5

BAB I 
PENDAHULUAN

Latar Belakang dan Permasalahan
Masalah tanah merupakan masalah hidup mati bagi berjuta-juta kaum tani terutama di Jawa. Bagi petani, tanah bukan saja penting dari segi ekonomi dan menjadi kriteria terhadap status sosial pemiliknya. Di luar konteks ekonomis dan sosiologis itu, tanah juga bernilai politis ketika bersinggungan dengan kepentingan kekuasaan. Tidaklah aneh jika kemudian masalah tanah ini mendapatkan porsi perhatian besar dari partai dan elit politik. Di daerah agraris di Jawa Tengah dan Jawa Timur, pendukung utama Partai Komunis Indonesia (PKI) lewat organisasi afiliasinya, Barisan Tani Indonesia (BTI), adalah petani lapisan masyarakat terbawah. Sedangkan Partai Nahdhatul Ulama (NU) didukung oleh  petani menengah dan kecil. Sementara Partai Nasionalis Indonesia (PNI) mendapatkan dukungan dari petani menengah, petani kaya. Pamong desa dan pegawai negeri. Aminuddin Kasdi, “Kaum Merah Menjarah : Aksi Sepihak PKI/BTI di Jawa Timur (1960-1965)” dalam  Harsutejo, G30S – Sejarah  Yang Digelapkan.( Jakarta : Hasta Mitra. 2000), hlm.39.
Memasuki tahun 1959, PKI mulai mendapatkan tempat dan semakin memiliki peran strategis dalam pentas perpolitikan nasional berkat hubungan erat yang dijalin dengan Presiden Soekarno. Lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960, dapat dikatakan merupakan kemenangan politik PKI. Meskipun sebenarnya secara konsepsi, dasar perumusan UUPA bermula dari himbauan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kepada negara-negara berkembang untuk melakukan restrukturisasi agraria, namun secara ide gagasan ini disokong kuat oleh PKI yang bermaksud membela kepentingan petani miskin yang menjadi basis massa yang diproyeksikan menjadi pendukungnya. 
Kenyataan di lapangan, UUPA tidak mengharuskan ketentuan adanya redistribusi kepemilikan tanah secara merata untuk keadilan dan kesejahteraan, mengalami hambatan. Setidaknya dua faktor yang menghambat implementasi undang-undang tersebut bisa dikemukakan disini. Pertama, dalam kehidupan masyarakat petani,  terdapat ikatan primordial yang menempatkan lapisan menengah dan atas seperti petani kaya dan tokoh masyarakat atau elit agama dalam orientasi patron klien, hubungan sebagai bapak dan pengikut dengan lapisan bawah berupa petani kecil dan buruh tani. Mereka saling mempunyai hubungan emosional. Kedua, adanya upaya menghindari pelaksanaan UUPA, seperti kasus-kasus banyak kyai yang mengalihkan tanah pribadi menjadi tanah wakaf pesantren atau mesjid sebagai tercantum dalam temuan Dr. Hermawan Sulistiyo. Hermawan Sulistiyo, Palu Arit di Ladang Tebu :  Sejarah Pembantaian Massal yang Terlupakan (1965-1966), (Jakarta : KPG& Yayasan Adikarya Ikapi & Ford Foundation, Jakarta. 2000), hlm. 146.
PKI/BTI sebagai pendukung lahirnya UUPA, tidak tinggal diam menghadapi kedua hambatan pengimplemantasian UUPA. Upaya yang dilakukan yakni berusaha melepaskan ikatan emosional masyarakat petani, dalam hal ini petani kecil dan buruh tani, dengan memberikan penyadaran kepada mereka bahwa posisi petani kecil dan buruh tani ibarat orang yang tenggelam sebatas bawah lubang hidung, dengan riak kecil saja akan tenggelam. Meskipun ikatan primordial dan emosional pada masyarakat petani relatif kuat dan dalam kurun waktu tertentu mampu menepis kemungkinan adanya gerakan petani miskin, namun apabila beban dan tekanan sudah meningkat pada tingkat kritis serta munculnya elemen yang berperan memberikan pendidikan politik kepada kaum petani maka peluang untuk meledaknya suatu gerakan protes pun jadi sangat besar. Dengan gerakan tersebut maka ikatan primordial dan emosional yang sebelumnya dipercaya dapat merekat masyarakat pedesaaan yang berlapis-lapis menjadi kian rapuh.
PKI/BTI kemudian juga berada dibelakang apa yang disebut aksi sepihak oleh petani kecil dan buruh tani untuk merebut tanah milik petani bertanah luas atas dasar menghapuskan ketimpangan sosial dan ketidakadilan dalam distribusi tanah. Semboyan PKI/BTI untuk memprovokasi semangat rakyat sangat keras seperti istilah ‘ganyang kabir’ dan ‘setan desa’. Cara ini dianggap ampuh untuk melupakan ikatan primordial dan emosional petani kecil dan buruh tani dan menanamkan keberanian mereka untuk merebut tanah dari petani kaya. Harsutejo. Op. cit., hlm. 40.

Aksi sepihak adalah penyerbuan tanah oleh petani maupun buruh tani. Hal ini seperti banyak terjadi di beberapa daerah  di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.  Akan tetapi dari ketiga daerah tersebut, di Jawa Tengahlah yang sering diwarnai oleh aksi sepihak. Sartono Kartodirdjo. Ratu Adil. (Jakarta : Sinar Harapan. 1984), hlm.129.  Dalam Skripsi ini, akan dibahas tentang aksi sepihak yang dilakukan oleh  buruh tani di Desa Krajan Kulon, Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Jawa Tengah pada tahun 1964.
Karena aksi sepihak ini dilakukan oleh petani kecil dan buruh tani di Desa Krajan Kulon, Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal tahun 1964 yang bertujuan mengambil alih penggarapan tanah sawah, dan jika dikaitkan adanya kesamaan pola dan relevansi keterlibatan BTI/PKI seperti di daerah lain, serta campur tangan dari pemerintah, Lihat dokumentasi Arsip Kodam VI Diponegoro, Arsip Kementerian Agama Republik Indonesia, dan Arsip Angkatan Kepolisian Distrik Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah pada lampiran Skripsi ini. maka aksi sepihak ini dapat dipahami sebagai persoalan ekonomis, sosiologis dan politis.
Agar studi terhadap kasus tersebut bisa fokus dan tidak keluar jalur, dalam pembahasan Skripsi ini penulis mengajukan rumusan permasalahan pokok sebagai berikut :
	Apa latar belakang dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Aksi Sepihak oleh petani kecil dan buruh tani di Desa Krajan Kulon, Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal tahun 1964 
	Sejauhmana keterlibatan PKI/BTI dalam Aksi sepihak oleh petani kecil dan buruh tani di Desa Krajan Kulon, Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal tahun 1964 

Bagaimana Proses terjadinya Aksi Sepihak oleh petani kecil dan buruh tani di Desa Krajan Kulon, Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal tahun 1964     	
B. Ruang Lingkup
Secara sederhana sejarah dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari segala aktifitas manusia di masa lampau yang dimulai sejak adanya bukti tertulis. Agar pembahasan mengenai suatu permasalahan dalam ilmu sejarah tidak keluar jalur maka harus diberi batasan-batasan yang menjadikan suatu permasalahan dibahas secara fokus. Batasan-batasan itu dikenal dengan sebutan ruang lingkup.
Ruang lingkup dalam ilmu sejarah terdiri dari tiga macam, yaitu: ruang lingkup temporal, lokal, dan keilmuan. 

1. Lingkup Temporal
Lingkup temporal dalam Skripsi ini adalah tahun 1964. Tahun 1964 menjadi batasan watu pada skripsi ini karena pada tahun inilah terjadi aksi sepihak yang dilakukan para petani di desa Krajan kulon atas tanah wakaf masjid.

2. Lingkup Spasial
Sesuai dengan judul di atas, lingkup spasial dalam Skripsi ini jelas yakni di Desa Krajan Kulon Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, sebab kasus yang menjadi objek penelitian penulis ini terjadi di desa tersebut. Dengan kata lain, penulisan sejarah dalam pembahasan Skripsi ini merupakan sejarah lokal. 
Dengan penulisan sejarah lokal ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan pengertian dalam perkembangan sejarah nasional, sebab sejarah yang ada di tingkat nasional, harus bisa dimengerti dengan lebih baik apabila kita mengerti pula perkembangan sejarah di tingkat lokal.
3. Lingkup Keilmuan
Lingkup keilmuan dalam penelitian Skripsi ini bisa dikatakan sebagai sejarah sosial dan politik. Aspek sosial, politik dapat dicermati terkait dengan adanya konflik yang melibatkan masyarakat Desa Krajan Kulon, Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, organisasi BTI/PKI dan pemerintah yang menangani kasus aksi sepihak ini 

C. Tinjauan Pustaka
	Dalam menyusun Skripsi ini, penulis memilih tiga buah buku yang dijadikan tinjauan pustaka. Meskipun sebenarnya penulis menyadari bahwa bisa jadi ada buku lain yang lebih tepat digunakan sebagai tinjauan pustaka dalam pembahasan Skripsi ini, tapi karena keterbatasan waktu, hanya tiga buku yang dibahas di bawah ini yang sementara ini bisa dijadian tinjauan pustaka. Penggunaan ketiga buku ini tetap didasarkan pada relevansinya dengan Skripsi ini.
	Buku pertama yang digunakan penulis adalah Landreform dan Gerakan Protes Petani Klaten 1959 – 1965 yang ditulis oleh Soegijanto Padmo Soegijanto Padmo. Landreform dan Gerakan Protes Petani Klaten 1959 – 1965, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2000). Secara garis besar buku ini menguraikan tentang gerakan protes petani yang menentang sikap dari tuan tanah maupun kebijaksanaan pemerintah di daerah Klaten yang menyangkut sistem sewa dan kepemilikan tanah garapan tanah setelah dijalankannya UUPA pada tahun 1961.
Gerakan protes petani Klaten terhadap kebijaksanaan pemerintah dilakukan dalam bentuk penolakan menyerahkan area tanah yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai tanah persewaan, menolak membayar uang muka sewa tanah  dan menolak menyerahkan tanahnya yang dinilai oleh mereka lebih mementingkan  perusahaan perkebunan swasta. Sementara itu gerakan protes terhadap tuan tanah dilakukan dalam bentuk melakukan penyerobotan terhadap tanah yang disewakannya.
Dalam buku ini dijelaskan bahwa gerakan aksi sepihak merupakan salah satu bentuk protes yang dilakukan oleh petani di daerah Klaten. Gerakan ini tersebar di wilayah Kabupatan Klaten. Gerakan protes tersebut dinilai oleh pemerintah sebagai gerakan yang diorganisasi oleh PKI serta dianggap melawan pemerintah. Menurut penulisnya, gerakan protes ini berkaitan dengan ketidakseimbangan di dalam penguasaan tanah sehingga menimbulkan ketegangan-ketegangan yang tidak lain merupakan gejala yang merata di masyarakat pedesaan Jawa. 
Buku ini sebenarnya menekankan kepada suatu tujuan untuk mengungkapkan kenyataan-kenyataan di sekitar gerakan protes petani Klaten yang dititikberatkan segi sosial ekonomi. Hal ini bisa dilihat dari dikemukakannya latar belakang sosial-ekonomis dari beberapa tempat di daerah Klaten yang terjadi gerakan. Hanya beberapa keterangan kecil tentang kegiatan partai politik di daerah Klaten yang mewarnai uraian kajian dalam buku ini.
Buku ini merupakan penelitian Skripsi penulisnya untuk menempuh jenjang studi Strata-1 (S1) di Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada pada tahun 1975. Sebagai buku yang berasal dari penelitian Skripsi, sistematikanya pun berdasarkan acuan baku sebuah karya ilmiah. Penggunaan sumber primer baik lisan dan tulisan yang lengkap membuat buku ini sangat akurat sebagai sebuah hasil karya ilmiah. Selain itu aspek naratif dalam buku ini cukup terasa menonjol sehingga meskipun di sajian peristiwa menurut urutan kronologis maupun sajian peristiwa diikuti oleh peristiwa lain, buku ini tetap bisa dipahami dengan mudah.
Buku ini sangat membantu penulis memahami bagaimana sebuah gerakan aksi protes terjadi dan membantu penulis dalam mengembangkan rumusan-rumusan permasalahan dan sistematisasi kerangka pembahasan yang bisa penulis ajukan dalam Skripsi ini. 
	Buku kedua yang penulis jadikan sebagai tinjauan pustakan adalah karya Sartono Kartodirdjo yang berjudul Pemberontakan Petani Banten 1888. Sartono Kartodirdjo,  Pemberontakan Petani Banten 1888 (Jakarta : Pustaka jaya,  1984).  Pemberontakan petani Banten pada tahun 1888 yang dikaji dalam buku ini terjadi di Distrik Anyer di Ujung Barat Laut Pulau Jawa. Meskipun terjadinya pemberontakan dalam jangka waktu yang relatif singkat, yakni dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 30 Juli, atau hanya 21 hari, tetapi Sartono berhasil menuangkan kajian historis yang sangat panjang dan ini berarti dia mampu menyajikan satu ulasan historis secara detail dan komprehensif. Suatu kemampuan yang tidak dimiliki oleh setiap sejarawan. Menurutnya, pemberontakan petani Banten pada tahun 1888, hanya merupakan satu diantara rentetan pemberontakan yang terjadi di Banten selama abad XIX, dan juga merupakan satu contoh dari ledakan-ledakan  sosial yang sedang melanda seluruh Pulau Jawa saat itu.
Buku ini bukan hanya berisi mengenai pemberontakan petani Banten pada tahun 1888 saja, akan tetapi suatu studi kasus yang merupakan kunci, metode untuk meneliti masyarakat Banten dan pemberontakan secara umum, sebab sejarah petani Banten seperti sejarah petani di daerah lain yang mengalami penindasan, kesengsaraan dan kemiskinan.
Buku yang terdiri dari sepuluh bab ini didasarkan pada hipotesa bahwa gerakan keagamaan, yang pada hakikatnya merupakan gerakan sosial, bisa diperkirakan mempunyai hubungan yang khusus dengan kelas-kelas sosial, dengan kondisi-kondisi ekonomi dan sosial yang berlaku, dan dengan etos kultural di dalam golongan-golongan sosial tersebut. Pemberontakan petani banten dapat dipandang sebagai satu protes sosial yang dinamis yang memanfaatkan semangat keagamaan, dimana unsur-unsur terpenting dari gerakan protes tersebut adalah struktur-struktur organisasi tarekat-tarekat dan peran pemimpin-pemimpin agama. Gerakan pemberontakan tersebut jelas berkat kepemimpinan kyai dan guru tarekat kharismatik. 
Sartono Kartodirdjo menunjukkan hubungan antara orientasi ideologis gerakan pemberontakan petani Banten pada tahun 1888 dan golongan-golongan sosial darimana gerakan itu memperoleh anggota-anggotanya. Perpecahan sosial yang tajam dalam masyarakat Banten dapat dijelaskan dari segi posisi sosio-ekonomis golongan-golongan yang saling bertentangan. Dalam buku ini, dikatakan bahwa adanya kekuasaan Belanda secara berdampingan inilah yang telah menimbulkan suatu situasi politik yang semakin tidak stabil. Situasi ini tercermin dalam pemberontakan-pemberontakan yang terjadi silih berganti. 
Pemberontakan petani Banten pada tahun 1888 yang merupakan fokus utama dari kajian dalam buku ini dibahas pada bab VII. Pemberontakan yang meletus pada malam hari tanggal 9 Juli 1888 ini, utamanya terjadi di daerah Cilegon dimana pemberontakan meledak dalam tindakan kekerasan, pembunuhan, penganiayaan dan perampokan. Pada bab ini pembahasan mencakup seluruh proses, mulai dari serangan yang pertama sampai kepada tertawannya pemimpin-pemimpin pemberontakan.
Beberapa ciri-ciri yang khas yang dikemukakan oleh Sartono Kartodirdjo pada pemberontakan petani Banten tahun 1888 adalah penolakan dan perlawanan aktif terhadap dominasi asing serta lembaga-lembaga yang menyertainya, unsur keagamaan dan kepercayaan terhadap daya magis mempunyai efek yang besar dan membangkitkan semangat agresivitas, serta adanya ciri-ciri pemberontakan yang diorganisasi dengan pola-pola modern.
Buku karya Sartono yang diterbitkan dalam bahasa Inggris dengan judul The Peasant of Banten 1888, ini memberikan gambaran kepada penulis dalam kerangka menyusun Skripsi ini, bahwa sebuah aksi protes petani harus dapat dipahami bahwa ia selalu dilatarbelakangi oleh banyak aspek dan pemberontakan yang dilakukan tidak bisa dilepaskan dari adanya peranan dari pemimpin atau elit yang menempatkan diri sebagai organisator aksi.
Adapun buku  ketiga yang penulis jadikan sebagai tinjauan pustaka adalah buku yang berjudul Radikalisasi Petani  yang ditulis oleh Kuntowijoyo. Kuntowijoyo, Radikalisasi Petani. (Yogyakarta : Yayasan Bentang Budaya: cetakan ketiga 2002) Buku ini merupakan kumpulan Esai-Esai  yang ditulis oleh Kuntowijoyo, seorang sejarawan sekaligus cendikiawan yang cukup produktif dalam menulis. Sebagai kumpulan Esai, materi  dalam buku ini tidak memiliki hubungan antara satu tulisan dengan tulisan lain kecuali sebagian besar dari subjek tulisan dalam buku ini membahas tentang masyarakat petani pedesaan. Bagian yang paling relevan dengan kajian dalam Skripsi yang penulis susun terletak pada pada bagian pertama pada buku ini yang juga dijadikan sebagai aspek yang ditonjolkan dalam buku ini, yakni tulisan yang berjudul Masyarakat Desa dan Radikalisasi Petani.
Pada bagian  ini, Kuntowijoyo  mencoba melihat susunan masyarakat desa dan kehidupan petani dan radikalisasi petani yang digerakkan oleh komunis untuk menjelaskan keterlibatan petani atau ketakacuhan petani dalam politik. Kuntowijoyo menyatakan bahwa PKI telah berhasil menyuguhkan janji-janji yang menarik bagi petani, membentuk organisasi petani yang  paling efektif dan membuat petani menjadi radikal, sekalipun berakhir dengan kegagalan. 
Radikalisasi petani di masa lalu, menurut Kuntowijoyo, berasal baik dari elit kota maupun dari elit desa sendiri. Ada banyak kasus yang menunjukkan pemberontakan petani yang dipimpin oleh para bangsawan, dan lebih banyak lagi kasus pemberontakan petani yang dipimpin oleh ulama pedesaan atau guru. Dalam tulisannya, Kuntowijoyo mengulas tentang radikalisasi petani digerakkan oleh komunis baik pada saat masa kolonial maupun pada demokrasi terpimpin. Pada masa kolonial, kebanyakan gerakan-gerakan petani radikal itu bersifat lokal dan usaha untuk membuat gerakan radikal secara luas dicoba oleh gerakan komunis pada tahun-tahun 1926-1927 di Banten dan Sumatera. Sekalipun gerakan ini tidak murni komunis, karena banyak faktor yang terlibat di dalamnya, tetapi pengambil inisiatif adalah tokoh-tokoh komunis atau yang dianggap komunis oleh pemerintah waktu itu.
Keterlibatan komunis dibalik radikalisasi petani sepertinya dianalisis oleh Kuntowijoyo sebagai satu pola yang khas dari ideologi komunis dalam konteks sejarah di tanah air. Wacana landreform yang dipakai oleh PKI bertujuan untuk mempolarisasikan penduduk desa menjadi dua kelas yang bertentangan yaitu tuan tanah dan petani. Namun wacana landreform yang sudah mendapatkan payung hukum dengan dilegalisasikannya UUPA Tahun 1960, tidak berhasil dalam implementasinya dilapangan. PKI/BTI yang menyadari bahwa programnya sudah diluar kekuasaannya, melancarkan kampanye radikalisasi petani secara lebih berani. Petani dianjurkan melakukan aksi aksi untuk mengambil tanah-tanah tuan tanah tanpa mempedulikan masalah hukum lagi. Periode 1960-1965, terutama tahun-tahun 1963-1964, terjadilah aksi-aksi sepihak oleh anggota-anggota PKI di pedesaan. Dengan sikap keras itu ternyata PKI mengambil untung, menurut pengakuan mereka pada tahun 1965, berupa keanggotaan partai yang berasal dari unsur petani mencapai angka 9 juta orang. 
 	Dalam tulisannya ini, Kuntowijoyo juga menganalisis akar-akar kegagalan PKI dalam meradikalisasi petani yang didasarkan pada kenyataan-kenyataan di pedesaaan, seperti sempitnya lahan pertanian, struktur kelas, kepemimpinan pedesaan, dan budaya petani pada umumnya.  Integritas komunitas desa sebenarnya masih tetap utuh, sekalipun desa sudah layak mengalami perubahan. Pendidikan untuk perjuangan kelas rupanya di luar pengalaman sehari-hari mereka, sehingga gerakan radikal untuk mengubah kehidupan pedesaan akan mengalami kegagalan. Solidaritas rasional dan organis dari gerakan politik masih merupakan unsur asing bagi masyarakat petani. Keinginan PKI supaya gerakan kelas di pedesaan berjalan dan pemaksaan itu yang membuat radikalisasi tidak sampai pada tahap yang diingingkan oleh PKI.
Buku ini memberikan gambaran pada penulis bahwa PKI / BTI berperan dalam radikalisasi petani pada era masa demokrasi terpimpin. Dan analisis dalam  buku yang dipaparkan Kuntowijoyo sangat relevan dan membantu penulis dalam memahami terjadinya aksi sepihak yang dilakukan oleh petani.

D. Konsep / Pendekatan
	Penulisan sebuah skripsi memerlukan rangkaian fakta yang disusun secara kronologis dan analitis. Analisa sebuah peristiwa akan memerlukan teori yang relevan dengan masalah yang akan dikupas. Memahami suatu fenomena sejarah berarti mempelajari dinamika perkembangan manusia masa lampau yang di dalamnya tercantum realitas yang kompleks. Tomi Setiawan, Konflik antara Masyarakat Tugurejo Semarang dengan Pengusaha Industri Tahun 1977-1991: Studi Kasus Upaya Penyelesaian Pencemaran Sungai Tapak Semarang. (Skripsi Fakultas Sastra Universitas Diponegoro Semarang, tidak diterbitkan. 2001) hlm. 10
 Untuk membantu proses penelitian sejarah agar bisa menghasilkan historiografi yang bisa dipertanggungjawabkan, diperlukan pendekatan atau konsep sebagai alat analisis agar sebuah fenomena bisa diteliti secara lebih fokus dan akurat.
“Aksi sepihak” merupakan istilah yang sering dilekatkan pada Gerakan buruh petani yang dimobilisasi oleh BTI/PKI pada kurun waktu 1960-1965. Menurut  Sartono Kartodirdjo gerakan buruh tani atau aksi sepihak adalah penyerobotan tanah oleh petani maupun buruh tani Sartono Kartodirdjo, Ratu Adil (Jakarta : Sinar Harapan. 1984). Aksi sepihak merupakan salah satu bentuk Gerakan aksi protes ini bertujuan merebut tanah tuan tanah atau petani kaya untuk digarap.
Soegijanto Padmo memposisikan gerakan protes petani sebagai wujud adanya konflik dalam masyarakat pedesaan. Ketidakseimbangan dalam penguasaan tanah yang seringkali berhubungan erat dengan menumpuknya hasil produksi pertanian di tangan beberapa orang petani saja, dapat menimbulkan akibat yang luas,  antara lain di dalam bentuk ketegangan-ketegangan. Karena hubungan dengan penguasaan tanah yang dapat menimbulkan ketegangan di dalam masyarakat cukup banyak, maka pada suatu saat ketegangan itu akan mencapai puncaknya dan meledak. Konflik yang timbul setelah sebagai akibat dari ketidakadilan masalah penguasaan tanah dalam penelitian ini dikaitkan dengan Landreform melalui UUPA 1960 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 1961. Konflik dapat didefinisikan sebagai pertentangan dua kepentingan yang berbeda. Selain itu, konflik juga dapat dikatakan merupakan interaksi antagonis atau perlawanan yang mencakup tingkah laku lahiriah yang tampak jelas dari perlawanan halus, terkontrol, tersembunyi, maupun dalam bentuk pemogokan. Soegijanto Padmo. op. cit., hlm. 40
  
Skripsi ini akan mencoba menguraikan konflik antara petani kecil dan buruh tani dengan petani penggarap sawah wakaf Mesjid Agung di Desa Krajan Kulon, Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal pada tahun 1964. Konflik merupakan interaksi antagonis atau perlawanan yang mencakup tingkah laku lahiriah yang tampak jelas dari perlawanan halus, terkontrol, tersembunyi, maupun dalam bentuk pemogokan. Konflik dapat mencapai suatu proses pertentangan suatu hak atas kekayaan, kekuasaan dan kedudukan, sehingga salah satu pihak mencoba menghancurkan atau mempengaruhi pihak lain. Pengertian konflik disini adalah pertentangan antara dua kepentingan.Neil J. Smelser, Theory of Colletive Behavior (London: Poutledge and Paul, 1962), hlm 15-16.
   
Pengertian desa adalah  kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri yang dikepalai oleh seorang kepala desa. Depdikbud. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka) hlm. 256 Jadi Masyarakat pedesaan adalah sekumpulan warga yang menempati suatu desa. Adapun sawah wakaf  didefinisikan sebagai sawah yang disediakan baik berasal dari pribadi maupun negara untuk kepentingan umum (biasanya masjid / madrasah) sebagai pemberian yang ikhlas. Ibid. hlm. 1266

Aksi sepihak buruh tani di desa Krajan Kulon dapat dianalisa menggunakan teori Perilaku Bersama (Collective Behavior) dari Neil J Smelser sehingga diharapkan akan bisa memberi eksplanasi yang lebih jelas dan luas.Neil J. Smelser, Theory of Colective Behavior (New York: A Free Press Paperback, 1971), hlm. 15-17. Menurut Smelser, determinan-determinan yang dapat menimbulkan tingkah laku kolektif (collective behavior) yang memunculkan perubahan adalah :
	Structural conduciveness, yaitu suatu kondisi struktural yang mendukung atau mengakibatkan lahirnya gejolak sosial.
Keberadaan bermacam-macam organisasi massa (seperti BTI, Lekra, Pemuda Anshor) yang bernaung di bawah partai politik di wilayah desa Krajan Kulon menimbulkan diferensiasi dan polarisasi dalam kehidupan mayarakat. Selain itu pula dalam kehidupan sosial kemasyarakatan di desa Krajan Kulon telah ada stratifikasi sosial seperti petani kaya dan petani miskin. 
	Structural strain, yaitu ketegangan struktural yang muncul dan mendorong munculnya suatu gerakan.

Ketegangan struktural merupakan hasil kristalisasi dari kondisi struktural. Ketegangan struktural yang dimaksud adalah tekanan-tekanan yang dilakukan negara terhadap rakyat dalam bidang ekonomi, politik dan sosial. Aksi sepihak para buruh tani di desa Krajan Kulon memiliki beberapa hal yang menjadi ketegangan struktural diantaranya kegagalan panen, keterbatasan lahan garapan sebagi penopang hasil tambahan. Para petani kecil ini cukup dipusingkan dengan biaya hidup sehari-hari seperti makanan, pakaian dan kebutuhan untuk anak. Keadaan seperti ini menimbulkan dua implikasi yaitui:
	Terjadi keresahan dikalangan petani kecil karena mereka harus bertahan hidup ditengah kesulitan ekonomi pada saat itu.

Sebaliknya, dikalangan petani kaya tidak terlalu mengalami keresahan yang berarti karena mereka memiliki cukup tanah untuk digarap sendiri atau disewakan. Dalam keadaan sulit seperti ini, para petani kaya tersebut dapat menerima gadai tanah dari petani kecil, membeli tanah dan menyewa tanah. Para petani kecil ini semakin turun posisinya menjadi tenaga upahan.    
	Growth and spread of generalized belief (penyebaran keyakinan umum), yaitu sebelum suatu perilaku kolektif muncul, para pelaku perilaku kolektif harus mempunyai pandangan dan keyakinan umum yang sama mengenai sumber ancaman, jalan keluar, dan cara pencapaian jalan keluar tersebut. 

Kecemburuan sosial merupakan sumber yang menimbulkan dorongan struktural menjadi ketegangan struktural. Kecemburuan sosial yang nampak adalah seperti perasaan ikut memiliki namun tidak dapat kesempatan untuk menikmati. Kelompok lain yang tidak ikut memiliki justru mendapatkan kesempatan untuk menikmati apa yang di rasa miliknya. Dalam kasus aksi sepihak tanah wakaf di desa Krajan Kulon, adanya keyakinan umum yang berupa kecemburuan sosial terhadap kelompok orang tertentu yang dianggap merugikan ekonomi mereka. Kecemburuan-kecemburuan yang mendasari terjadinya aksi sepihak antara lain: 
	Adanya keyakinan masyarakat bahwa sawah wakaf masjid di desa Krajan Kulon hanya dikelola dan digarap oleh golongan orang tertentu yang dianggap tidak ikut memiliki

Masyarakat desa Krajan Kulon menganggap bahwa merekalah yang paling berhak atas pengolah lahan sawah didesanya karena faktor kesetiaan terhadap desa. Mereka menanyakan kembali mengapa justru masyarakat dari luar yang menggarap tanah mereka yang notabene lebih rendah kesetiaannya.
	The precipitating factor (faktor pencetus), yaitu suatu peristiwa dramatis atau desas-desus yang mempercepat munculnya perilaku kolektif atau gejolak sosial. Faktor pencetus dari aksi sepihak buruh tani di desa Krajan Kulon adalah pernyataan dari penduduk desa Krajan Kulon pada acara rembug desa bulan Juli 1964. 

penduduk desa Krajan Kulon menyatakan bahwa tanah sawah wakaf maupun sawah milik bondo desa upaya dikerjakan / digarap oleh penduduk desa Krajan Kulon sendiri yang benar-benar membutuhkan tanah garapan dan yang benar-benar tidak memiliki tanah garapan. Dokumen Polres Kendal Seksi Intelijen, Berita Acara Kehakiman terhadap Sakim bin Martodikromo pada tanggal 25 nopember 1964. Usul ini kemudian diterima oleh forum rembug desa tersebut dan disetujui oleh kepala desa yang kemudian menyarankan supaya membuat surat permohonan kepada Badan Kesejahteraan Masjid daerah tingkat II Kendal. Saran dari kepala desa Krajan Kulon ini disertai daftar buruh tani yang membutuhkan lahan garapan sehingga terdaftar sekitar 30 buruh tani.
	Mobilization of participant for action, yaitu mobilisasi untuk bertindak. Para pemimpin memulai, menyarankan, dan mengarahkan suatu kegiatan. Dalam setiap tindakan-tindakan yang dilakukan, fungsi dan peran seorang pemimpin sangat menentukan. 
Aksi sepihak buruh tani di desa Krajan Kulon sebagai bagian dari tingkah laku kelompok tidak akan berhasil atau berkembang apabila tidak ada yang mengorganisir. Aksi sepihak buruh tani ini tidak akan berkembang apabila setelah munculnya usul penggarapan sawah wakaf kemudian dilanjutkan pendaftaran buruh tani di desa tersebut dibiarkan berlarut-larut. 
	The operation of sosial control, yaitu pelaksanaan kontrol sosial yang dilakukan oleh pemimpin gerakan, kekuatan aparat keamanan, perubahan kebijakan pemerintah hingga kontrol sosial lainnya. Kontrol sosial merupakan counter determinan, yaitu determinan yang bersifat mencegah, meredakan dan menghentikan perilaku kelompok. Ada dua tipe kontrol sosial:
Kontrol sosial yang mencegah atau mengurangi efektifitas perilaku kelompok;

	Kontrol sosial yang bergerak setelah berlangsung tingkah laku kelompok sehingga tidak berlarut-larut.
E. Metode Penelitian dan Penggunaan Sumber
Penelitian dan penulisan skripsi ini menggunakan metode sejarah kritis yaitu menguji dan menganalisa secara kritis rekaman-rekaman atau peninggalan masa lalu. Metode ini merupakan cara pemecahan masalah dengan menggunakan data atau peninggalan-peninggalan masa lalu untuk memahami peristiwa yang terjadi dan untuk merekonstruksi peristiwa masa lampau secara imajinatif. Louis Gottschalk, Mengerti Sejarah, terjemahan Nugroho Notosusanto (Jakarta: UI Press, 1975), hlm. 15.
Adapun tahapan-tahapan metode tersebut dilakukan melalui empat tahap yaitu heuristik, kritik sumber, sintesa atau interpretasi dan historiografi atau rekonstruksi.
1.	Heuristik 
Heuristik yaitu kegiatan mencari dan mengumpulkan data berupa dokumen-dokumen tertulis dan lisan dari peristiwa masa lampau sebagai sumber sejarah. Sumber-sumber yang digunakan dalam penulisan sejarah dibedakan menjadi dua yaitu sumber primer dan sumber sekunder.
a.	Sumber Primer 
Sumber primer diperoleh dari riset pustaka yang meliputi dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang berhubungan dengan berbagai masalah yang sedang diteliti. Sumber-sumber ini diperoleh antara lain dari dokumentasi arsip-arsip Kodam VI Diponegoro, Kementerian Agama Republik Indonesia, dan Angkatan Kepolisian Distrik Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah. Sumber primer lainnya yaitu sumber lisan yang diperoleh dari wawancara terhadap orang-orang yang mengalami dan mengerti tentang peristiwa yang diteliti.
b.	Sumber Sekunder 
Sumber sekunder merupakan sumber tambahan untuk melengkapi data yang tidak diperoleh dari sumber primer, seperti artikel-artikel pada surat kabar yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, berbagai literatur atau hasil penelitian ahli-ahli. Sejauh ini penyusunan tulisan ini lebih banyak berpedoman pada literatur-literatur sekunder berupa buku-buku, skripsi, tesis, hasil penelitian, artikel-artikel dari majalah maupun surat kabar.
2.	Kritik Sumber 
Kritik sumber merupakan tahap kedua setelah sumber-sumber yang diperlukan terpenuhi yaitu kegiatan pengujian terhadap sumber baik kritik intern maupun kritik ekstern. Kritik intern dilakukan untuk menguji kredibilitas suatu sumber atau menguji apakah pernyataan dapat dipercaya kebenarannya. Kritik ekstern bertujuan untuk mengetahui asli atau tidaknya sumber (uji autentitas) bahan dan tulisan dalam sumber tertulis.
3.	Sintesis
Sintesis yaitu berupa penafsiran terhadap data yang diteliti dengan membuat hubungan antar fakta yang sama dan sejenis melalui bantuan imajinasi dan teoritas sehingga terdapat pemahaman terhadap fakta sejarah.


4.	Historiografi atau Rekonstruksi
Historiografi yaitu penulisan sejarah yang berupa penyusunan fakta-fakta sejarah untuk ditulis menjadi sejarah kritis. Pada tahap ini penulisan harus menggunakan bahasa yang baik dan benar sehingga dapat dimengerti oleh pembaca dan tidak ada kesalahpahaman dalam memahaminya. Dengan demikian proses terjadinya konflik  yang terjadi pada masyarakat Desa Krajan Kulon dapat terungkap secara kronologis.

F. Sistematika Penulisan
	Untuk mengungkap Skripsi yang berjudul Aksi Sepihak di Tanah Wakaf, Gerakan Protes Petani Desa Krajan Kulon, Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal. ini penulis menyusun sistematika penulisan menjadi lima bab.
	Bab I berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang dan permasalahan, ruang lingkup, tinjauan pustaka, konsep dan pendekatan pendekatan, metode penelitian dan sistematika penulisan.
	Bab II membahas gambaran umum Desa Krajan Kulon, Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal yang mencakup, letak geografis, kondisi ekonomi, kondisi sosial dan situasi politik dan budaya. 
	Bab III menjelaskan pra kondisi sebelum aksi sepihak petani Desa Krajan Kulon, Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, kondisi tanah dan penggunaannya,  struktur pemilikan tanah serta pelapisan masyarakat berdasarkan kepemilikan tanah.
	Bab IV membahas proses terjadinya aksi sepihak penyerobotan tanah wakaf di Desa Krajan Kulon, Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, yang meliputi faktor-faktor yang melatarbelakanginya,  dan dampak setelah aksi sepihak dilakukan.
	Bab V berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang ada dalam kajian ini.
 



