studi kasus tentang pemberontakan petani di Tangerang  tahun 1924 ) 

 

SKRIPSI 

 

A. Paryanti 

NIM : K.4497028 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Pada abad 19 dan awal abad 20, di Jawa sering terjadi peristiwa 

pemberontakan, kerusuhan atau pergolakan sosial yang didukung oleh petani. 

Peristiwa – peristiwa itu biasanya diwujudkan dengan tindakan-tindakan agresif 

dan radikal yang sekaligus mencerminkan adanya ketegangan-ketegangan dan 

permusuhan di lingkungan masyarakat petani terhadap pemerintah kolonial 

beserta antek-anteknya. Semua itu mewujudkan gerakan-gerakan oleh masyarakat 

petani yang merupakan kekuatan sosial di pedesaan Jawa, yang merupakan 

aktifitas kolektif masyarakat petani dalam mewujudkan perubahan-perubahan 

dilingkungannya yang dianggap merugikan akibat adanya praktek eksploitasi oleh 

pemerintah kolonial Belanda (Sartono Kartodirjo , 1973, h: 2). 

Dalam menghadapi pengaruh penetrasi budaya barat masyarakat Indonesia 

mempunyai cara yaitu dengan mengadakan gerakan sebagai protes sosial yang 

diperkuat oleh perasaan keagamaan. Gerakan-gerakan sosial yang dilakukan oleh 

masyarakat petani merupakan gejala yang mewarnai sejarah Indonesia pada abad 

19 dan awal abad 20. Pada umumnya gerakan petani itu merupakan protes dan 

reaksi terhadap ketidakadilan (Landsberger ,1981, h:24-30). 

Dominasi pemerintah kolonial Belanda beserta perubahan-perubahan 

sosial di pedesaan yang menyertainya, telah mengakibatkan goyahnya tatanan 
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masyarakat tradisional di Jawa beserta tradisinya. Perubahan tatanan masyarakat 

di Jawa merupakan ladang subur bagi munculnya gerakan-gerakan sosial petani. 

Dominasi ekonomi, politik, dan kultural mengakibatkan goyahnya tatanan 

masyarakat tradisional beserta lembaga-lembaganya. Dengan masuknya ekonomi 

keuangan faktor-faktor produksi, seperti halnya tanah, tenaga buruh, hasil bumi 

telah memungkinkan bagi pemerintah kolonial Belanda untuk melaksanakan 

sistem pajak yang ditarik dari masyarakat petani. 

Perpajakan yang ditarik masyarakat petani meruapkan beban yang harus 

ditanggung disamping beban lainnya yang dikenakan, yaitu bentuk-bentuk kerja 

wajib tanpa upah. Dengan perdagangan dan industri pertanian di pedesaan Jawa 

pada awal abad 20, timbullah diferensiasi struktur dalam masyarakat pedesaan, 

sehingga ada peranan sosial baru yang dapat diperoleh dengan jalan lain dari pada 

peranan tradisional. Dalam bidang politik banyak ketegangan dan ketidakstabilan 

timbul karena penetrasi yang semakin meluas dari administrasi kolonial Belanda 

hingga masuk ke pedesaan, sedangkan lembaga-lembaga politik tradisional 

semakin terdesak. 

Nilai kepemimpinan menurut standar Barat, menggantikan penguasa 

tradisional menjadi aparat birokratis yang sepenuhnya ditempatkan dibawah 

pengawasan kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. Perubahan demikian 

menempatkan golongan sosial pedesaan berada di luar kerangka birokrasi 

tradisional, yaitu masyarakat petani merupakan pihak yang mengalami 

disorientasi. Pengaruh kultural asing menerobos lingkungan tradisional dan 

merongrong kekuatan-kekuatan, norma-norma tradisional sebagai pedoman hidup. 

Sedangkan para petani yang bekerja pada perkebunan-perkebunan milik 

pemerintah kolonial Belanda sering dikecewakan. Pada masa kolonial tidak 

terdapat lembaga-lembaga yang dapat menyalurkan rasa kekecewaan para petani. 

Pemerintah kolonial Belanda sering menangkap para petani yang melakukan 

protes (Sartono  Kartodirjo, 1986, h:7). 

Di dalam situasi seperti itu muncul kecenderungan dalam masyarakat 

petani pedesaan Jawa untuk mencari reorientasi, antara lain dengan 

menghidupkan kembali nilai-nilai tradisional terhadap kekuatan disintegrasi dari 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 3 

pengaruh penetrasi kebudayaan Barat, masyarakat pedesaan Jawa mempunyai 

cara-cara untuk membuat reaksi. Jalan yang mereka tempuh adalah dengan 

gerakan sosial sebagai protes sosial, yang sering diperkuat dengan perasaan 

keagamaan menjadi gerakan sosial politik. Timbullah kekuatan-kekuatan dari 

kepercayaan religius yang berakar dalam tradisi rakyat melawan kolonialisme 

Belanda. 

Munculnya harapan kedatangan tokoh penyelamat kehidupan masyarakat 

petani di desa yang diharapkan dapat memberikan pertolongan ialah seorang 

messias atau Jawa dikenal dengan Ratu Adil. Protes sosial yang menempuh jalan 

kekerasan dapat dibenarkan oleh tradisi messianistis. Konsepsi tentang 

kembalinya susunan masyarakat lama atau datangnya jaman keemasan. Gambaran 

masa depan yang dibayangkan disusun menurut model tradisional, menjadi 

kerangka pemikiran tradisionalistis. Munculnya mitos itu terjadi pada masa 

masyarakat mengalami perubahan sosial ekonomis dan politik seperti yang terjadi 

pada abad ke-19. 

Di dalam seperempat abad 19 politik batigslot atau politik mengembalikan 

keuntungan sebesar-besarnya atas daerah-daerah koloni yang dianut oleh 

pemerintah kolonial Belanda direalisasikan dengan bentuk sistem eksploitasi 

secara tanam paksa di Hindia Belanda dan di Jawa pada khususnya. 

Sistem tanam paksa itu berlangsung pada tahun 1830-1870, sejak tahun 

1870-an perkebunan-perkebunan sudah berangsur-angsur diambil oleh para 

penanam modal swasta. Lahan pertanian yang digunakan untuk kepentingan 

tanam paksa sangat luas, dan tenaga-tenaga yang dipergunakan untuk menanam, 

memelihara dan menuai sangat banyak. Di samping dibutuhkan tenaga-tenaga 

kerja untuk mengurusi sistem tanam paksa tersebut masih dibutuhkan tenaga kerja 

untuk mengurusi jembatan-jembatan, jalan, pabrik, pengairan, gudang-gudang 

penimbunan, tukang kurir dan sebagainya dimana tenaga buruh tersebut harus 

diambil dari petani. 

Untuk mendapatkan tenaga buruh seperti tersebut diatas guna keperluan 

sistem itu, pemerintah kolonial Belanda membagikan tanah kepada penduduk di 

daerah-daerah gubernemen dengan ketentuan bahwa bagi para penduduk yang 
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telah mendapatkan lahan pertanian mereka terkena kerja wajib tanpa upah untuk 

keperluan tanam paksa (Fasseur, 1973, h: 66). 

Dalam perkembangan selanjutnya adanya kerja wajib yang mengikuti 

proses pembagian tanah justru membebani penduduk. Dengan demikian petani 

berarti harus berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, 

sistem semacam ini oleh Boeke disebut dengan “dualisme ekonomi” (Boeke, 

1973,h: 5). Peraturan yang lain mengenai kepemilikan tanah adalah bahwa setiap 

penduduk yang mempunyai tanah juga dibebani dengan adanya pajak tanah 

(Prajudi Atmosudirjo, 1975, h: 204). Dengan adanya fenomena yang merugikan 

para petani pemilik tanah dalam peraturan-peraturan tanam paksa, menjadikan 

banyak petani yang akhirnya melepaskan hak atas kepemilikan tanahnya kepada 

orang lain (menjual) untuk menghindari beban kerja wajib tanpa upah dan beban 

pajak tanah atas tanah yang dimiliknya (Fasseur , 1991 h : 67). Para petani 

pemilik tanah yang menjual tanahnya kepada petani-petani kaya (pemilik modal 

besar) yang mempunyai kemampuan untuk membayar orang untuk menggantikan 

beban kerja wajibnya, dan sekaligus mampu membayar beban pajak tanah yang 

dimilikinya. Petani-petani yang telah melepaskan tanahnya beralih profesi sebagai 

buruh-buruh bebas di pabrik-pabrik maupun di perkebunan-perkebunan dengan 

mendapat upah kerja. Disinilah awal mula kemunculan tuan-tuan tanah partikelir 

(swasta) di daerah-daerah gubernemen secara besar-besaran. 

Di dalam tanah partikelir, sistem penggarapan tanah pertaniannya adalah 

dilakukan dengan cara sewa bagi hasil, yaitu bahwa disamping menerima hasil 

sewa dari petani berdasarkan kesepakatan bersama, juga berhak atas cuke atau 

pungutan atas hasil panen sebesar seperlima dari hasil keseluruhan (Scheltema, 

1985, h: 191). Dalam tanah partikelir tersebut, sejak tahun 1912 juga ditetapkan 

bahwa petani-petani di wilayahnya yang tidak membayar kewajiban-

kewajibannya pada tuan tanah (Sartono Kartodirjo, 1975, h: 255). Akibatnya 

banyak petani di tanah partikelir mengalami kebangkrutan, karena harta milik 

mereka terpaksa di sita dan di jual untuk menutup hutang-hutangnya. Sudah 

barang tentu hal ini menimbulkan rasa dendam dan kebenciam yang mendalam. 

Rasa dendam ini menjadi semakin membara karena tuan tanah selain mempunyai 
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wewenang mengadili juga menaikkan pungutan-pungutan terhadap para petani 

yang berada pada wilayah wewenangnya. 

Praktek-praktek yang dilakukan orang-orang Cina biasa di Tangerang 

untuk mengambil hak guna usaha dari tangan pribumi dan merendahkannya 

menjadi memaron atau lajang sawah. Metode-metode khusus tentang hal itu 

diberitakan : pemberian persekot yang untuk sebagian harus dibayar kembali 

dalam bentuk produk, mula-mula diperhitungkan dengan harga yang sangat 

rendah. Sisanya kemudian diperhitungkan dengan harga pasar. Metode lainnya 

ialah menjual kerbau kepada orang-orang yang membuka tanah. Hutang kerbau 

kemudian diperhitungkan dengan hak guna usaha yang dijanjikan, dengan hak 

bagi penggarap untuk membelinya kembali. Di samping itu harus membayar atas 

sawahnya sendiri dengan sejumlah padi dan membayar cukai. Selain itu terjadi 

penggadaian jangka pendek (3,5 atau 8 bulan) yang dikombinasikan dengan bagi 

hasil (dengan imbalan ½ atau 2/5 dari hasil ). 

Para pemilik tanah di daerah Tangerang cenderung untuk mengubah tanah 

pusaka mereka, dalam hal ini sawah dan hak guna usaha, menjadi sawah kongsi, 

yaitu sawah dengan hak milik tanpa beban. Tanah kongsi itu umumnya di garap 

dengan bagi hasil. Penggarap harus menyerahkan 2/5 atau ½ dari hasil sawah 

kepada tuan tanah. Tanah kongsen yang sebenarnya di daerah Tangerang juga 

sudah ada sebelumnya, dan digunakan untuk budidaya tebu, tetapi kemudian 

untuk menanam tanaman lain (Sediono MP Tjondronegoro, 1985, h :415-418). 

Dalam hubungannya dengan permasalahan diatas maka kerusuhan yang 

dilakukan oleh petani di Tangerang terhadap tuan-tuan tanah pada tahun 1924 

dengan latar belakang perubahan sosial ekonomi sebagai faktor-faktor kondisional 

serta akibat yang ditimbulkan dengan maksud menampilkan masyarakat petani 

Indonesia sebagai dramatis pesona dan peranannya dalam sejarah perlawanan 

terhadap pemerintah kolonial Belanda. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka 

permasalahan : GERAKAN ANTI TUAN TANAH DI TANGERANG 1924 

(Studi kasus tentang Pemberontakan Petani di Tangerang Tahun 1924) menarik 

untuk diteliti. 
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C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka 

penulis merumuskan beberapa masalah antara lain : 

1. Bagaimanakah latar belakang terjadinya gerakan anti tuan tanah di Tangerang 

pada tahun 1924 ? 

2. Bagaimanakah pengaruh gerakan anti tuan tanah di Tangerang pada tahun 

1924 terhadap petani ? 

3. Bagaimanakah reaksi pemerintah kolonial Belanda terhadap gerakan anti tuan 

tanah di Tangerang pada tahun 1924 ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk : 

1. Mendapatkan gambaran jelas mengenai latar belakang terjadinya gerakan anti 

tuan tanah di Tangerang pada tahun 1924. 

2. Mendiskripsikan pengaruh gerakan anti tuan tanah di Tangerang pada tahun 

1924 terhadap petani. 

3. Mendiskripsikan reaksi pemerintah kolonial Belanda terhadap gerakan anti 

tuan tanah di Tangerang pada tahun 1924. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritik 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan untuk : 

a. Menambah khasanah ilmu pengetahuan, yaitu dapat memberikan pengetahuan 

tentang gerakan anti tuan tanah di Tangerang pada tahun 1924. 

b. Menambah wawasan khususnya bagi penulis dan umumnya pada pembaca 

tentang  terjadinya anti tuan tanah di Tangerang pada tahun 1924. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Pendidikan di Program 

Sejarah FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
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b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat melengkapi koleksi 

pengetahuan ilmiah di perpustakaan khususnya mengenai gerakan anti tuan 

tanah di Tangerang pada tahun 1924. 

 

   BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A.  Kajian Teori 

1. Petani 

Totok Markidanto (1982, h: 57) berpendapat bahwa petani adalah penduduk 

atau orang-orang yang secara de facto memiliki atau menguasai sebidang lahan 

pertanian serta mempunyai kekuasaan atas pengelolaan faktor-faktor produksi 

pertanian (meliputi tanah berikut faktor alam yang melingkupinya,  tenaga kerja 

termasuk orang dan ketrampilan, modal dan peralatan) diatas lahannya tersebut 

secara mandiri (otonom) atau bersama-sama pihak lain. 

Menurut pendapat Eric R. Wolf (1984, h: 66) yang dimaksud dengan petani 

adalah penduduk yang secara ekstensional terlibat dalam bercocok tanam dan 

membuat keputusan yang otonom tentang proses cocok tanam. Kategori yang 

demikian mencakup penggarapan maupun penerima bagi hasil serta pemilik 

penggarap selama mereka berada pada posisi membuat keputusan tentang 

bagaimana pertumbuhan tanaman mereka. 

Struktur sosial kaum tani dan masyarakat yang menyerupai petani meliputi 

hubungan pengaruh kultural dan contoh antara golongan elite dan belahan petani 

dari seluruh sistem sosial yang lebih besar. Masyarakat petani adalah masyarakat 

terbelah, jika kita mempelajarinya maka kita dapatkan bahwa untuk 

mempertahankan dirinya sebagai kebudayaan petani dituntut adanya suatu 

komunikasi yang terus menerus dengan pemikiran komunitas lokal yang berasal 

di luarnya. Kehidupan intelektual dan kadang-kadang agama dan moral dari desa 

petani selamanya tidak lengkap. Mereka yang mempelajari perlu tahu tentang apa 

yang terjadi dalam pikiran guru, imam. Atau filsafat yang pemikirannya 

mempengaruhi dan mungkin juga dipengaruhi oleh kaum tani. Desa petani 
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mengundang kita untuk mengikuti jalur interaksi yang panjang antara komunitas 

tersebut dan pusat-pusat peradaban. Kebudayaan petani memiliki sejarah yang 

nyata, merupakan sejarah peradaban kultur desa dan bersifat lokal. 

Masa petani telah mempertahankan kesmaan yang tidak tergoyahkan antara 

lain; dimana-mana ada ikatan pribadi dengan tanah, keterikatan pada desa atau 

komunitas lokal, pentingnya keluarga secara sentral, perkawinan sebagai 

persiapan ekonomi, tempat ketegangan antara keterikatan pada tanah dan dunia 

lokal dan keharusan untuk menghasilkan tanaman penghasil uang. Pandangan 

petani tentang kehidupan yang baik: keterikatan yang dalam dengan tanahnya 

sendiri, sikap hormat terhadap tempat tinggal dan kebiasaan nenek moyang,  

kekangan terhadap mencari diri sendiri secara individual demi keluarga dan 

komunitas, kecurigaan tertentu, bercampur dengan penghargaan terhadap 

kehidupan kota, etik yang sederhana dan bersifat duniawi ( Redfield, 1982, h: 

107).  

Sejak tahun 1890 selain dari pertanian tuan tanah dengan penyewa maupun 

buruh upahnya ada tiga kelompok pembagian dalam kaum tani: 

1. Kaum tani kaya yang mempekerjakan sendiri beberapa buruh upahan tetapi 

bisa menghasilkan surplus yang bisa dipasarkan. 

2. Petani menengah yang merupakan penyewa dan atau memiliki petak tanah 

sendiri yang sempit dan menghasilkan surplus tetapi dalam jumlah sedikit. 

3. Petani miskin yang hidup dari menjual tenaganya. 

Petani miskin ditinjau dari aspek ekonomi dicirikan sebagai berikut: 

1. Pendapatan rumah tangga petani rendah (termasuk pendapatan diluar usaha 

tani). Dari perhitungan pendapatan rumah tangga petani ini dapat dihitung 

pendapatan perkapita yang selanjutnya dipergunakan untuk menentukan 

kedudukan petani terhadap garis kemiskinan. Petani tersebut disebut petani 

miskin bila tingkat pendapatan perkapita pertahun kurang dari 320 kg setara 

beras untuk daerah pedesaan (menurut klasifikasi Sajogyo). 

2. Luas tanah garapan sempit (khusus usaha tani pertanaman dan perikanan 

darat) untuk Jawa, luas tanah garapan tersebut kurang atu sama dengan 0,25 

hektar dan diluar Jawa luasnya kurang dari 0,50 hektar atas dasar tanah sawah 
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yang tingkat produktivitasnya tinggi (dapat ditanami dua kali setahun) untuk 

tanah darat digunakan kriteria yaitu untuk Jawa kurang atau sama dengan 0,50 

hektar dan luar Jawa kurang dari 1 hektar. 

3. Produktivitas tenaga kerja rendah. Penggunaan tenaga kerja tidak efisien 

sehingga pendapatan per kapita rendah. 

4. Modal (kapita) relatif kecil atau tidak ada, karena pendapatan rendah, 

simpanan atau tabungan yang dimiliki sangat kecil atau relatif tidak ada. 

Akibatnya kesempatan untuk memperluas usahanya menjadi sangat terbatas. 

Selain uang tunai, pengertian modal disini termasuk tanah, termak, alat-alat 

pertanian dan sebagainya. 

5. Tingkat ketrampilan (skill) rendah, secara umum ketrampilan petani miskin 

rendah. Akibatnya jiwa kewirausahaan dan kemampuan manajerialnya juga 

rendah. Akibat selanjutnya daya tanggap (respon) mereka terhadap tehknologi 

baru lambat atau kecil, sehingga produktivitas usaha secara keseluruhan 

rendah. 

Ciri-ciri petani miskin diatas tersebut berdiri sendiri, tetapi saling kait 

mengkait satu sama lain serta saling pengaruh mempengaruhi penilaian terhadap 

seorang petani apakah petani tersebut termasuk petani miskin atau tidak. 

(Sajogyo, 1977, h: 98-99). 

Hirarki status yang konvensional di kalangan orang miskin di pedesaan 

biasanya adalah : petani pemilik tanah kecil, petani penyewa, buruh. Sudah tentu 

kategori-kategori itu tidak bersifat eksklusif, oleh karena biasanya ada petani 

selain memiliki lahan sendiri juga menggarap lahan tambahan yang ia sewa, 

begitu pula ada buruh yang memiliki lahan sendiri.  

Menurut Hadi Prayitno dan Licolin Arsyad (1987, h: 133) Shanin 

menunjukkan pada ciri-ciri masyarakat petani (peasant) sebagai berikut : 

1. Satuan keluarga (rumah tangga) petani adalah satuan dasar dalam masyarakat 

desa yang berdimensi ganda. 

2. Petani hidup dari usaha tani, dengan mengolah tanah (lahan). 

3. Pola kebudayaan petani bercirikan tradisional dan khas. 
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4. Petani menduduki posisi rendah dalam masyarakat; mereka adalah ‘orang 

kecil’ terhadap mesyarakat di atas desa.  

Petani sikep dalam arti penduduk desa dengan hak atas tanah telah hilang 

dari lingkungan desa. Sebagai gantinya dikenal kata (dari coolie), sebuah istilah 

British India, yang berarti pekerja tanpa keahlian. Oleh karena semua penduduk 

desa dengan hak-hak tanah diwajibkan untuk kerja bakti, tanpa kecuali mereka itu 

disebut kuli. Lingkungan desa mulai tersusun dalam pelbagai kelas kuli, yang 

menunjukkan tanggung jawab mereka terhadap pekerjaan pada proyek-proyek 

negara seperti misalnya kuli kenceng (tanggung jawab penuh untuk kerja bakti), 

kuli-setengah-kenceng (tanggung jawab sebagian untuk tugas-tugas kerja bakti) 

dan sebagainya. Tanah milik desa sendiri, yang Belanda tetap sebut sebagai tanah 

persekutuan, tidak lagi disebut tanah lanyah, istilah dari masa sebelum penjajahan 

untuk tanah desa, tetapi menjadi tanah-kongsen (dari kata Cina ‘kongsi’ = usaha 

gabungan), lagi-lagi sebuah istilah dari kamus kolonialisme internasional, kali ini 

datangnya dari pantai utara Jawa. Kepekaan petani terhadap perubahan yang 

begitu dikenal benar oleh Crawfurd digambarkan secara tepat oleh perubahan 

istilah-istilah untuk membedakan para pemilik tanah dan tanah. 

Jika bagi kaum priyayi lingkungan orang Jawa itu hanya terdiri atas dua 

kelas yaitu golongan elite dan wong cilik, maka di dalam persekutuan desa status 

itu tidak hilang seluruhnya dan masih dibentuk sesuai dengan hak milik, hak tanah 

dan kedudukan. Satu bentuk hak milik petani terhindar dari sistem perpajakan dan 

menjadi sangat penting di mana penduduk desa, yaitu halaman sekitar rumah di 

desa. 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan 

petani adalah orang-orang yang mata pencahariannya dari bercocok tanam baik 

sebagai pemilik bukan penggarap, pemilik penggarap atau penyewa penggarap.  

 

2.  Konsep Gerakan Sosial 

A. Pengertian dan Unsur - unsur Gerakan Sosial 

1) Pengertian Gerakan Sosial 
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Pengertian gerakan sosial yang konseptual hingga sekarang belum 

ada, sehingga para sarjana sejarah terdapat perbedaan dalam 

mendefinisikan gerakan sosial. Walaupun demikian banyak sarjana yang 

berusaha mendefinisikan gerakan sosial. 

Membicarakan tentang gerakan anti tuan tanah di Tangerang, tidak 

bisa lepas dari pembicaraan tentang gerakan sosial karena pemberontakan 

petani di Tangerang adalah merupakan bentuk gerakan sosial. 

Adapun yang dimaksud dengan gerakan sosial dalam penelitian ini 

adalah gerakan sosial seperti yang digambarkan oleh Tom Bottomare 

(1983, h: 72) yaitu usaha bersama untuk meningkatkan atau menentang 

perubahan dalam masyarakat dimana usaha tersebut memainkan peran. 

Sedangkan yang tergolong ke dalam suatu gerakan merupakan suatu 

kelompok yang bersimpati terhadap pandangan sosial atau doktrin tertentu 

yang menampakkan dirinya dalam perdebatan politik dan siap berperan 

dalam kegiatan seperti domonstrasi, pemberontakan dan lain-lain. 

Gerakan sosial ini sering desebut juga sebagai gerakan protes karena 

gerakan ini merupakan protes dari rakyat terhadap penguasa, baik 

penguasa tradisional maupun penguasa modern. Gerakan ini berusaha 

untuk melepaskan diri dari kekuasaan dan keadaan yang tidak 

menyenangkan. Gerakan ini disebut juga gerakan rakyat karena 

merupakan kegaiatan rakyat kebanyakkan, bukan penguasa atau 

pemerintah yang selalu lebih tampak sebagai gerakan protes atau reaksi 

kolektif terhadap kedudukan yang lebih rendah. 

Gerakan-gerakan petani yang timbul di lingkungan pedesaan yang 

mengguankan ideologi keagamaan mampu membentuk wadah aksi-aksi 

kolektif yang didasarkan atas sentrmen-sentimen komunal, bukan atas 

dasar solidaritas yang rasional, yaitu didasarkan atas pertimbangan  

kepentingan bersama. Gerakan anti pererasan umumnya terjadi di tanah 

partikulir, baik yang dimiliki oleh orang Barat maupun orang Cina, yang 

sering diwujudkan dalam bentuk kerusuhan-kerusuhan atau huru-hara 

dengan mengguankan kekerasan. Hampir semua kerusuhan di tanah 
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partikulir ini disebabkan oleh adanya pemungutan pajak yang tinggi dan 

tuntutan pelayanan kerja yang berat. 

Menurut Sartono Kartodirdjo, gerakan sosial adalah suatu aktivitas 

kolektif yang bertujuan hendak mewujudkan atau sebaliknya monolak 

suatu bahan dari suatu masyarakat dengan jalan radikal dan revolusioner. 

(Sartono Kartodirdjo, 1967, h: 5). Pengertian radikal dalam tulisan ini 

adalah sebagai gerakan sosial yang berlaku dan ditandai oleh kejengkelan 

moral untuk menentang. 

Hanry A Landsberger mengatakan bahwa konsep suatu gerakan 

adalah adanya reaksi kolektif dari kelompok masyarakat terhadap status 

mereka yang rendah akibat adanya penindasan. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Michael Adas (1988, h: 136) yang mengatakan bahwa terjadinya 

gerakan sosial pada umumnya terdapat pada masyarakat yang 

berkedudukan rendah. Sedangkan Mulyoto (1987, h: 45) mengatakan 

bahwa gerakan sosial adalah suatu gerakan yang timbul sebagai suatu 

ledakan dari ketegangan-ketegangan, permusuhan, atau pertentangan yang 

terdapat dalam masyarakat pedesaan. Gerakan tersebut timbul sebagai 

akibat adanya kondisi dalam masyarakat yang tidak memuaskan karena 

penetrasi sosial budaya barat. 

Di Indonesia gerakan sosial muncul pada masa kolonial, sebagai 

akibat dominasi politik, ekonomi dan kultur. Dalam menghadapi dominasi 

itu, masyarakat Indonesia mempunyai cara untuk membuat reaksi sendiri, 

karena di dalam sistem kolonial tidak terdapat lembaga-lembaga untuk 

menyalurkan perasaan tidak puas atau kekuatan oposisional maka jalan 

yang ditempuh adalah mengadakan gerakan sosial sebagai protes sosial 

(Nugroho Notosusanto, 1984, h: 206). 

Dalam prespektif sejarah, gerakan petani pada dasarnya mengenal 

perubahan-perubahan bentuk dari tradisional ke bentuk modern, sesuai 

dengan perkembangan masyarakat Indonesia sendiri. Perubahan ini 

menandakan rakyat pedesaan memiliki sifat dinamis. Proses perubahan 

dari bentuk tradisional ke bentuk modern tidak dapat berlangsung secara 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 13 

total, tetapi melalui proses peralihan, maka dalam proses 

perkembangannya gerakan petani pada dasarnya dapat dibedakan atas tiga 

jenis yaitu : (1) gerakan petani tradisional, (2) gerakan petani tradisional 

dan (3) gerakan petani modern.   

Suatu rumusan yang lebih jelas menyatakan bahwa gerakan sosial 

adalah gerakan yang timbul sebagai suatu ledakan dari ketegangan-

ketegangan dan permusuhan-permusuhan atau pertentangan yang terdapat 

dalam masyarakat yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut : 

Pertama, anarki oleh karena organisasinya, programnya, strrategi 

dan taktiknya masih sangat sederhana. Hal ini dikarenakan gerakan ini 

adalah gerakan seketika dari perasaan tidak suka yang telah lama ada, 

menyebabkan pelaku gerakan ini tidak dapat mengorganisasikan diri 

dengan baik dan tidak dapat merencanakan program, strategi dan 

taktiknya. 

Kedua, waktunya sangat pendek, hal ini sangat berhubungan dengan 

sifat yang pertama yang menyebabkan gerakan ini sangat mudah ditumpas 

oleh penguasa yang ada. 

Ketiga, scope atau wilayah terjadinya sangat sempit (lokal) dan erat 

kaitannya dengan religiomagis. Sartono Kartodirjo, menyebut sifat-sifat 

gerakan sosial kecuali tiga hal diatas adalah bahwa gerakan sosial 

memiliki tujuan yang kabur, pengikut dan pelakunya tidak mempunyai 

gambaran yang jelas bagaimana tata masyarakat seandainya gerakan 

mereka berhasil mencapai kemenangan di kemudian hari. Hal inilah 

membedakan antara gerakan sosial dengan perlawanan yang terorganisir. 

Gerakan sosial menurut pandangan sosiologi adalah suatu bentuk 

perilaku bersama yang penting berupa tindakan sejumlah orang 

terorganisir dan disiagakan untuk mendukung dan memperjuangkan (atau 

sebaliknya untuk melakukan perubahan sosial) berbagai revolusi dan 

reformasi adalah tipe umum gerakan sosial. Partisipasi banyak orang 

dalam gerakan sosial pada umumnya hanya informal atau tidak langsung. 

(Sartono Kartodirjo, 1973, h: 5) 
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2) Unsur – unsur Gerakan Sosial  

a) Millenarisme 

Millenarisme berasal dari kata millennium yang berarti jaman 

keemasan yang segalanya dalam keadaan damai, melipah ruah sandang 

dan pangan, masyarakat tidak mengalami kekacauan, penderitaan dan 

kesulitan apapun. Pendukung gerakan ini mempunyai keyajinan bahwa 

pergolakan yang akan mengubah  pranata – pranata yang didominasi 

oleh Belanda. Negara dan masyarakat akan pulih bila Belanda pergi 

dari Bumi Indonesia. ( Sartono Kartodirjo, 1989, h “ 73 ) 

Perubahan situasi ke jaman keemasan, akan didahuli suatu 

bencana alam, dekadensi moral, dan kemelaratan dalam masyarakat. 

Bagi mereka yang ingin mempertahankan hidup setelah terjadinya 

keadaan seperti diatas, dianjurkan untuk berpegangan teguh pada 

ajaran – ajaran pemimpin dalam melaksanakan aksi revolusionernya 

dan bagi mereka yang tidak akan diancam dan diberi hukuman   

b) Messianisme 

Messianisme berarti mengharapkan datangnya juru selamat yaitu 

raja yang akan menciptakan keadilan dan perdamaian yang sempurna. 

Juru selamat yang diharapkan adalah seorang   raja yang akan 

menegakkan keadalan dan perdamaian di sebuah negara yang 

melimpah ruag. Raja yang dinantikan ini dalam konsep Jawa disebut 

Ratu Adil. Kedatangan ratu adil akan didahului dengan bencana alam, 

penurunan martabat, kemelaratan dan penderitaan. Ratu adil ini akan 

membebaskan orang dari segala penyakit, kelaparan dan keadilan akan 

menang ( Sartono Kartodirdjo, 1989, h. :73 ) 

c) Nativisme  

Nativisme  merupakan suatu reaksi rakyat Inonesia untuk 

menentang segala pengaruh dari kekuasaan orang kulit putih. 

Meningkatnya pengaruh politik dan kebudayaan asing akan 

menimbulkan suatu reaksi dari masyarakat petani untuk menentang 

dan memulihkan suatu tata tertib tradisional. 
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d) Revivalisme 

Tujuan gerakan revivalisme adalah menghidupkan kembali nilai 

– nilai kuno terutama kejayaan masa lampau. Biasanya gerakan ini 

dipimpin oleh seorang kyai atau haji. Pemimpin gerakan ini dalam 

menggerkan massa dengan cara membakar semangat rakyat untuk 

menggiatkan kembali pranata-pranata masyarakat tradisional untuk 

menghadapi pangaruh dari pemerintah kolonial. Cara pemimpin dalam 

menimbulkan revivalisme dan indoktrinasi agama yaitu dengan jalan 

menghidupkan mitos-mitos mistik dan upacara keagamaan. Termasuk 

didalamnya untuk menjalankan kecenderungan untuk kompromi 

dengan golongan penguasa.  (Sartono Kartodirdjo, 1973, h : 37). 

Semua unsur gerakan di atas menjadi alat yang efektif dalam 

membangkitkan petani untuk bergerak. Oleh karena itu dalam kenyataannya 

sulit mengadakan penggolongan secara tegas dan tidak mungkin untuk 

menggolong-golongkan perlawanan kaum tani yang semata-mata bersifat 

millenarisme, messianisme, nativisme atau revivalisme. Umumnya gerakan 

sosial memiliki lebih dari satu unsur di atas yang berbaur menjadi satu proses 

yang saling memperkuat semangat perjuangan petani di pedesaan. (Sartono 

Kartodirdjo, 1989, h: 121-122). 

 

B. Macam -macam Gerakan Sosial 

1. Gerakan  melawan pemerasan 

Gerakan melawan pemerasan banyak terjadi di daerah partikelir yang 

disebabkan adanya pemungutan pajak yang tinggi dan tuntutan pelayanan 

yang berat terhadap kaum tani di daerah tersebut. Hal ini sesuai dengan 

pendapat dari Tacquelville yang dikutip Michael Adas (1988, h: 43) 

mengatakan bahwa mengandung penderitaan yang sangat lama dan sabar 

tidak dapat diperbaiki lagi akan menimbulkan kebencian yang tidak dapat 

ditoleran lagi. 

Kemungkinan itu akan cenedrung menjadi sebuah pergerakan yang 

militan dalam masyarakat petani. Salah satu ciri dalam bangunan 
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masyarakat di tanah partikulir adalah hilangnya persekutuan hidup di 

pedesaab. Adanya sistem tanah partikelir membentuk organisasi sosial 

yang lepas dan menguatkan tuan-tuan tanah untuk menguasai dan 

menindas kaum tani. Dengan kondisi seperti di atas, maka tidak 

mengherankan kalau di tanah partikelir selalu menjadi arena pergolakan 

yang terus menerus. Komunikasi yang buruk membuat posisi sulit untuk 

menjaga keamanan, sehingga situasi semakin memburuk. 

Tujuan pokok dari pergolakan di tanah partikelir tidak sama tergantung 

dari kekhususan timbulnya rasa dendam dan benci terhadap tuan tanah. 

Latar belakang rasa dendam dan kebencian terhadap tuan tanah ini 

disebabkan adanya pungutan lajak dan kerja rodi yang memberatkan kaum 

tani. (Sartono Kartodirdjo, 1984, h : 40). 

2. Gerakan Ratu Adil 

Mitos gerakan ratu adil bagi rakyat Indonesia terutama masyarakat 

Jawa, mempunyai pengaruh yang kontraversial. Di satu pihak mitos 

memberikan harapan ketabahan dan kesediaan memberikan pengorbanan 

di pihak lain. Mitos itu menimbulkan sikap-sikap fatalitas karena orang 

menjadi pasrah, tanpa melakukan ikhtiar (berusaha) untuk mencari jalan 

penyelesaian bagi masalah yang dihadapi, misalnya masalah penindasan, 

ketidakadilan dan penjajahan. Hakekat mitos itu sendiri tidak jelas orang 

hanya mengetahui dari mulut ke mulut sehingga orang tidak mengetahui 

dari mana asal mitos tersebut. (Hartawardaya, 1977, h: 38). 

3. Sekte - sekte Keagamaan 

Disamping adanya pergerakan-pergerakan di atas, pada akhir abad 19 

juga terdapat pertumbuhan sekte-sekte keagamaan yang baru. Pada 

umumnya gerakan yang bercorak keagamaan menunjukkan corak umum 

dari suatu gerakan yang memuat protes-protes rakyat terhadap tejanan dari 

golongan penguasa seperti gerakan-gerakan lainnya di pedesaan. 

Lahirnya gerakan sekte keagamaan telah melahirkan tokoh-tokoh 

karisma seperti yang diduduki oleh para guru, haji, kyai yang telah 

memotori rakyat untuk bersatu dalam ikatan keagamaan. Para pendukung 
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gerakan ini   merasa akan tenggelam dalam suatu situasi rakyat yang 

mengalami demoralisasi. Oleh karena itulah mereka berusaha untuk 

menarik diri dan lari menuju ke ajaran sekte yang sifatnya mistis dan 

penuh kerahasiaan. Gerakan sekte telah memberikan suatu sistem yang 

bulat beserta dengan kepemimpinannya terhadap mereka yang tergoncang 

dari pemegang kehidupan tradisional. (Sartono Kartodirdjo, 1984, h: 77). 

Gerakan sekete keagamaan mengandung unsur pertentangan yang 

sifatnya ganda, satu pihak sekte bertentangan dengan elit agama disatu 

pihak lagi dengan elit birokrasi atau pemerintah. Terhadap golongan 

agama yang berkuasa  berusaha untuk menyaingi, karena dalam 

perkembangannya dapat dari pendukung-pendukung orang-orang yang 

tertekan oleh orang yang mempunyai kekuasaan. Sikap srktr terhadap 

golongan birokrasi pemerintah kolonial bersifat melawan, karena 

beranggapan bahwa golongan birokrasi pemerintah kolonial Belanda 

adalah orang kafir, sehingga tidak perlu berhubungan dengan mereka. 

Tujuan dari gerakan sekte ini adalah menjawab semua yang 

menimbulkan penderitaan petani. Gerakan ini menginginkan kehidupan 

duniawi yang penuh kebahagiaan dan ketentraman. Hal ini dapat terwujud 

dalam suatu kerajaan yang diperintah secara adil dan damai ataupun dalam 

bentuk masyarakat yang bebas dari orang kafir. Selain itu gerakan ini juga 

bertujuan untuk mengadakan perubahan pergantian yang telah ada dalam 

lingkungan masyarakat mereka. Dengan kata lain sifat ideologi gerakan 

sekte keagamaan dekat dengan milenarisme yaitu berorientasi dengan 

kehidupan sekarang. 

4. Cara yang Dipakai dalam Gerakan Sosial 

 Beberapa cara yang digunakan dalam protes tradisioanal ada dua 

macam yaitu dengan kekerasan dan tanpa kekerasan 

(a) Protes Sosial Tanpa Kekerasan 

Protes ini umumnya relatif lebih lama dibandingkan protes 

yang memakai kekerasan, sebab pihak yang diprotes tidak segera 

merasa dirugikan. (Roslan Abdulgani, 1977, h: 27 ). Menurut TB 
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Simatupang dan Lavian (1978, h:23-24) bentuk protes sosial tanpa 

kekerasan ini adalah : 

1. Nyiwak yaitu suatu protes sosial dengan mengasingkan pihak 

yang diprotes yang dianggap telah menyimpang dari aturan 

masyarakat. 

2. Pepe yaitu protes sosial dengan cara menjemur diri di alun-alun 

istana untuk memohon kebijaksanaan dari seorang raja. 

3. Pengasingan diri yaitu protes yang mengasingkan diri oleh 

kelompok minoritas dengan cara mengasingkan diri ke hutan 

atau pegunungan untuk mencari kekutan gaib. 

(b) Protes dengan Cara Kekerasan 

Protes dengan cara kekerasan lebih cepat mendapat tanggapan 

dari pihak penguasa, karena sifatnya merugikan pihak penguasa. 

Gerakan ini biasanya muncul karena adanya pengaruh dari luar 

sehingga mendorong penduduk setempat untuk mendesak penguasa 

yang dianggap adil, Sartono Kartodirjo (1984) membagi bentuk 

protes dengan cara kekerasan ini menjadi empat yaitu : 

2. Riot yang dalam bahasa Jawa disebut perusuh, gegeran atau 

berandalan. Gerakan semacam ini banyak muncul pada awal 

periode gerakan Sarikat Islam di seluruh Jawa, baik di kota-kota 

maupun di pedesaan. 

3. Pembakaran tebu. Protes semacam ini banyak terjadi di daerah-

daerah perkebunan milik para wiraswasta Belanda. 

4. Gerakan rasial anti Cina. Gerakan ini disebabkan adanya 

hubungan interaksi yang tidak didasarkan atas kerukunan antar 

golongan pribumi dengan golongan keturunan Cina di seluruh 

Indonesia. 

5. Perbanditan sosial. Seorang yang menjadi bandit sosial 

menganggap perbuatannya tidak bertentangan dengan adat, 

kebiasaan daerahnya dan bukan merupakan kejahatan tetapi 

dimata penguasa negara, bandit sosial dianggap sebagai pelaku 
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kejahatan yang harus dibasmi. Sasaran dari bandit sosial adalah 

kelompok yang dibenci rakyat (kolonial Belanda), sehingga 

memandang bandit sosial sebagai pahlawan yang ingin 

menghapuskan ketidakadilan. 

 

3.   Radikalisme 

Radikalisme berasal dari kata radikal = radical yang berarti akar suatu 

ihwal (Ensiklopedi Indonesia, 1991, h: 2826), arti kata radikal dalam bidang 

politik adalah orang atau pendapat yang condong pada pembaharuan-

pembaharuan yang menyeluruh. Radikal dijadikan sebagai istilah politik pada 

tahun 1789 yakni masa republik pertama di Perancis. Kelompok radikal, kekuatan 

politiknya membela persamaan dan kemerdekaan. (Ensiklopedia Nasional, 1990, 

h:926). 

Dalam ensiklopedia Indonesia (1991, h: 2826), disebutkan bahwa 

radikalisme adalah semua aliran dimana pengikutnya menghendaki konsekuensi 

yang ekstrem, setidak-tidaknya konsekuensi yang paling jauh dan 

pengejawantahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau 

dratis. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997, h : 808 ). Radikalisme beraliran 

ekstrem, fundamental atau mengakat (Radix = akar, dasar ). Dilihat dari kacamata 

politik, radikal berarti menyenangi pembersihan dan perubahan-perubahan dalam 

hukum dan pemerintahan secara cepat dan meyeluruh. Radikalisme menurut 

Athur G Gish, adalah menuju ke akar permasalahan tersebut dengan menawarkan 

alternatif kepada status quo, sedangkan Helio Jaguaribe mengartikan radikalisme 

sebagai suatu penempatan jabatan secara pas kedalam pemerintahan sesuai dengan 

kondisi, struktur dan kerangka yang penting tepat. (Hasan Sadily, 1982, h: 28). 

Menurut Sartono Kartodirdjo (1994, h :38) radikal berarti sebagai gerakan 

sosial yang menolak secara menyeluruh tertib sosial yang berlaku ditandai oleh 

kejengkelan moral yang kuat untuk menentang dan bermusuhan dengan kaum 

yang punya hak istimewa dan berkuasa. Dapat dimengerti bahwa radikalisme 

menjadi suatu bagian gerakan ratu adil yang bersifat evolusioner. Keanggotaan 
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gerakan-gerakan sosial yang radikal seperti itu terbatas pada strata sosial 

rendahan, kaum yang tertindas atau orang-orang yang kurang mampu. 

Ekploitasi yang semakin memeras kaum tani mungkin saja merupakan 

satu penyebab bagi pecahnya suatu pemberontakan, akan tetapi penyebab itu 

masih jauh dari mencukupi. Potensi dari pemberontakan itu sendiri mulai dengan 

ciri-ciri yang tidak dapat direduksikan dari pemberontakan itu sendiri. 

Pemberontakan-pemberontakan agraris melibatkan petani dalam jumlah yang 

sangat besar, yang melakukan aksi serentak dalam keadaan marah, sudah 

merupakan petunjuk tentang bentruk-bentuk dan yang mengancam pengaturan 

subsistensi, besar sekali kemungkinannya akan menimbulkan pemberontakan. 

(James C Scoot, 1976, h : 295-296). 

Gerakan radikalisme sering berpangkal pada mitos-mitos tertentu. Mitos 

ini memandang atau menginginkan kembalinya jaman dimasa lampau dan untuk 

menciptakan tatanan di masa depan yang sering bersifat revolusioner. Dalam 

masyarakat Jawa mitos-mitos itu berpangkal pada ideologi ratu adil atau messias, 

juru selamat dimasa kekacauan. (Mawardi dan Yuliani, 1993, h : 40). 

Sutau gerakan diarahkan pada perbaikan taraf hidup bangsa Indonesia 

yang disebabkan rasa tidak puas terhadap keadaan masyarakat yang ada. Gerakan 

ini menuju ke arah perbaikan derajat hidup bangsa dan meliputi berbagai bidang 

misalnya bidang perekonomian, kebudayaan, keagamaan, sosial dan lain-lain. 

(Pringgodigdo, 1984 h: 72). 

Secara ekonomis maupun kultural, subordinasi kaum tani merupakan 

subordinasi yang mempunyai keterbatasan moral tegas, yang mempunyai akibat 

politis yang penting. Kebanyakan kebudayaan rakyat yang secara dramatis 

berlawanan dengan tradisi besar. Dalam perlawanan terhadap nilai budaya Barat, 

seperti yang diuraikan oleh Wertheim (1974, h:114), banyak nilai sentral dari 

kultur elit yang secara simbolis ditolak atau diputar balikkan. Perlawanan simbolis 

seperti ini terungkap dalam berbagai cara : dalam institusi lokal, dalam arti 

keagamaan dan praktik ritual, dalam cerita rakyat dan mitos, dalam hiburan 

populer dan bahasa. Kebanyakan pola perbedaan simbolis ini bersifat laten tetapi 
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dalam keadaan tertentu dapat menjadi dasar kultural untuk gerakan 

pemberontakan politis dan kultural. 

 Selain kepentingan dari kelas yang berlawanan antara petani dan kaum 

elite, ada alasan-alasan lain mengapa tradisi kecil harus mengandung unsur-unsur 

perkembangan radikal. Alasan yang paling jelas adalah kenyataan bahwa hierarki 

kultural yang ada, dengan nyata menempatkan kaum tani dan kebudayaannya 

pada status yang rendah untuk selamanya. 

Ciri-ciri timbulnya resistensi petani adalah kehidupan subsistensi yang 

tidak dapat ditoleransi lagi. Tekanan pajak dari gubernemen menciptakan kembali 

ketidakpuasan sehingga timbul ideologi tandingan guna menciptakan kembali 

situasi seperti sebelum adanya penguasaan lahan pertanian oleh para tuan tanah di 

Tangerang. Elite kultural sebagai pimpinannya menandingi ideologi kolonial yang 

selama ini mkembuat stagnasi dan ketidak-dinamisan lembaga-lembaga 

tradisional menurut elite itu, lembaga dan masyarakatnya yang sudah menyatu, 

merupakan kehidupan kolektif. Nonaktifnya lembaga tradisional berarti 

kehidupan masyarakat pedesaan menjadi kurang bermakna yang sekaligus 

menghilangkan eksistensi dan jati diri masyarakat pedesaan. (Prisma, 1991, h:23). 

Dilihat dari lokasinya maka resistensi petani dibedakan menjadi dua 

tempat yaitu di pusat kerajaan dan di pinggiran. Daerah pinggiran biasanya 

dijadikan basis resistensi. Namun aliansi dua lokasi terjadi karena keduanya saling 

tergantung dalam memimpin dan mengalokasikan kekuatan menghadapi 

penguasa. Selain itu intrik estana terus berkembang keluar dan pecah sebagai 

gerakan petani di pedesaan. Realitas kehidupan petani makin buruk karena 

pencaplokan tanah dan tenaga kerja mereka. Timbulnya resistensi merupakan 

usaha balas dendam terhadap penguasaan tanah yang telah menyengsarakan dan 

merugikan petani. Resistensi individual muncul dalam berbagai bentuk pencurian 

terhadap pihak-pihak yang merugikan petani. Resistensi petani menjadi makinkuat 

dan radikal jika terjadi akumuladi ketidakpuasan baik karena pajak maupun kerja 

wajib. Respon petani lebih keras seimbang dengan beratnya tekanan-tekanan dari 

tuan tanah. Frekuensi dan kualitas tekanan dari tuan tanah diimbangi dengan 

pembalasan berupa pencurian, pembakaran, pengkecuan dan gerakan sosial 
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keagamaan. Keadaan seperti ini mendominasi situasi di pedesaan vorstenlanden. 

(Prisma, 1991, h:24-25). 

 Resistensi kolektif dapat bercorak gerakan sosial dan gerakan sosial 

keagamaan. Keduanya sukar dipisahkan karena secara ekonomis petani dirugikan 

oleh perkebunan dan untuk memunculkan satu protes diperlukan bingkai religius 

yang mampu menampung aspirasi dan ketidakpuasan petani sehihngga dapat 

memenuhi dan memperkuat harapan petani. Resistensi keagamaan muncul dalam 

bentuk perguruan, tarekat, pesantren yang diuperkuat dengan ilmu kebal dan bela 

diri. Resistensi atau gerakan masa petani tersebut tidak dapat lepas dari latar 

belakang ideologi dari pemimpinnya. Messianisme, millenarisme, nativisme, dan 

lain-lalin memperkuat resistensi, sehingga gerakan semakin radiakl dan militan. 

Setiap gerakan tidak hanya mempunyai ideologi tunggal, tetapi ideologi itu 

campur satu dengan yang lain. Dan tujuan ideologi tersebut adalah ingin 

membentuk masyarakat sejahtera yang harmonis. 

Mempertahankan hak ekonomi lokal juga merupakan peranan menonjol 

dalam gerakan petani. Penyewa atau pemindahtanganan lahan milik desa kepada 

orang luar (tuan tanah dari Barat dan Cina) merupakan sumber protes petani 

jaman kolonial. Penolakan terhadap pajak, yang merupakan sebab utama dari 

kebanyakan pemberontakan petani pada masa kolonial, menyiratkan penegasan 

hak ekonomi lokal dari sejumlah tindakan pemajakan yang baru berupa ; pajak 

kepala, tanah, pemasaran, garam, alkohol dan kayu. Peraturan pajak yang baru ini 

tidak hanya melanggar hak adat desa, tetapi juga melanggar prinsip tradisi kecil 

yang menyatakan bahwa kepentingan lokal berada diatas klaim eksternal. (James 

C Scoot, 1993, h:127). 

Radikalisasi petani di masa lalu berasal dari elit kota maupun dari elit 

desa. Ada banyak kasus yang menunjukkan pemberontakan petani dipimpin oleh 

ulama pedesaan atua guru. Mobilisasi petani di masa lalu kebanyakan memaki 

ideologi ratu adil atau jihad fi- sabilillah sebagaimana nampak dalam gerakan 

messianisme dan millenarisme pada abad ke-19. Bahkan gerakan-gerakan 

modern, seperti Sarekat Islam tidak jarang memakai ideologi ratu adil ditingkat 

pengikut bawahan. Sarekat-sarekat islam lokal banyak terlibat dalam radikalisasi 
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oetani, dengan sasaran sosial ditujukan kepada kaum ambtenaar atau priyayi yang 

melambangkan kekuasaan kolonial 

Kebanyakan gerakan – gerakan petani radikal itu bersifat lokas. Usaha 

untuk membuaty gerakan radikal secara luas dicoba oleh gerakan komunis pada  

tahun 1926 – 1927 di Banten dan Sumatera. Sekalipun gerakan ini sesungguhnya 

tidak murni komunis, karena banyak ulama  yang terlibat di dalamnya, tetapi 

mengambil inisiatifnya adalah tokoh – tokoh komunis atau dianggap “ komunis “ 

oleh pemerintah kolonial pada waktu itu. Kepemimpinan gerakan itu ternyata 

merupakan gabungan dari elite koat berpendidikan dengan elite pedesaan. Sebuah 

laporanm menyatakan bahwa :    

Dari sekitar 900 pemimpin komunis yang diasingkan sebagai hasil 

kerusakan pada tahun  1926, 25 % adalah pejabat pemerintah, 20 % pegawai 

perusahaan –perusahaan barat, 40 % adalah pedagang dan pengusaha dan 

pengusaha pribumi dan hanya 15 % terdiri dai petani. Dari sekian pemimpin 

itu 6 % adalah bangsawan, 6 % sudah pernah naik haji ke Mekkah, dari 70 

% termasuk kaum pelajar. ( Kuntowiyono, 1993, h : 5 ) 

 

Nampaknya usaha untuk menarik petani ke dalam solidaritas batu, yang 

bersifat fungsional dan organis, tidak mencapai hasil yang diharapkan. Pola 

kepemimpinan tradisional sedemikian jah masih efektif. Di tingkat atas barangkali 

ada ideology yang jelas dan didasarkan atas interpretasi sejarah, tetapi di tingkat 

bawah para pengikut berpikir secara tradisional, yaitu melakukan protes tanpa 

tujuan yang pasti melawan penindasan pajak dan tenaga kerja. 

Kenyataan sosial memang lebih mendukung pemikiran yang 

mempertentangkan pribumi dan asing. Sebab telah memperlihatkan perbedaan 

yang nyata antara kekuatan ekonomi pribumi dengan usaha – usaha modern Barat 

dan Cina. Kerusuhan di Tangerang tahun 1924, misalnya adalah protes petani  

atas tanah – tanah partikelir yang dimiliki oleh orang Cina ( Kuntowiyono, 1993, 

h : 6 ) 
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Ketidak puasan petani memang ada, tetapi hal ini tidak pada kelompok 

orang pemiliki tanah yang kaya ( tuan tanah ) tetapi malah lebih banyak ditujukan 

kepada kepercayaan petani pada para pejabat yang merupakan personifikasi  dari 

negara. Hal itu yang terjadi di Jawa Barat, dimana pemilikan tanah secara luas 

memang terjadi. Petani menganggap kekuatan impersonal supra desa sebagai 

penyebab dari kesulitan – kesulitan. Barang kali petani – petani  semacam itulah 

yang dimobilisasi oleh gerakan yang menyebut dirinya  sebagai Darul Islam di 

Jawa Barat. 

Intergritas komunitas desa sebenarnya masih tetap utuh, sekalipun sudah 

layak mengalami perubahan. Pendidikan untuk perjuangan kelas rupanya diluar 

pengalaman sehari – hari mereka, sehingga gerakan radikal untuk mengubah 

kehidupan pedesaan mengalami kegagalan. Solidaritas rasional dan organis dari 

gerakan politik masih merupakan unsure asing bagi masyarakat petani, karena 

konsep rukun dan guyub yang tradisional masih mendominasi alam pikiran 

masyarakat kecil pedesaan. (Kuntowiyono, 1993, h : 21 ) 

Radicalisme petani terbentur pada banyak factor, strategi pedesaan dengan 

radikalisme petani, sekalipun numeric nampak sukses tetapu  melupakan ajaran 

yang mendasar tentang pertentangan antara kapital dan tenaga kerja. Bahwa desa 

mempunyai aturan sendiri dan negara mempunyai tatanan sendiri dapat diartikan 

bahwa desa janganlah dirusak oleh lembaga yang datangnya dari lembaga supra 

desa. Aturan desa, mengenai tanah, mengenai pergaulan, mengenai kepemiminan, 

tidak banyak mendukung radikalisme pedesaan ( Kuntowilono, 1993, h : 27 – 28 ) 
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Jadi radikalisme adalah suatu aturan pemikiran yangdianut oleh seseorang 

atau kelompok yang berupaya melaksanakan perubahan secara fungdamental dan 

menyeluruh  serta sesegera mungkin karena gerakan  ini biasanya ekstrem, diluar 

jalur yang normal, medianya ada yang legal dan ada yang illegal yang penting 

tujuannya segera dapat terwujud. 

 

4. Orang Cina 

Bagi negara – negara di Asia  Tenggara golongan minoritas sering menjadi 

suatu persoalan yang cukup rumity. Golonganminoritas adalah suatu kelompok 

etnik tertentu dengan sifat yang khas nasional kulturil secara individual hidup di 

dalam suatu negara yangdikuasai oleh nasionalitas yanglain, dan dipandang 

sebagai yang khas dari individualitasnya sendiri. Masyarakat Cina dia Indonesia 

termasuk di dalam golongan minoritas keturunan Cina. Kata “ Cina “ sendiri 

sebagai pengganti kata Tionghoa yang ditetapkan  melalui Surat Edaran Presidium 

Kabinet No. Se-06 / Pres. Kab. / 6 / 1967. ( Hidayat, 1984, h : 7 ) 

masyarakat Cina pada umumnya termasuik suku Bangsa Kuning atau 

Mongol, dan kelompok terbesarnya adalah Bangsa Han. Dari mula pertanian 

merupakan dukungan utama bagi perekonomian bangsa Han. Sebnagai perbedaan 

tajam, suku Tibet dan masyarakat Cina bagian barat  lainnya secara tradisional 

memiliki ekonomi pertanian dan mereka berkelana. Suku Uighar di Sinjian ( 

Turkestan Cina ) tercatat dalam sejarah bahwa mereka menekuni baik pertanian 

maupun pengembaraan yang dilengkapi dengan unsure niaga. Beberapa contoh 

pada suku Manchus di Propinsi Liaoning, Jehol, Chehar, dan Suiyuan, berabad – 

abad yang silam  menjadi rakyat petani demi kelangsungan hidup.  
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Pada umumnya orang Cina yang pertama dating ke Indonesia pada waktu itu 

hanya kaum laki – laki saja. Keadaan ini sampai Perang  Dunia pertama berakhir. 

Obyek perdagangannya adalah beras, lada dan gula. Disamping  berniaga, mereka 

juga mengerjakan  tanah pertania, menanam merica, dan bersawah. Berdasarkan 

angka pada bulan Nopember 1920, jumlah orang Cina di Indonesia seluruhnya 

809.647 orang. Yang terdiri dari 518.355 laki  laki dan 291.292 wanitanya. Dari 

jumlah tersebut 384.218 orang tinggal di berbagai kota di Pulau Jawa, dan sisanya 

tinggal di luar Pulau Jawa ( Hidayat, 1987, h : 76 ) 

Orang orang Cina memonopoli  perdagangan sampai orang Belanda dating 

ke Indonesia yang kemudian membentuk Persatuan Kongsi Hindia Timur ( 

Verenigde Ost – Indische Compagnie atau VOC ), merupakan tuan baru yang 

memonopoli perdagangan di Indonesia. Dalam usaha memonopoli rempah – 

rempah ini, orang Belanda bersaing dengan orang – orang Cina yang telah lama 

mendominaso perdagangan di Indonesia. Oleh karena itu, Belanda memberikan 

peraturan – peraturan untuk membatasi dominasi perdagangan orang – orang 

Cina. Sebelum kedatangan Orang Belanda, Cina merupakan pedagang bebas, 

setelah orang Belanda dating dan menguasai Indonesia, orang Cina hanya  

berperan sebagai pedagang perantara, antara rakyat dan orang Belanda. Pada 

waktu itu orang Cina dilarang tinggal di desa – desa dan juga dilarang memiliki 

tanah tanah rakyat. Hal ini berlaku sampai permulaan abad ke –20. 

Sebenarnya sejak semula orang Belanda  sudah mempunyai rasa tidak suka 

terhadap orang Cina. Akan teapi dalam politik dagang peran Orang Cina sangat 

diperlukan, sehingg selanjutnya Belanda terombang – ambing antara dua hal yang 
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bertentangan, yaitu satu pihak mereka membutuhkan sebagai perantara terhadap 

kaum pribumi untuk barang – barang impor. Akan tetapi dipihak lain mereka juga 

sering menyelundupkan hasil pertanian rakyat yang dimonopoli oleh VOC untuk 

kepentingan pribadi. 

Dalam perkembangan selanjutnya, sejak tahun 1843 Belanda dengan politi 

etisnya berangsung – angsur menghapus larangan – larangan terhadap orang Cina. 

Sejak itu pula orang Cina dijadikan partner dalam usaha perdagangannya. Orang 

Cina kemudian diberikan  hak untuk menarik pajak dari rakyat, sehingga 

mempunyai kesempatan untuk menjalankan pemerasan terhadap rakyat. Adanya 

beban pajak yang tinggi dan berbagai wajib pajak yang sangat memberatkan 

penduduik pada masa tanam paksa, mengakibatkan para penduduk  pemilik tanah 

memilih menjual tanahnya kepada tuan tanah Cina. Di Tangerang jumlah 

penduduk Cina besar dan mereka tinggal menyebar diantara penduduk, 30 % 

tanah pertaniannya dimiliki oleh Kongsi, 40 % dimiliki orang – orang pribumi, 30 

% dimiliki oleh Cina  perorangan. Karena jumlah penduduk Cina 20 % dari 

seluruh penduduk maka rata – rata memiliki tanah enam kali banyaknya dari rata 

– rata pribumi. 

 

F. B. Kerangka Berpikir 

 

Sesuai dengan judul penelitian ini, yaitu GERAKAN ANTI TUAN TANAH 

DI TANGERANG 1924 ( Studi Kasus tentang Pemberontakan Petani di 

Tangerang Tahun 1924 ), maka kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai 

berikut : 
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Keterangan :  

Hampir seluruh daerah Tangerang  merupakan lahan persawahan. Maka tidak 

mengherankan  apabila sebagian besar penduduknya mempunyai pencaharian 

dalam bidang pertanian yang merupakan penghidupan pokok penduduk. Hampir 

seluruh daerah Tangerang dipenuhi  dengan tanah pertanian yang dimiliki oleh 

orang – orang Cina. Jumlah penduduk Cina besar, dan mereka tinggal menyebar 

diantara penduduk, 30 % tanah pertaniannya dimiliki oleh Kongsi ( Kompeni 

Cina), 40 % dimiliki oleh orang – orang pribumi dan 30 % dimiliki oleh  orang – 

orang Cina perorangan. Karena jumlah penduduk Cina 20 % dari seluruh 

penduduk maka rata – rata memiliki tanah enam kali lebih banyak dari rata – rata 

milik pribumi. 

Gerakan – gerakan protes dalam bentuk yang sederhana di kalangan petani 

seringkali berpusat pada mitos tentang suatu tatanan masyarakat yang lebih adil 

dan merata daripada susunan masyarakat sekarang. Mitos – mitos semacam ini 

bias memandang ke belakang, kepada suatu kelahiran kembali jaman emas yang 

adil berdasarkan persamaan di jaman lampau atau ke depan menuju pembentukan 

KEBIJAKAN PEMERINTAH KOLONIAL  

PETANI PEMILIK  TANAH  
( TUAN TANAH )  

terdiri dari :  
30 % Kongsi (Kompeni Cina ) 
30 % Cina Perorangan 
40 % Pribumi 
 

PETANI PENGGARAP 
 ( BURUH TANI )   

IDEOLOGI 
MESSIANISME   

KEMISKINAN DAN 
PENDERITAAN   

Perlawanan  
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suatu tatanan baru di bumi. Hasrat seperti telah menjiwai gerakan petani di 

Tangerang pada tahun 1924. harapan – harapan seperti itu dapat memobilisasi 

kaum petani untuk beberapa waktu dan menimbulkan suatu ciri khas, suatu huru 

hara yang berdarah ( Eric R. Wolf, 1983 ) 

Adanya beban pajak yang tinggi dari berbagai kerja wajib yang sangat 

memberatkan penduduk pada masa tanam paksa, mengakibatkan para penduduk 

pemilik tanah memilih menjual tanahnya kepada tuan tanah Cina. Petani yang 

menjual tanahnya kepada tuan tanah Cina. Petani yang  menjual tanah kemudian 

ada yang menjadi buruh bebas dengan mendapatkan upah di pabrik – pabrik 

pengolahan di Batavia, sebagai petani dengan cara bekerja pada tuan tanah Cina, 

mengolah tanah dengan system sewa bagi hasil setelah dikurangi cuke dan bawon. 

Setelah adanya gerakana petani di Tangerang  yang dimpimpin oleh Kaiin Bapak 

Kajah salah seoranga petani di daerah Tangerang maka para pejabat pemerintah di 

daerah Tangerang menjadi kebingungan. Mereka benar – benar dikejutkan oleh 

kejadian tersebut dan dalam usaha untuk mencari penyelesaiannya mereka 

mengambil beberapa pendapat  yang satu dengan yang lain  saling berbeda dan 

bertentangan.  

 

BAB III 

METODOLOGI 

 

Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat Penelitian 

Penelitian dari judul Gerakan Anti Tuan Tanah di Tangerang 1924 

(Studi Kasus tentang Pemberontakan Petani di Tangerang Tahun 1924), 

merupakan penelitian histories dengan melakukan kajian pustaka. Untuk 

mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini peneliti banyak 
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mempergunakan perpustakaan-perpustakaan. Perpustakaan yang digunakan 

sebagai tempat penelitian tersebut antara lain : 

a.    Perpustakaan pusat Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

b.  Perpustakaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas  Sebelas 

Maret Surakarta. 

c. Perpustakaan Program Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Sebelas Maret. 

d.   Perpustakaan Fakultas Sastra Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

e.  Perpustakaan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik  Universitas Sebelas Maret   

Surakarta. 

f.  Perpustakaan Museum Pers Surakarta 

g.  Perpustakaan Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 

h.  Perpustakaan pusat Universitas Negeri Yogyakarta 

 

Waktu Penelitian 

Waktu yang direncanakan untuk penelitian ini dimulai dari bulan 

Agustus 2002 sampai bulan Juni 2003. 

 

Metode penelitian 

Metode di dalam penelitian ilmiah mempunyai peran yang penting 

karena berhasil atau tidaknya tujuan yang hendak dicapai dalam suatu penelitian 

tergantung pada pengguanaan metode yang tepat. Metode berasal dari bahasa 

Yunani “metodos” yang berarti jalan atau cara. Sehubungan dengan penelitian 

ilmiah, maka metode menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang 

menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. (Koentjaraningrat, 1983). 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian histories (historial research). Menurut Husaini Usman dan Purnomo 

Setiadi Akbar (2000), penelitian histories adalah suatu bentuk penelitian yang 

bermaksud membuat rekonstruksi masa lalu secara sistematis dan obyektif, 

dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasikan serta 

mensistensikan bukti-bukti untuk mendukung fakta guna memperoleh kesimpulan 
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yang kuat. Sedangakan menurut Hadari Nawawi (1998), metode penelitian 

histories adalah prosedur pemecahan masalah dengan menggunakan data masa 

lalu atau peninggalan-peninggalan, baik untuk memahami kejadian atau suatu 

keadaan yang berlangsung pada masa lalu, terlepas dari keadaan masa sekarang 

maupun untuk memahami kejadian atau keadaan masa sekarang dalam 

hubungannya dengan kejadian masa lalu, selanjutnya kerapkali hasilnya dapat 

dipergunakan untuk meramalkan kejadian atau keadaan masa yang akan datang. 

Menurut Ibrahim Alfian (1994), metode sejarah adalah seperangkat 

asas dan kaidah-kaidah yang sistematis untuk membuat secara efektif dalam 

mengumpulkan sumber-sumber sejarah, menilainya dengan menyajikan suatu 

sintesis yang dicapai dalam bentuk historiografi. Menurut Louis Gottchalk (1975), 

metode sejarah dapat dijelaskan sebagai suatu kegiatan mengumpulkan, menguji, 

dan menganalisa data yang diperoleh dari peninggalan-peninggalan masa lampau, 

kemudian merekonstruksikan berdasarkan data-data yang diperoleh, sehingga 

dapat menghasilkan historiografi. Metode sejarah adalah suatu penulisan yang 

tidak terlalu bebas dalam mengekspresikan diri, terikat pada fakta-fakta itu 

diperlukan kemampuan yang logis dan imajinatif. (Sartono Kartodirdjo, 1975). 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 

metode histories adalah kegiatan mengumpulkan, menguji dan menganalisa data 

masa lampau secara obyektif dan sestematis, sehingga menghasilkan kisah sejarah 

yang dapat dipercaya. Tujuan digunakannya metode penelitian histories dalam 

penelitian ini adalah karena metode penelitian histories sesuai dengan masalah 

yang akan diteliti. Dengan data-data masa lalu yang dipergunakan sebagai 

informasi untuk menjelaskan kejadian yang saling berhubungan satu dengan yang 

lain, maka data-data itu dapat digunakan untuk menggambarkan gejala-gejala 

yang terjadi pada masa lalu sebagai suatu rangkaian peristiwa yang berdiri sendiri, 

terbatas dalam kurun waktu tertentu di masa lalu. Dengan penelitian histories 

dapat digambarkan gejala-gejala masa lalu sebagai sebab suatu keadaan atau 

kejadian pada masa sekarang sebagai akibatnya. 
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Sumber Data 

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber 

sejarah. Pengertian sumber sejarah adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai 

bahan penulisan atau menceritakan kembali peristiwa sejarah. Sumber data 

merupakan suatu hasil dari penelitian untuk mendapatkan benda-benda atau apa 

saja yang ditinggalkan pada masa lampau. 

Dalam metode histories dikenal sumber tertulis dan sumber lisan. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data tertulis. Louis Gottchalk 

(1975) mengemukakan bahwa sumber tertulis dapat dibedakan menjadi dua 

sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder. 

 

1.  Sumber Primer 

Nugroho Notosusanto (1978) berpendapat bahwa suatu karya sejarah 

sedapat mungkin harus didasarkan atas sumber primer, karya sejarah yang banyak 

memakai sumber-sumber primer dinilai lebih tinggi daripada karya sejarah yang 

berdasarkan sumber-sumber sekunder. 

 

2. Sumber Sekunder 

Sumber sekunder adalah kesaksian diri seseorang atau siapapun yang 

bukan merupakan saksi pandang mata yakni dari seorang yang tidak hadir pada 

peristiwa yang dikisahkannya. Menurut Louis Gottchalk (1975), bahwa sejarawan 

dalam memakai sumber-sumber sekunder dalam sejarah hanya untuk empat tujuan 

(1) Untuk menjabarkan latar belakang yang sesuai dengan bukti sejaman 

mengenai subyek; (2) Untuk memperoleh petunjuka mengenai data bibliografi; (3) 

Untuk memperoleh kutipan dari sumber-sumber sejaman atau suber-sumber lain; 

(4) Untuk memperoleh interpretasi dan hipotesis mengenai masalah, dengan 

tujuan untuk menguji atau memperbaiki.   

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber sekunder yaitu 

diantaranya adalah buku-buku yang relevan dengan masalah yang dibahas dalam 

penelitian ini, majalah (Prisma) dan juga kisah-kisah sejarah. Untuk menguji 
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kebenaran data-data digunakan kritik sumber dan interpretasi. Kritik sumber 

dalam penelitian ini meliputi kritik intern ekstern. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini disamping menggunakan metode yang tepat 

diperlukan pula kemampuan memilih dan bahkan juga menyusun teknik 

pengumpulan data yang relevan. Kecermatan dalam memilih teknik pengumpulan 

data ini sangat berpengaruh pada obyektivitas hasil penelitian. Dengan kata lain 

teknik pengumpulan data yang tepat dalam suatu  penelitian akan memungkinkan 

dicapainya pemecahan masalah secara valid dan realibel, yang pada gilirannya 

akan memungkinkan dirumuskannya generalisasi yang obyektif. 

Menurut Koentjaraningrat (1987), keuntungan dari studi pustaka ini 

ada 4 yaitu : (1) Memperdalam kerangka teoritis yang digunakan sebagai landasan 

pemikiran; (2) Memperdalam pengetahuan dari masalah yang diteliti; (3) 

Mempertajam konsep yang digunakan sehingga mempermudah dalam perumusan 

(4) Menghindari terjadinya pengulangan suatu penelitian. 

Peneliti mengguankan riset kepustakaan atau studi pustaka, maka 

teknik yang digunakan dalam pengumpulan data melalui kegiantan pencatatan. 

Ada dua cara teknik pencatatan yang digunakan dalam penelitian yaitu : 

1.  Pencatatan  dengan menggunakan catatan kecil atau memo 

Data-data yang dapat dicatat dengan menggunakan catatan kecil atau memo 

akan membantu peneliti untuk mempermudah dalam mencari data hingga 

membuat laporan. Untuk mempermudah pencatatan data dalam pembuatan 

memo ini maka diguanakan system pengkodean. Kode ini berupa singkatan 

dari inisial pengarangnya yang diterapkan pada sekelompok kata atau 

paragraph yang dikembangkan dari permasalahan, konsep, teori ataupun tema 

dari data yang ditulis. 

2.  Pencatatan dengan menggunakan buku 

Dalam kegiatan ini penulis mengumpulkan buku-buku dan literature lainnya 

yang sesuai dengan tema penelitian ini. Semua catatan dari buku dan literature 
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tersebut kemudian dikumpulkan menjadi satu sehingga siap menjadi bahan 

penulisan penelitian. 

 

Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis histories, yaitu suatu teknik analisis yang mengutamakan ketajaman 

dalam melakukan interpretasi terhadap bukti-bukti sejarah, atau dengan kata lain 

diartikan sebagai analisis yang memiliki kekuatan pada interpretasi sejarah. 

Interpretasi dilakukan karena fakta-fakta sejarah tidak bisa berbicara sendiri dan 

kategori dari fakta-fakta mempunyai sifat yang sangat kompleks, sehingga suatu 

fakta tidak dapat dimengerti atau dilukiskan oleh fakta itu sendiri. (Sartono 

Kartodirdjo, 1992) 

Adapun langkah-langkah kegiatan yang dilakukan dalam menganalisa 

data-data sejarah di dalam penelitian ini adalah : 

1.  Fakta dipilih yang relevan dengan masalah yang dikaji 

2.  Fakta yang dipilih dirangkai agar mempunyai bentuk dan struktur 

3.  Fakta-fakta yang dirangkai sebagai kesatuan dihubungkan dengan fakta yang 

lain agar diketahui apakah terdapat hubungan atau kaitan sebab akibat 

sehingga relevan dengan masalah yang diteliti. 

4.  Fakta-fakta tersebut disusun dan dihubungkan dengan teori-teori ilmu sosial 

yang ada 

5.  Fakta-fakta tersebut kemudian ditafsirkan dengan diberi makna berdasarkan 

pemikiran yang logis agar dapat dipahami makna yang sesungguhnya dari 

fakta tersebut, sehingga diperoleh sintesis sejarah 

 

Dalam penelitian ini penulis mengadakan analisa data setelah 

pengumpualan data yang dilanjutkan dengan perbandingan antara data yang satu 

dengan data yang lain sesuai dengan yang diinginkan, sehingga didapatkan fakta-

fakta sejarah. Fakta-fakta itu kemudian diseleksi, diklasifikasikan dan ditafsirkan 

kemudian baru langkah selanjutnya dijadikan bahan dalam penulisan penelitian 

ini. 
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Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian adalah tata urutan yang harus dilaksanakan dalam 

penelitian. Penulisan tentang Gerakan Anti Tuan Tanah di Tangerang 1924 (Studi 

Kasus tentang Pemberontakan Petani di Tangerang Tahun 1924) adalah penelitian 

dengan menggunakan metode sejarah, maka prosedur penelitiannya dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

Skema diatas dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1.  Heuristik 

Heurustik berasal dari bahasa Yunani, yaitu heurisken yang artinya “to 

find” yaitu mencari dahulu, baru menemukan. Heuristik berarti proses mencari 

data dengan menemukan sumber-sumber. Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan 

menemukan riset di perpustakaan yaitu suatu metode pengumpualan data dengan 

cara membaca sumber-sumber tertulis, antara lain ; Sejarah Nasional Indonesai 

Jilid IV (Sartono Kartodirdjo), Pergolakan Petani dan Perubahan Sosial (Henry A. 

Landsberger), Masyarakat dan Kebudayaan China di Indonesia (Z.M. Hidayat), 

Berita Acara dibuat oleh Asisten Wedana Teluknaga (R. Toewoeh) mengenai 

Peristiwa Tangerang tertanggal 10 Februari 1924 dalam Mailrapport 1924, tanpa 

nomer. Hasil Penyelidikan Sebab-sebab dari Peristiwa Tangerang pada tanggal 10 

Februari 1924 dari Penasehat Urusan Bumiputera (R.A. Kern), 30 September 

1924 dalam Mailrapport, 1924, No 2347X / 24, Dua Abad Penguasaan Tanah di 

Jawa dari Masa ke Masa (Sediono M.P. Tjondronegoro), Involusi Petani (Clifford 

Geerth), Ratu Adil (Sartono Kartodirdjo), Radikalisasi Petani (Kuntowijoyo). 

Heuristik Kritik Interpretasi Historiografi 

Fakta – fakta Sejarah 
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Data yang terkumpul dapat memperluas pengertian tentang keadaan 

atau fonomena social yang sedang diteliti juga dapat memberikan keterangan 

sebab-sebab terjadinya peristiwa dan perubahan keadaan masa lampau yang dapat 

menjadi faktor pengkondisian masa sekarang. Pernyataan itu mengungkapkan 

bagaimana seseorang memahami hubungan suatu  peristiwa yang menentukan 

masa yang akan dating. 

Tujuan pengumpualan data secara kronologis adalah belajar mengerti 

pengaruh dari realita sejarah untuk mengubah masa sekarang dan bukan untuk 

memproduksi kisah-kisah yang tidak efektif dan kritis. Pengumpulan data secara 

kronologis akan mempermudah dalam menentukan dan menetapkan makna dan 

hubungan antara satu peristiwa dengan peristiwa lainnya. 

 

2.  Kritik 

Setelah mengumpulkan data yang berkaitan dengan Gerakan Anti 

Tuan Tanah di Tangerang 1924 (Studi kasus tentang Pemberontakan Petani di 

Tangerang Tahun 1924), kemudian diteliti apakah data yang digunakan sebagai 

sumber sejarah benar-benar valid, yaitu dengan menyingkirkan data yang tidak 

autentik. Maka dalam penelitian ini dilaksanakan kritik sumber secara intern dan 

ekstern. 

Kritik intern yaitu meneliti isinya, apakah isi fakta-fakta dan ceritanya 

dapat dipercaya. Untuk itu perlu diidentifikasi penulisannya, serta sifat dan 

wataknya, daya ingat, jauh dekatnya dengan peristiwa dalam waktu, dan lain-lain. 

Dengan kata lain perlu dicek apakah pernyataannya dapat diandalkan. Untuk 

memperoleh validas data yang maksimal maka penulis melakukan teknik 

trianggualasi sumber. Dalam hal ini sumber adalah factor yang merupakan unsur-

unsur bagi penyusunan atau rekonstruksi sejarah. 

Dari sumber data yang diperoleh seperti Berita Acara yang dibuat oleh 

Asisten Wedana Teluknaga, R. Toewoeh mengenai peristiwa Tangerang dalam 

Mailrapport tahun 1924, dan Hasil Penyelidikan Sebab-sebab dari Peristiwa 

Tangerang pada tanggal 10 Februari 1924 dari Penasehat Urusan Bumiputera, 

R.A. Kern tertanggal 30 September 1924 dalam Mailrapport, No 2347X / 24 maka 
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dapat disimpulkan bahwa data tersebut autentik karena data tersebut dibuat pada 

saat Peristiwa Tangerang terjadi. 

 

3.  Interpretasi 

 Setelah data terkumpul dan dianalisis lewat kegiatan kritik, langkah 

berikutnya adalah melakukan interpretasi yaitu kegiatan menafsirkan, menetapkan 

makna dan saling berhubungan dari fakta-fakta yang diperoleh. Kegiatan ini 

dilakukan dengan cara menghubung-hubungkan, membandingkan diantara sumber 

yang satu dengan sumber yang lain, serta mensintesiskan. 

 

4.  Historiografi 

Setelah dilakukan interpretasi, kegiatan selanjutnya adalah penulisan 

cerita sejarah atau historiografi. Historiografi merupakan kegiatan menyampaikan 

sintesa yang diperoleh dalam bentuk suatu tulisan. Langkah terakhir ini 

merupakan langkah menulis jejak-jejak sejarah yang telah dikumpulkan, dianalisis 

dan ditafsirkan sehingga tersusunlah suatu karya hasil penelitian yang berupa 

skripsi tentang “Gerakan Anti Tuan Tanah di Tangerang 1924 (Studi Kasus 

tentang Pemberontakan Petani di Tangerang Tahun 1924)”. 

BAB  IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Latar Belakang Gerakan Anti Tuan Tanah 

Secara umum di dalam masyarakat agraris, tanah merupakan sumber 

produksi dan kekayaan utama oleh karena pemilikannya membawa prectise 

atau dampak yang tinggi, sebagai akibat pemilikan tanah. Dengan demikian 

maka hak dan kewajiban ditentukan atas dasar yang sama. Pemilikan tanah 

memang berlaku sebagaian besar masyarakat di pedesaan di pulau Jawa pada 

abad ke-19. (Geertz, 1976, h: 29 ). 
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Hampir seluruh daerah Tangerang merupakan lahan persawahan, 

sehingga sebagian besar penduduknya mempunyai mata pencaharian dalam 

bidang pertanian yang merupakan penghidupan pokok penduduk. Hampir 

seluruh daerah Tangerang dipenuhi dengan tanah pertanian yang dimiliki oleh 

orang-orang Cina. Jumlah penduduk Cina, dan tinggal menyebar di antara 

penduduk pribumi, 30 % tanah pertaniannya dimiliki oleh Kongsi (Kompeni 

Cina), 40 % tanah pertaniannya dimiliki penduduk pribumi dan 30 % tanah 

pertaniannya dimiliki oleh orang-orang Cina perorangan. Jumlah penduduk 

Cina 20 % dari seluruh penduiduk maka rata-rata memiliki enam kali lebih 

luas dibanding lahan milik penduduk pribumi. Tangerang memiliki lahan 

subur, tetapi pengairan masih buruk dan pembagian penghasilan penduduk 

tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup penduduk yang padat. Berdagang 

atau menjadi kuli adalah usaha penduduk untuk mencukupi kekurangan akan 

keperluan hidup. Letak Tangerang berdekatan dengan Betawi, menguntungkan 

bagi penduduk untuk memasarkan hasil bumi dan sebagai urban musiman ke 

Batavia dan Karawang. Sebagian penduduk Tangerang mempunyai mata 

pencaharian di sektor kerajinan. Kerajinan merupakan usaha produktif di luar 

sektor pertanian baik sebagai mata pencaharian utama maupun mata 

pencaharian sampingan. (Koloniale Tijdschift, 1933, h: 57). 

Dilihat dari cara dan besarnya kegiatan usaha penduduk Tangerang, 

maka usaha kerajinan di Tangerang masih belum memasuki tingkat pabrik dan 

baru pada industri kerajinan rumah tangga. Cabang kerajinan tangan yang 

paling banyak dikerjakan adalah kerajinan anyaman topi dari bambu yang 
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terkenal dengan sebutan topi Tangerang. Kerajinan topi ini kebanyakan 

diborong oleh para pedagang besar untuk dipasarkan di luar negeri. Para 

pedagang ini terdiri dari orang-orang Cina dan Eropa. (Koloniale Tijdschift, 

1933, h:57). 

Perdagangan topi ini dibedakan antara pedagang besar mengirimkan 

dagangannya ke luar negeri di wilayah Hindia Belanda  yang dijalankan oleh 

perusahaan Cina dengan orang-orang Eropa berkedudukan di Tangerang dan 

Batavia, serta para pedagang besar mengirimkan barang dagangannya ke luar 

negeri yang dilakukan oleh orang-orang Cina. 

Sebagian besar penduduk desa di Tangerang hanya memiliki tanah 

garapan yang sempit, karena sebagian besar tanah di Tangerang dikuasai oleh 

tuan-tuan tanah etnis Cina yang  membeli lahan penduduk pribumi dengan 

harga sangat rendah. Penduduk pribumi dengan lahan sempit kebanyakan 

merantau ke daerah lain untuk mencari penghasilan tambahan atau pekerjaan 

sambilan. Ada diantaranya yang menyewa lahan kepada tuan-tuan tanah Cina, 

sebaliknya tuan tanah Cina denga lahan luas tidak mengerjakan tanahnya 

sendiri. Tuan tanah Cina mempekerjakan buruh tani dengan sistem upah. 

Sistem yang digunakan adalah perjanjian bagi hasil. Untuk memenuhi  

perjanjian bagi hasil, selain tenaga kerja, kebanyakan dari buruh tani 

membawa alat-alat sederhana seperti sabit, cangkul garu dan lain-lain. 

Para buruh tani pada umumnya tidak memiliki garu ( alat membajak 

sawah ) yang merupakan suatu tanda atau lambang kemakmuran. Oleh karena 

itu seringkali para buruh tani terpaksa menyewa hewan penarik bajak dari 
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pemilik hewan, pada umumnya adalah tuan tanah Cina selaku pemilik lahan 

itu sendiri. (Scheltema, 1985, h: 191-192). 

Pengertian bagi hasil tersebut merupakan bentuk pemanfaatan tanah 

dimana pembagian hasil  terhadap dua unsur produksi,  yaitu modal dan kerja, 

dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari pendapatan bruto tanah 

tersebut dan dalam bentuk natura sesuai  dengan perkembangan usaha. 

(Scheltema, 1985, h: 1). Dengan memiliki lahan petani penggarap diwajibkan 

untuk  menggarap sebidang tanah selama waktu kontrak, dengan memberikan 

imbalan berupa bagian dari hasil panen sebagai upah. Dalam bagi hasil 

terdapat jaminan dari kedua belah pihak saling menopang kerugian yang 

mungkin terjadi pada masing-masing pihak. Jadi perjanjian bagi hasil 

merupakan penyerahan sebidang tanah garapan kepada  penggarap dari 

pemilik tanah dengan imbalan sebagian dari hasil produksinya, dan jika 

mengalami kerugian di tanggung oleh kedua belah pihgak secara seimbang. 

Pelaksanaannya adalah setelah dikurangi cuke ( pajak atas hasil produksi 

tanah ) dan bawon, upah panen bagi buruh petik hasilnya dibagi dua, apabila 

benih padi disediakan oleh pemilik tanah dan biaya pengangkutan juga 

ditanggung oleh pemilik tanah. Apabila benih padi pengadaannya ditanggung 

oleh penggarap, maka pemilik lahan hanya dapat sebagian sebesar 1/5 dari 

hasil panen. Sedangkan petani penggarap mendapat hak sebesar 4/5 bagian 

dari panen, sesudah dikurangi bawon (upah buruh petik). Hal ini berarti tuan 

tanah hanya mendapatkan cuke. 
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Petani penggarap biasanya yang harus mengurus pengadaan kerbau dan 

bajak, petani dapat menyewakan dari pemilik tanah tanpa mengubah 

persyaratan bagi hasil, sewa ini dapat dilunasi setelah panen, yaitu untuk 

setiap kerbau bernilai 5 sangga (5 x 5 kati, atau 2,5 pikul) padi, yang dapat 

dilunasi setelah panen. Diperoleh angka 1 kati adalah 0,61 kg dan 1 pikul 

adalah 61,76 kg (Peter Carey, 1980, h: 686). Bila panen gagal, semua biaya 

dan persekot atas panaen, dibebankan sebagai hutang yang harus di lunasi dari 

hasil panen berikutnya. 

Cuke di dalam persewaan bagi hasil adalah diluar perjanjian bagi hasil 

itu sendiri. Cuke adalah sekedar ganti rugi atas pemakaian milik seseorang . 

Jadi lebih merupakan jumlah sewa yang dapat disamakan dengan pajak tanah, 

karena pungutan ini diberikan atas dasar undang-undang. Cuke dapat dianggap 

sebagai pajak tanah bagi petani penggarap tanah (hak guna garap di daerah 

gubernemen, hanya saja cuke ini diperuntukkan bagi petani pemilik sawah 

atau tuan tanah) sedang pajak tanah diperuntukkan bagi pemerintahan kolonial 

Belanda. (Muhammad Tauchid, 1982, h: 28). 

Dengan demikian pemegang hak guna usaha tanah di daerah partikeliran 

kembali menjadi pekerja harian atau kembali menerima tanahnya untuk dapat 

dipekerjakan dengan imbalan 1/5 dari hasil panen kepada tuan tanah sebagai 

cuke. 

Scheltema (1985) menjelaskan bahwa semua tanah garapan yang diolah 

dan dipelihara oleh penduduk pribumi dengan  biaya dan resiko sendiri. Demi 

perbaikannya telah diberikan dalam hak guna usaha dengan syarat supaya 
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kepada pemilik tanah diberikan apa yang telah menjadi haknya berupa 

sebagian dari hasil dan melaksanakan kewajiban yang dibebankan. (h: 414). 

Sebenarnya keberadaan cuke sudah ada sejak tahun 1806 yang 

kelayakannya tidak lebih dari 1/10 pendapatan bruto panen, namun 

pembatasan yang sah belum ada dan pada tahun 1810 dimunculkan lagi sistem 

cuke dengan ukuran 1/5 bagi tanah partikelir dan diundangkan pada tahun 

1912 untuk pertama kali yaitu dalam Staatsblad van Nederlands Indie, 1912, 

no 122. 

Dalam perkembangannya berkenaan dengan ikatan wajib kerja bagi 

penduduk, pada pertengahan abad ke-19 diadakan pembaharuan atas 

pelaksanaaannya, yaitu secara berangsur-angsur diadakan penghapusan kerja 

wajib. Kerja wajib yang diperuntukkan bagi pejabat-pejabat pemerintah 

ataupun kepada pemilik tanah dimana petani penggarap bekerja pada mereka. 

Ketentuan ini pada tahun 1882 diganti dengan pungutan  pajak pengganti kerja 

wajib bagi petani penggarap yang disebut dengan pajak kepala atau uang 

kolong. (Scheltema, 1985, h: 414). 

Sistem bagi hasil yang berlaku di Tangerang ada tiga macam , yaitu 

pertama sistem mboyong artinya  pemilik tanah harus menanggung seluruh 

biaya penggarapannya dan seluruh bibit. Menurut cara ini penggarapmendapat 

2/5 dan pembayaran pajak dibebankan kepada penggarap, sedangkan pemilik 

tanah mendapatkan 3/5 bagian dan dibebaskan dari pajak. Kedua yaitu sistem 

maro menurut sistem ini penggarap dan pemilik tanah mendapatkan bagian 

yang sama. Ketiga adalah sistem tigeatu menurut cara ini penggarap 
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mendapatkan masing-masing 1/5 dari hasil panen, menanggung seluruh biaya 

penggarapannya dan pajak tanah dibebankan kepadanya. Sistem  bagi hasil 

yang paling banyak dilaksanakan di Tangerang adalah sistem tigeatu. 

(Kuntjoroningrat, 1984, h: 98). 

Dengan sistem tigeatu ini maka petani penggarap harus menyerahkan 

1/5 dari hasil panen kepada tuan tanah yang kebanyakan adalah orang Cina 

sebagai cukai, seperti padi yang telah selesai di tuai dari sawah diserahkannya 

kepada tuan tanah. Sedangkan dengan tanah tegalan, penytewa harus 

membayar cukai dengan uang  sebagai sewa kebun atau ladang. 

Keadaan seperti diatas berlangsung terus yaitu dari orang tua kepada 

anak-anak mereka. Jika seseorang ingin mengerjakan tanah milik penyewa 

Cina, maka ia harus membayar uang terlebih dahulu yang disebut dengan 

istilah uang teko. Sedangkan pembantu pada tanah pertanian yaitu orang 

pribumi disebut dengan istilah bujang sawah. Kecuali mengusahakan pada 

tanah teko, sebagian besar penduduk yang tidak bekerja pada tanah kongsi, 

penduduk tidak mempunyai hak  guna  atas tanah milik tuan tanah. Penduduk 

yang bekerja diatas tanah tuan tanah adalah wajar memberikan sebagian hasil 

sebanyak 1/5 dari hasil panen padi. Menurut peraturan pemilikan tanah harus 

memberikan ternak untuk mengerjakan tanah, yang sewanya kira-kira 2/5 dari 

hasil panen, jadi cukai seluruhnya bagi penyewa adalah 3/5 dari hasil panen. 

Sepanjang tahun para petani tergantung pada tuan tanah. Mereka sebagai 

penyewa dan meminjam bibit padi dari pemilik tanah yang dikembalikan 

setelah panen dengan ditambah gula. Dengan sedikit cukai yang harus 
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diantarkan kepada pemilik tanah yang telah meminjam uang untuk membeli 

bibit tetapi pengembaliannya harus dengan padi. Hal ini dilaksanakan bila 

harga naik, jadi yang untung adalah pemilik tanah. (Didi Suryadi, 1984, h: 

137-138). 

Peraturan tahun 1836 tentang kepemilikan lahan, tidak melarang 

penjualan hak guna usaha milik pribumi, orang Cina memanfaatkannya 

dengan membeli hak guna usaha orang-orang pribumi dengan harga yang 

rendah. Dengan demikian hak guna usaha pribumi banyak yang kembali 

menjadi pekerja harian atau menerima tanahnya kembali dalam sewa tahap 

kedua dengan imbalan 1/5 dari hasil tanaman, tanpa memnadang bagian 1/5 

dari hasil yang diserahkannya  kepada tuan tanah. Tanah di Tangerang separuh 

dari guna usaha yang dimiliki petani akhirnya beralih kepada orang-orang 

Cina. Di antaranya orang-orang Arab dan bahkan orang-orang Eropa namun 

jumlahnya hanya sedikit jika dibandingkan  dengan orang-orang Cina.  

Praktek-praktek  yang dilakukan orang-orang Cina di Tangerang untuk 

mengembalikan hak guna usaha dari tangan pribumi biasanya dengan 

merendahkannya menjadi memaron (pemilik lahan dan penggarap mendapat 

bagian yang sama)  atau bujang sawah (pembantu pada lahan pertanian). 

Metode-metode khusus tentang hal itu diberikan persekot untuk sebagian 

harus di kembalikan dalam bentuk produk, diperhitungkan denganharga yang 

terlalu rendah. Sisanya kemudian diperhitungkan dengan hak guna usaha yang 

dijanjikan dengan hak bagi penggarap untuk membelinya kembali, disamping 

itu harus membayar sewa atas tanahnya sendiri dengan sejumlah padi dan 
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membayar cukai, juga terdapat penggadaian jarak pendek, yaitu 3 ½  bulan 

atau 8 bulan yang dikombinasikan dengan bagi hasil dengan imbalan ½ atau 

2/5 dari hasil. 

Para pemilik tanah di Tangerang cenderung untuk mengubah status 

sawah mereka, menjadi tanah kongsi, yaitu sawah dengan hak milik tanpa 

beban. Tanah kongsi ini umumnya digarap dengan bagi hasil. Penggarap harus 

menyerahkan 1/5 atau ½ hasil panen  kepada tuan tanah. (Scheltema, 1985. h: 

415-416). 

Selain itu para petani masih dibebani berbagai macam tugas pekerjaan. 

Mereka yang mengolah tanah berkewajiban untuk melakukan usaha kerja 

kompenian (kp) selama 5 hari setiap bulan. Para tuyan tanah menuntut 

pekerjaan itu  kepada petani sebagai gantinya untuk pemerintah. Pelayanan 

kerja lainnya yang harus diserahkan antara lain kerja 3 hari setiap 3 bulan 

untuk orang –orang laki-laki yang masih kuat dan tugas kemit  dan perondan 

desa. 

Dengan demikian petani tidak mendapatkan jaminan perlindungan pada 

masa-masa terjadinya bencana lain, kegagalan panen atau halangan  laiinya. 

Sebaliknya tuan tanah cenderung untuk meningkatkan penindasan dengan cara 

sewenang-wenang. Kontrol tuan tanah terhadap petani hampir tidak 

mempunyai sarana hukum untuk melindungi dirinya terhadap ketidakadilan. 

Meskipun secara resmi ada bahan pengadilan tetapi pengadilan terlalu lemah 

karena ada dibawah pengaruh tuan tanah. Sebenarnya satu-satunya yang dapat 

memberikan perlindungan adalah pengawasan pemerintah terhadap partikelir 
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tetapi hal ini sulit. Hal tersebut disebabkan karena pengawas dan kepala 

daerah setempat atau kepala desa diangkat oleh pemerintah atas persetujuan 

tuan tanah. Tuan tanah mempunyai poengaruh yang besar atas kepala desa, 

sehingga para kepala desa selalu berpihak kepada tuan tanah. Maka kehidupan 

petani yang ada di partikelir Tangerang tergantung pada tuan tanah Cina atau 

Babah besar. Petani menganggap mereka (tuan tanah ) adalah orang yang 

berkuasa dan kekuasaan mereka dirasa melebihi kekuasaan gubernur. Keadaan 

yang demikian menimbulkan kegelisahan dikalangan petani yang pada 

akhirnya menimbulkan kekacauan. 

Hubungan antara  pemilik tanah dan penyewa tanah bersifat eksploitatif. 

Kondisi ini tercermin dari adanya kewajiban membayar pajak, cuke atau 

contingent dan pelayanan kerja untuk tuan tanah. Cukai adalah pajak yang 

dikenakan terhadap tanaman padi dan kacang. Besarnya pajak tanaman 

tersebut adalah 20 % dari jumlah hasil panen, jadi besar kecilnya bagian tuan 

tanah tergantungt pada besar kecilnya hasil panen saat pajak di tarik. Pajak 

contingent adalah pajak yang dikenakan atas jenis tanaman-tanaman tertentu 

dengan luas tertentu pula. Pajak contingent ditarik bukan berdasarkan hasil 

panenan, melainkan berdasarkan periode-periode tertentu sesuai dengan 

kontrak perjanjian yang telah dibuat bersama petani dengan tuan tanah dan 

telah disahkan oleh pejabat setempat. Masa berlakunya kontrak ini biasanya 

antara lima sampai sepuluh tahun bahkan lebih. Apabila terjadi kegagalan 

panen yang disebabkan oleh bencana alam, hama  dan bukan karena 

kecerobohan petani, maka pajak  contingent tidak boleh ditarik dan penarikan 
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pajak saat itu diperhitungkan secara pajak cukai. Tindakan ini dilakukan 

karena tuan tanah dilarang untuk menarik pajak berdasarkan tanah yang luas. 

(Staatsblad van Nederlands Indie, 1839, pasal. 11). 

Kedua bentuk perpajakan baik cukai maupun contingent pembayarannya 

dilakukan dalam bentuk natura. Hal ini berarti, pembayaran pajak tersebut 

harus sesuai dengan jenis tanaman-tanaman yang dikenakan pajak. Apabila 

yang dikenakan pajak itu tanaman kacang, maka pajaknya harus dibayar 

dengan pajak, demikian pula denga padi harus dibayar dengan padi.  Selain 

cukai dan  contingent,  tuan tanah juga masih memiliki hak untuk menaikkan 

pajak lain dalam bentuk sewa kebun dan pekarangan. Tuan tanah juda masih 

memiliki hak laiinnya, seperti hak menuntut, yaitu satu hari dalam seminggu. 

Tuntutan tenaga kerja tersebut hanya boleh dilakukan kepada laki-laki saja, 

dengan syarat kecuali mereka yang sudah berusia diatas 50 tahun atau belum 

mencapai usia 14 tahun. Tuntutan kerja tersebut juga tidak berlaku bagi orang-

orang jompo, orang sakit, dan orang-orang yang menurut adat istiadat 

setempat dibebaskan dari kerja semacam itu, atau berdasarkan keterangan 

tertentu  yang dapat dimengerti oleh akal atau secara hukum. (Staatblaads van 

Nederlands Indie, no 19, pasal 2-6). 

Bentuk-bentuk pekerjaan yang diwajibkan kepada para penduduk, antara 

lain memperbaiki jalan atau membuat jalan, menggali saluran air, memotong 

rumput, mencangkul sawah, menjaga rumah tuan tanah dan lain sebagainya. 

Kerja mereka dihitung sejak mereka pergi dari rumah ke tempat kerja sampai 

pulang kembali ke rumahnya. Dengan demikian setiap penduduk yang 
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melakukan kewajiban kerja untuk tuan tanah dihitung sehari dalam seminggu. 

Selam mereka melakukan kewajiban itu, tuan tanah harus memberi makan 

yang layak. Apabila pekerjaan tersebut dilakukan di tempat yang jaraknya 

lebih dari 5 tombak atau sekitar 175 meter dari tempat tinggal penduduk, maka 

untuk setiap tombak tuan tanah harus membayar 2 sen. 

Dalam  peraturan pemerintah mengenai masalah tuntutan tenaga kerja 

hanya disebutkan, bahwa tuan tanah berhak menuntut penyerahan dari 

penduduk, sehari dalam seminggu tuntutan-tuntutan tenaga kerja yang lebih 

dikenal dengan nama kerja rodi atauheerendiensten. Dalam pelaksanaannya, 

tuntutan tenaga kerja tersebut mempunyai sejumlah nama, yang satu dengan 

yang lain memiliki sifat yang berbeda. Nama-nama tersebut antara lain adalah 

kompenian, kroyo, garol dan kemit. 

Kerja kompenian adalah kerja paksa yang pada umumnya dilakukan di 

kebun-kebun kopi, pabrik-pabrik milik tuan tanah. Waktu kerjanya 5 hari 

dalam sebulan. Kroyo merupakan salah satu bagian dari kerja kompenian, 

namun sifatnya agak berlainan. Jenis kerja ini dilakukan  hanya pada waktu-

waktu tertentu, serta hanya dilakukan pada laki-laki saja.  Gorol adalah 

kewajiban kerja bantu yang diambil dari adat kebiasaan setempat oleh tuan 

tanah. Misalnya penduduk mengadakan kerja bakti untuk kepala desa atau 

orang yang dianggap sebagai pemimpinnya, maka kebiasaan ini diambil oleh 

tuan tanah. Hal ini dilakukan karena tuan tanah merasa berhak menuntut 

pengerahan tenaga kerja seperti tersebut, sebab tuan tanahlah yang menjadi 

pemimpin di tanah Tangerang. Kerja kemit  merupakan kewajiban kepada 
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setiap laki-laki untuk melaksanakan tugas perondan atas rumah-rumah atau 

gedung-gedung tuan tanah. Waktu kerjanya adalah 3 sampai 4 hari dalam 

sebulan. 

Selain kewajiban-kewajiban tersebut tuan tanah juga masih berhak 

memerintahkan penduduk untuk mengangkut hasil-hasil produksi tanah 

garapannya ke lumbung-lumbung tanpa dibayar, asalkan lumbung tersebut 

berada di tempat itu juga, namun apabila lumbung tersebut berada di tempat 

lain maka tuan tanah terlebih dahulu harus meminta persetujuan dari 

penduduk yang dimintai bantuan. Tenaga yang telah digunakan harus dibayar 

sesuai beban yang diterima. 

Penduduk dilarang mengambil atau menggarap tanah liar atau hutan 

tanpa ijin dari tuan tanah. Selain itu penduduk juga dilarang memancing ikan 

di sungai, tetapi penduduk tetap diijinkan untuk mengalirkan airnya ke kolam-

kolam mereka, asalkan setelah itu seperlima dari hasilnya diserahkan kepada 

tuan tanah. Penduduk tidak diijinkanb untuk mendirikan atau merobohkan 

rumah tanpa ijin tuan tanah. 

Tuan tanah juga tidak diperbolehkan untuk mengusir atau menyuruh 

pergi seseorang penduduk dari tanahnya tanpa memberitahukan terlebih 

dahulu kepada aparat pemerintah setempat dengan disertai alasan-alasan yang 

kuat. Dalam hal ini bisa diambil contoh bahwa orang-orang yang dilaporkan 

tersebut tidak memiliki tempat tinggal atau pekerjaan tetap, juga dikenal tidak 

berkelakuan yang baik. 
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Para tuan tanah tidak diijinkan untuk menguasai sawah, ladang atas 

tanah garapan lainnya yang dibuka atau dibangun sendiri oleh penduduk, atau 

nenek moyangnya atau tanah yang diperoleh dengan yang eksploitatif   itulah 

yang dianggap merupakan sumber hak erpacht, terhadap tanah-tanah tersebut 

tuan tanah hanya memiliki hak untuk meminta 1/5 dari hasilnya, apabila 

terjadi kegagalan panen, para petani harus melaporkan kepada kepala desa 

sekurang-kurangnya 8 hari sebelum tanaman itu dipetik. Setelah itu kepala 

desa yang menerima laporan segera melaporkan kepada tuan tanah, atau 

orang-orang  yang telah ditugaskan bersama-sama dengan petani yang 

bersangkutan, pergi untuk melihat dan memeriksa tanaman tersebut. 

Apabila dalam proses perhitungan timbul perbedaan  pendapat diantara 

mereka, maka untuk mengatasi persoalan tersebut, penguasa setempat dapat 

dipanggil untuk melakukan pemeriksaan ulang. Dalam pemeriksaan dapat 

diamati mengenai sebab-sebab yang mengakibatkan terjadinya kerusakan atau 

kegagalan panen. Sebab-sebab tersebut bisa dalam bentuk bencana lam, 

gangguan hewan, ataupun karena kecerobohan petani. Setelah memeriksa dan 

mengambil kesimpulan, maka penguasa dapat memutuskan perkara tersebut 

tanpa harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari atasannya. Apabila 

terbukti  bahwa kegagalan panen ternyata bukan akibat kecerobohan petani,  

maka petani dapat meminta keringanan pembayaran  pajaknya. Namun apabila 

terbukti kegagalan tersebut diakibatkan karena kecerobohan petani, maka 

petani harus membayar pajak seperti ketentuan yang berlaku.  
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Akibat dari kegagalan tersebut petani menjadi berhutang kepada tuan 

tanah, dan jumlah maksimalnya f.50. Residen langsung dapat menetapkan 

besarnya jumlah yang harus dibayar oleh petani. Setelah keputusan diambil 

petani yang bersngkutan diberi waktu 14 hari untuk melunasi hutangnya, 

terhitung sejak dikeluarkannya surat keputusan. Apabila tetap terjadi 

kemacetan dalam pembayaran maka tuan tanah dapat mengambil harta milik 

petani untuk dilelang sampai mencukupi sisa-sisa hutang yang belum terbayar, 

dan jika belum cukup maka petani yang bersangkutan dapat dikenakan 

hukuman penjara maksimal 1 bulan. Apabila hutangnya melebihi f.50, maka 

kedua belah pihak harus menghubungi instruksi pengadilan setempat, dan 

waktunya diserahkan sepenuhnya kepada tuan tanah. 

Dengan status tuan tanah sebagai penguasa dan lemahnya pengawasan 

pemerintah terhadap tanah partikelir, maka kekuasaan tuan tanah di daerah 

tersebut menjadi semakin kuat. Kewajiban tuan tanah untuk mengangakat dan 

menggajipara kepala atau pejabat setempat justru telah memberi peluang 

untuk menciptakan suatu sistem ketergantungan dari para kepala penduduk 

kepadanya. Baik secara langsung maupun tidak langsung, kondisi seperti itu 

telah ikut mendorong para kepala penduduk atau pejabat setempat untuk lebih 

giat menjalankan semua perintah tuan tanah. Hal ini dikuatkan lagi dengan 

adanya perangsang hadiah. 

Kondisi yang  demikian menjadikan pejabat setempat atau para kepala 

penduduk sebagai agen-agen kekuasaan tuan tanah. Guna menjaga agar 

mereka tetap setia kepadanya, para tuan tanah tidak ragu-ragu  untuk 
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melakukan tekanan-tekanan ekonomi, baik dalam memotongt gaji mereka 

ataupun memotong premi-preminya. Para tuan tanah juga tidak jarang 

melakukan tekanan-tekanan politis seperti memecat mereka. 

Dalam suasana semacam itu, muncul kecenderungan semakin 

meningkatnya eksploitasi di tanah partikelir.  Dengan maksud  untuk 

memperoleh keuntungan sebesar-besarnya para tuan tanah sering melakukan 

pelanggaran baik pada peraturan pemerintah maupun terhadap kontrak yang 

telah dibuatnya sendiri. Hal ini mengakibatkan timbulnya keresahan 

dikalangan penduduk setempat dan juga menimbulkan persoalan bagi 

pemerintah Hindia Belanda. Hubungan konflik yang memungkinkan 

timbulnya gerakan petani terutama apabila hal itu telah mencapai tingkat 

tertentu (James C Scott, 1994, h: 45-46). Selain itu hubungan kelas sosial di 

pedesaan terutama antara penguasa tanah dan penggarap tanah, merupakan 

sumber konflik bagi meledaknya gerakan petani (Djoko Suryo, 1984, h: 18). 

Selama masa kolonial perubahan besar dalam kehidupan petani  membawa 

akibat meningkatkan kelas. Penggarap yang makin bergantung kepada pemilik 

tanah bagi kehidupan mereka.  Para petani sadar bahwa hidup perlu ada 

ketertiban dan keamanan, untuk itulah rakyat bangkit menentang praktek yang 

dilakukan oleh tuan tanah. 

 

B. Pengaruh Gerakan Anti Tuan Tanah di Tangerang Pada Tahun 1924 

Terhadap Petani 

Gerakan anti tuan tanah di Tangerang pada tahun 1924 merupakan suatu 

ledakan ketegangan masyarakat petani di Tangerang akibat kemapanan politik 
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dan ekonomi bangsa asing yaitu pemerintah kolonial Belanda dan  orang-

orang Cina yang menguasai modal swasta  sertya tanah pertanian, yang 

menindas dan merugikan penduduk. Sikap penduduk yang  memberikan 

dukungan pada gerakan tersebut menunjukkan  bahwa kemapanan politik 

pemerintah kolonial dan keberadaan tuan-tuan tanah Cina di Tangerang, telah 

menimbulkan kejengkelan yang kuat atas diri penduduk pedesaan. 

Sebagai gerakan kontra elite, gerakan anti tuan tanah  di Tangerang 

merupakan gerakan radikal dalam persaingan untuk memperoleh dukungan 

dan kesetiaan  kaum tani  di daerah Tangerang, melawan pemerintah 

Belandadan tuan-tuan tanah Cina ( Berita Acara dibuat oleh Asisten Wedana 

Teluknaga, R. Toewoeh, mengenai peristiwa Tangerang  terytanggal 10 

Pebruari 1924. Mailrapport, 1924, tanpa nomer). Gerakan petani di Tangerang 

dikembangkan dengan rasa-rasa identitas kepribumian melalui propaganda-

propaganda rtentang kemerdekaan, kebebasan dan persamaan, untuk 

masyarakat di Tangerang yang telah  dirongrong dan dimanipulasi oleh nilai-

nilai, gagasan-gagasan dan praktek-praktek kepentingan asing yang menindas. 

Gerakan anti tuan tanah di Tangerang bersifat revolusioner dengan cara 

radikal menggerakkan kaum tani di daerah Tangerang dalam penentangan 

secara aktif terhadap pemerintah kolonial Belanda dan tuan-tuan tanah Cina. 

Harapan-harapan  millenium bahwa semua ketidakadilan akan diakhiri 

terutama setelah berhasil mengusir orang-orang asing dikembangkan para 

pemimpin dalam gerakan petani di Tangerang dalam setiap propagandannya. 

Kelompok berkuasa (Belanda) dan orang-orang Cina akan diusir dari bumi 
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Tangerang oleh Kaiin Bapak Kajah yang dianggap oleh masyarakat sebagai 

pemimpin  tertinggi yang dibantu oleh para pengikut-pengikutnya. Rasa 

kepemilikan tanah oleh petani secara khusus dikembangkan Kaiin Bapak 

Kajah dengan mengatakan kalimat “dari asal pulang ke asal” sehingga tanah-

tanah yang dimiliki oleh orang-orang Cina dari Tangerang. (Hasil 

penyelidikan sebab-sebab dari peristiwa Tangerang  pada tanggal 10 Pebruari 

1924, dari Penasehat Urusan Bumiputra R.A. Kern, tertanggal 30 September 

1924. Mailrapport, 1924, no 2347X / 24). 

Dominasi politik pemerintah kolonial Belanda beserta perubahan-

perubahan sosial yang diciptakannya, telah menciptakan kondisi masyarakat 

pedesaan yang semakin miskin karena dibebani berbagai macam pajak, seperti 

pajak tanah dan pajak kepala serta kerja wajib misalnya mereka harus kerja 

kompenium selama lima hari setiap bulan sebagai pengganti untuk kerja wajib 

bagi pemerintah. Pelayanan kerja wajib laiinnya yang harus diklakukan petani 

di Tangerang yaitu kerja tiga hari setiap bulan untuk orang laki-laki yang 

masih kuat dan tugas kemit  atau perondan desa  yang tidak boleh diganti 

dengan uang. Situasi krisis semacam ini menimbulkan harapan-harapan 

messianistis dan mellianaristis. Masyarakat mengalami kebingungan, 

kegelisahan dan penuh keresahan karena masyarakat sudah kehilangan arah. 

Dalam situasi seperti itu masyarakat pedesaan  menimbulkan ideologi yang 

tepat untuk memulihkan keamanan sosial. 
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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di depan, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

Secara umum di dalam masyarakat agraris, tanah merupakan sumber 

produksi dan kekayaan utama yang membawa dampak tinggi terhadap 

pemiliknya. Dengan demikian maka hak dan kewajiban ditentukan atas dasar yang 

sama. Pemilikan tanah memang berlaku di sebagian besar masyarakat pedesaan di 

pulau Jawa pada abad ke-19. Hampir seluruh daerah Tangerang merupakan lahan 

persawahan, sehingga sebagian besar penduduknya menjadi petani. Tanah di 

Tangerang umumnya dipenuhi dengan tanah pertanian milik orang-orang Cina, 

tinggalnya menyebar diantara penduduk pribumi, 30 % tanah pertaniannya 

dimiliki oleh Kongsi ( Kompeni Cina ), 30 % tanah pertaniannya dimiliki oleh 

orang-orang Cina perorangan dan 40 % tanah pertaniannya dimiliki oleh 

penduduk pribumi. Jumlah penduduk Cina 20 % dari seluruh penduduk maka 

rata-rata memiliki lahan enam kali lebih luas dibandingkan milik penduduk 

pribumi. 

Tanah di Tangerang subur, tetapi pengairannya masih buruk dan pembagian 

penghasilan penduduk tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup penduduk yang 
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padat. Letak Tangerang berdekatan dengan Betawi, menguntungkan penduduk 

untuk  memasarkan hasil bumi dan menjadi urban musiman ke Batavia dan 

Karawang. 

Sebagian penduduk desa di daerah Tangerang hanya mempunyai tanah 

garapan sempit, karena sebagian besar tanah di Tangerang  dikuasai oleh tuan-

tuan tanah etnis Cina dengan cara membeli lahan penduduk pribumi dengan harga 

yang sangat rendah. Penduduk dengan lahan sempit banyak yang merantau ke 

daerah lain untuk mencari penghasilan tambahan atau pekerjaan sambilan. Ada 

sebagian dari mereka yang menyewa tanah kepada tuan-tuan tanah Cina atau 

bekerja sebagai buruh tani dengan system upah didasari perjanjian atau system 

bagi hasil. 

Dengan memiliki lahan, petani penggarap diwajibkan untuk menggarap 

sebidang tanah selama waktu kontrak, dengan memberikan imbalan berupa bagian 

dari hasil panaen sebagai upah. Dalam bagi hasil terdapat jaminan dari kedua 

belah pihak untuk saling menopang atau menanggung kerugian yang mungkin 

terjadi pada masing-masing pihak. 

Petani penggarap biasanya yang harus mengurus pengadaan kerbau dan 

bajak, petani dapat menyewanya dari pemilik tanah, tanpa mengubah persyaratan 

bagi hasil, sewa ini dapat dilunasi setelah panen yaitu untuk setiap kerbau bernilai 

5 sangga ( 5 X 5 kati, atau 2,5 pikul ) padi. Diperoleh angka 1 kati adalah 0.61 kg 

dan 1 pikul adalah 61,76 kg. Bila panen  gagal, semua biaya dan porsekot atas 

panen, dibebankan sebagai hutang yang harus dilunasi dari hasil panen  

berikutnya. 
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Sistem bagi hasil yang berlaku di Tangerang ada tiga macam yaitu sistem 

mboyong, sistem maro dan sistem tigeatu, sistem bagi hasil yang dilaksanakan 

adalah sistem tigeatu. Dengan system tigeatu maka petani penggarap harus 

menyerahkan 1/5 hasil panennya kepada tuan tanah sebagai cuke. 

Selain itu para petani masih dibebani berbagai macam tugas pekerjaan antara 

lain, melakukan kerja kompenian selama 5 hari setiap bulan. Pelayanan kerja 

lainnya adalah kerja 3 hari setiap 3 bulan untuk laki-laki yang masih kuat serta 

tugas kemit atau perondan desa.  

Dengan adanya kedudukan tuan tanah sebagai penguasa dan lemahnya 

pengawasan pemerintah terhadap tanah partikelir, maka kekuasaan tuan tanah di 

Tangerang semakin kuat. Oleh karena itu kewajiban tuan tanah untuk mengangkat 

dan menggaji para kepala penduduk atau pejabat setempat justru telah memberi 

peluang bagi tuan tanah untuk menciptakan suatu sistem ketergantungan dari para 

kepala penduduk kepadanya. 

Gerakan anti tuan tanah di Tangerang pada tahun 1924 merupakan suatu 

ledakan ketegangan masyarakat petani di Tangerang akibat kemapanan politik 

ekonomi bangsa asing yaitu pemerintah kolonial Belanda dan orang-orang Cina 

yang menguasai modal swasta serta tanah pertanian untuk menindas dan 

merugikan penduduk pribumi. Sebagai gerakan kontra elite, gerakan anti tuan 

tanah di Tangerang merupakan gerakan radikal dalam persaingan untuk 

memperoleh  dukungan dan kesetiaan kaum tani di daerah Tangerang, melawan 

pemerintah kolonial Belanda dan tuan-tuan tanah Cina. Gerakan petani di 

Tanmgerang dikembangkan dengan rasa-rasa identitas kepribumian melalui 
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propaganda-propaganda tentang kemerdekaan, kebebasan dan persamaan untuk 

masyarakat di Tangerang yang telah dirongrong dan dimanipulasi oleh nilai-nilai, 

gagasan-gagasan dan praktek-praktek kepentingan asing yang menindas. 

Setelah terjadi gerakan petani di Tangerang yang dipimpin oleh Kaiin Bapak 

Kajah, salah seorang petani di daerah Tangerang, maka para pejabat pemerintahan 

menjadi bingung. Mereka tidak mengetahui sebab-sebab dari kejadian 

pemberontakan petani yang terjadi pada tanggal 10 Pebruari 1924 di Tangerang. 

Gerakan petani di Tangerang merupakan gerakan ratu adil yang disebabkan 

oleh faktor-faktor  ekonomi, sosial dan politik sebagai faktor-faktor kondisional 

dalam masyarakat petani di tanah pertikelir Tangerang sebagi penyebab 

munculnya gerakan petani di Tangerang untuk menuntut  pengembalian tanah 

partikelir dari tangan orang-orang Cina kepada penduduk pribumi.   

 

B. Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat 

dikemukan implikasi dari penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis, yaitu : 

 

1. Teoritis 

Adanya gerakan anti tuan tanah di Tangerang pada tahun 1924, 

menggambarkan suatu keadaan, dimana  masyarakat Tangerang berada di bawah 

kekuasaan tuan-tuan tanah Cina yang mengakibatkan penduduk pribumi semakin 

tertindas. Situasi seperti itu sering membangkitkan harapan-harapan akan 

kembalinya masyarakat pada jaman keemasan yang pernah  dialami oleh 
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masyarakat pada jaman Kasultanan Banten. Kerinduan akan datangnya tatanan 

masyarakat yang adil dan makmur penuh kedamaian dan keadilan menyebabkan 

masyarakat menolak semua unsur-unsur pembaharuan yang dicanangkan oleh 

pemerintah kolonial Belanda. Sebagai gerakan protes sosial, gerakan anti tuan 

tanah di Tangerang  mempergunakan isu-isu tentang kelemahan, kemelaratan dan 

ketidakadilan akibat adanya praktek politik pemerintah kolonial belanda dan 

tekanan tuan-tuan tanah Cina terhadap para petani di Tangerang, tidak ada jalan 

lain kecuali harus mengusir orang-orang Cina dan menggulingkan kekuasaan 

asing di Tangerang. Dengan semboyan  “dari asal pulang ke asal”, penduduk 

pribumi berusaha untuk mengambil kembali haknya sebagai pemilik tanah. 

2. Praktis 

Dengan membaca skripsi mengenai gerakan anti tuan tanah di Tangerang 

1924 ( studi kasus tentang pemberontakan petani di Tangerang pada tahun 1924 ) 

ini, pembaca akan dapat mengetahui dengan jelas bagaimana sebenarnya tekanan-

tekanan dari pemerintah kolonial Belanda dan tuan-tuan tanah Cina terhadap 

penduduk pribumi dalam bidang ekonomi, sosial dan politik, yang mengakibatkan 

penduduk pribumi semakin menderita, tertindas dan dirugikan. Oleh karena itu 

implikasi praktis dari penelitian ini berkaitan dengan perlunya kebebasan dan 

kemerdekaan tiap-tiap individu maupun golongan untuk dihargai agar tidak terjadi 

penindasan dan penderitaan yang tentu saja sangat merugikan bagi semua pihak 

yang mengalaminya. 

 

 C. Saran 
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Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis 

memberikan saran-saran kepada masyarakat umum, sebagai berikut: 

1.  Dengan membaca skripsi tentang gerakan anti tuan tanah di Tangerang 1924 

(studi kasus tengtang pemberontakan petani di Tangerang pada tahun 1924) 

ini, penulis mengharapkan agar kita mahasiswa program pendidikan sejarah 

angkatan ’97 dapat mengambil hikmah akan pedihnya akibat dari penjajahan 

yang dilakukan oleh suatu bangsa kepada bangsa lain. Oleh karena itu 

seharusnya kita sebagai generasi muda tidak dapat membenarkan segala 

bentuk-bentuk  atau tindakan penjajahan, termasuk penekanan dan penindasan 

pada masyarakat yang lemah. 

2.  Dengan membaca skripsi tentang gerakan anti tuan tanah di Tangerang 1924  

(studi kasus tentang pemberontakan petani di Tangerang pada tahun 1924), 

penulis mengharapkan agar mahasiswa program pendidikan sejarah angkatan 

’97 bisa menghargai semua orang dari semua golongan, ras dan suku bangsa 

yang  berbeda. 

 

BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di depan, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 
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Secara umum di dalam masyarakat agraris, tanah merupakan sumber 

produksi dan kekayaan utama yang membawa dampak tinggi terhadap 

pemiliknya. Dengan demikian maka hak dan kewajiban ditentukan atas dasar yang 

sama. Pemilikan tanah memang berlaku di sebagian besar masyarakat pedesaan di 

pulau Jawa pada abad ke-19. Hampir seluruh daerah Tangerang merupakan lahan 

persawahan, sehingga sebagian besar penduduknya menjadi petani. Tanah di 

Tangerang umumnya dipenuhi dengan tanah pertanian milik orang-orang Cina, 

tinggalnya menyebar diantara penduduk pribumi, 30 % tanah pertaniannya 

dimiliki oleh Kongsi ( Kompeni Cina ), 30 % tanah pertaniannya dimiliki oleh 

orang-orang Cina perorangan dan 40 % tanah pertaniannya dimiliki oleh 

penduduk pribumi. Jumlah penduduk Cina 20 % dari seluruh penduduk maka 

rata-rata memiliki lahan enam kali lebih luas dibandingkan milik penduduk 

pribumi. 

Tanah di Tangerang subur, tetapi pengairannya masih buruk dan pembagian 

penghasilan penduduk tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup penduduk yang 

padat. Letak Tangerang berdekatan dengan Betawi, menguntungkan penduduk 

untuk  memasarkan hasil bumi dan menjadi urban musiman ke Batavia dan 

Karawang. 

Sebagian penduduk desa di daerah Tangerang hanya mempunyai tanah 

garapan sempit, karena sebagian besar tanah di Tangerang  dikuasai oleh tuan-

tuan tanah etnis Cina dengan cara membeli lahan penduduk pribumi dengan harga 

yang sangat rendah. Penduduk dengan lahan sempit banyak yang merantau ke 

daerah lain untuk mencari penghasilan tambahan atau pekerjaan sambilan. Ada 
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sebagian dari mereka yang menyewa tanah kepada tuan-tuan tanah Cina atau 

bekerja sebagai buruh tani dengan system upah didasari perjanjian atau system 

bagi hasil. 

Dengan memiliki lahan, petani penggarap diwajibkan untuk menggarap 

sebidang tanah selama waktu kontrak, dengan memberikan imbalan berupa bagian 

dari hasil panaen sebagai upah. Dalam bagi hasil terdapat jaminan dari kedua 

belah pihak untuk saling menopang atau menanggung kerugian yang mungkin 

terjadi pada masing-masing pihak. 

Petani penggarap biasanya yang harus mengurus pengadaan kerbau dan 

bajak, petani dapat menyewanya dari pemilik tanah, tanpa mengubah persyaratan 

bagi hasil, sewa ini dapat dilunasi setelah panen yaitu untuk setiap kerbau bernilai 

5 sangga ( 5 X 5 kati, atau 2,5 pikul ) padi. Diperoleh angka 1 kati adalah 0.61 kg 

dan 1 pikul adalah 61,76 kg. Bila panen  gagal, semua biaya dan porsekot atas 

panen, dibebankan sebagai hutang yang harus dilunasi dari hasil panen  

berikutnya. 

Sistem bagi hasil yang berlaku di Tangerang ada tiga macam yaitu sistem 

mboyong, sistem maro dan sistem tigeatu, sistem bagi hasil yang dilaksanakan 

adalah sistem tigeatu. Dengan system tigeatu maka petani penggarap harus 

menyerahkan 1/5 hasil panennya kepada tuan tanah sebagai cuke. 

Selain itu para petani masih dibebani berbagai macam tugas pekerjaan antara 

lain, melakukan kerja kompenian selama 5 hari setiap bulan. Pelayanan kerja 

lainnya adalah kerja 3 hari setiap 3 bulan untuk laki-laki yang masih kuat serta 

tugas kemit atau perondan desa.  
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Dengan adanya kedudukan tuan tanah sebagai penguasa dan lemahnya 

pengawasan pemerintah terhadap tanah partikelir, maka kekuasaan tuan tanah di 

Tangerang semakin kuat. Oleh karena itu kewajiban tuan tanah untuk mengangkat 

dan menggaji para kepala penduduk atau pejabat setempat justru telah memberi 

peluang bagi tuan tanah untuk menciptakan suatu sistem ketergantungan dari para 

kepala penduduk kepadanya. 

Gerakan anti tuan tanah di Tangerang pada tahun 1924 merupakan suatu 

ledakan ketegangan masyarakat petani di Tangerang akibat kemapanan politik 

ekonomi bangsa asing yaitu pemerintah kolonial Belanda dan orang-orang Cina 

yang menguasai modal swasta serta tanah pertanian untuk menindas dan 

merugikan penduduk pribumi. Sebagai gerakan kontra elite, gerakan anti tuan 

tanah di Tangerang merupakan gerakan radikal dalam persaingan untuk 

memperoleh  dukungan dan kesetiaan kaum tani di daerah Tangerang, melawan 

pemerintah kolonial Belanda dan tuan-tuan tanah Cina. Gerakan petani di 

Tanmgerang dikembangkan dengan rasa-rasa identitas kepribumian melalui 

propaganda-propaganda tentang kemerdekaan, kebebasan dan persamaan untuk 

masyarakat di Tangerang yang telah dirongrong dan dimanipulasi oleh nilai-nilai, 

gagasan-gagasan dan praktek-praktek kepentingan asing yang menindas. 

Setelah terjadi gerakan petani di Tangerang yang dipimpin oleh Kaiin Bapak 

Kajah, salah seorang petani di daerah Tangerang, maka para pejabat pemerintahan 

menjadi bingung. Mereka tidak mengetahui sebab-sebab dari kejadian 

pemberontakan petani yang terjadi pada tanggal 10 Pebruari 1924 di Tangerang. 
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Gerakan petani di Tangerang merupakan gerakan ratu adil yang disebabkan 

oleh faktor-faktor  ekonomi, sosial dan politik sebagai faktor-faktor kondisional 

dalam masyarakat petani di tanah pertikelir Tangerang sebagi penyebab 

munculnya gerakan petani di Tangerang untuk menuntut  pengembalian tanah 

partikelir dari tangan orang-orang Cina kepada penduduk pribumi.   

 

B. Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat 

dikemukan implikasi dari penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis, yaitu : 

 

1. Teoritis 

Adanya gerakan anti tuan tanah di Tangerang pada tahun 1924, 

menggambarkan suatu keadaan, dimana  masyarakat Tangerang berada di bawah 

kekuasaan tuan-tuan tanah Cina yang mengakibatkan penduduk pribumi semakin 

tertindas. Situasi seperti itu sering membangkitkan harapan-harapan akan 

kembalinya masyarakat pada jaman keemasan yang pernah  dialami oleh 

masyarakat pada jaman Kasultanan Banten. Kerinduan akan datangnya tatanan 

masyarakat yang adil dan makmur penuh kedamaian dan keadilan menyebabkan 

masyarakat menolak semua unsur-unsur pembaharuan yang dicanangkan oleh 

pemerintah kolonial Belanda. Sebagai gerakan protes sosial, gerakan anti tuan 

tanah di Tangerang  mempergunakan isu-isu tentang kelemahan, kemelaratan dan 

ketidakadilan akibat adanya praktek politik pemerintah kolonial belanda dan 

tekanan tuan-tuan tanah Cina terhadap para petani di Tangerang, tidak ada jalan 
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lain kecuali harus mengusir orang-orang Cina dan menggulingkan kekuasaan 

asing di Tangerang. Dengan semboyan  “dari asal pulang ke asal”, penduduk 

pribumi berusaha untuk mengambil kembali haknya sebagai pemilik tanah. 

3. Praktis 

Dengan membaca skripsi mengenai gerakan anti tuan tanah di Tangerang 

1924 ( studi kasus tentang pemberontakan petani di Tangerang pada tahun 1924 ) 

ini, pembaca akan dapat mengetahui dengan jelas bagaimana sebenarnya tekanan-

tekanan dari pemerintah kolonial Belanda dan tuan-tuan tanah Cina terhadap 

penduduk pribumi dalam bidang ekonomi, sosial dan politik, yang mengakibatkan 

penduduk pribumi semakin menderita, tertindas dan dirugikan. Oleh karena itu 

implikasi praktis dari penelitian ini berkaitan dengan perlunya kebebasan dan 

kemerdekaan tiap-tiap individu maupun golongan untuk dihargai agar tidak terjadi 

penindasan dan penderitaan yang tentu saja sangat merugikan bagi semua pihak 

yang mengalaminya. 

 

 C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis 

memberikan saran-saran kepada masyarakat umum, sebagai berikut: 

1.  Dengan membaca skripsi tentang gerakan anti tuan tanah di Tangerang Tahun  

1924 (studi kasus tengtang pemberontakan petani di Tangerang pada tahun 

1924) ini, penulis mengharapkan agar mahasiswa program pendidikan sejarah 

dapat mengambil hikmah akan pedihnya akibat dari penjajahan yang 

dilakukan oleh suatu bangsa kepada bangsa lain. Oleh karena itu seharusnya 

kita sebagai generasi muda tidak dapat membenarkan segala bentuk-bentuk  
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atau tindakan penjajahan, termasuk penekanan dan penindasan pada 

masyarakat yang lemah Perbedaan yang diakibatkan dari perbedaan warna 

kulit, suku dan ras atau etnis tertentu hanya akan memecah belah persatuan 

bangsa. 

2. Dengan membaca skripsi tentang gerakan anti tuan tanah di Tangerang  

Tahun 1924  (studi kasus tentang pemberontakan petani di Tangerang pada 

tahun 1924), penulis mengharapkan agar mahasiswa program pendidikan 

sejarah bisa menghargai semua orang dari semua golongan, ras dan suku 

bangsa yang  berbeda. 

3. Dengan membaca skripsi tentang gerakan anti tuan tanah di Tangerang 

tahun 1924 (studi kasus tentang pemberontakan petani di Tangerang tahun 

1924) penulis mengharapkan agar skripsi ini  dapat menjadi acuan dalam 

penulisan sejarah lokal umumnya dan sejarah lokal Tangerang pada 

khususnya. 
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