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BAB II  

LANDASAN TEORITIS 

A. Kajian Teoritis 

Teori adalah seperangkat proporsi yang terintegrasi secara sintaksis yaitu yang 

mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logika atau dengan yang 

lainnnya dengan data besar yang dapat diamati dan berfungsi sebagai wahana 

untuk meranmalkan dengan menjelaskan fenomena yang diamati (Neumenn 

dalam Sugiono, 2010 :52) 

Teori adalah generalisasi atau kumpulan generalisasi yang dapat digunakan 

untuk menjelaskan bergbagai fenomena secara sistematik. (William Wiersma 

dalam Sugiono, 2010 : 52) 

Deskripsi suatu teori dalam suatu penelitian merupakan uraian sistematis 

tentang teori, bukan sekedar pendapat pakar atau penulisan buku, dan hasil-hasil 

penelitian yang relevan dengan varibel yang diteliti. Apabila dalam penelitian 

terdapat tiga variabel independen dan satu dependen, maka kelompok teori yang 

perlu dideskripsikan ada empat kelompok teori, yaitu teori yang berkenaan 

dengan variabel yang diteliti, maka akan semakin banyak teori yang 

dikemukakan, (Sugiono, 2010 : 58) 
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Beberapa teori yang berkaitan dengan permasalahan peneltian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Teori Kebijakan  

 Menurut Thomas Dye (2002:21) kebijakan merupakan pilihan 

pemerintah untuk melakukan sesuatu. Sementara Lasswel dan Kaplan melihat 

kebijakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, menyebutkan kebijakan 

sebagai program yang dapat diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai dan 

praktek. Berdasarkan pendapat diatas dapat dapat dikatakan bahwa kebijakan 

mengandung arti: 1. Hasil keputusan yang diambil dari komitmen bersama.  

2. Adanya formulasi. 3. Pelaksanaan adalah orang-orang dalam organisasi.  

4. Adanya prilaku yang konsisten bagi para pengambil keputasan. 

 Dengan demikian, dalam konteks penelitian inni kebijakan yang 

dimaksud kolonial yang menurut Jurgen Ostherhammel dalam Colonialism :  

Consderation’s of Theory dalam Roger Tignor (1981) ialah kebijakan kolonial 

colonial’s policy  dapat  diartikan sebagai keputusan fundamental yang 

mempengaruhi kehidupan masayarakat terjajah yang dibuat dan dilaksanakan 

oleh penguasa kokonial demi kepentingan yang sering di definisikan dalam 

sebuah metropolis yang jauh. Menolak kompromi budaya dengan penduduk 

terjajah, penjajah yakin superioritas mereka sendiri dan mandat mereka 

dihabiskan oleh memerintah. 
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 Definisi tersebut dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan maupun 

keputusan yang dibuat oleh pemerintah kolonial sebagai penguasa dalam hal 

ini pemerintahan Inggris yang kemudian diterapkan di negeri jajahan yaitu 

Hindia Belanda dengan maksud untuk menerapkan kebijakan kolonial yang 

disebut dengan Land Rent System dan kolonial Inggris menetapkan kebijakan 

demi keuntungan besar dengan cara mengeksploitasi negeri jajahan, baik 

ekploitasi tenaga manusia dan juga hasil kekayaan jajahan demi mendapatkan 

keuntungan sebesar-besarnya. 

2. Teori Perubahan 

 Manusia dalam hidup bermasyarakat banyak mendapatkan tantangan. 

Dari setiap tantangan tersebut pasti akan menimbulkan respon, baik respon 

positif maupun negatif seperti dikatakan oleh Arnold J. Toynbee seorang 

sejarawan Inggris yang lahir tahun 1889, yang menggemparkan sejarah dunia 

dengan karangannya: A Study Of History terdiri dari dua belas jilid yang tebal. 

Teori Toynbee didasarkan atas penyelidikan berbagai kebudayaan di dunia, 

yang berpandangan bahwa kebudayaan akan berkembang dan mencapai 

puncaknya kemudian akhirnya menghasilkan sesuatu yang gemilang. 

Kesimpulan dari teorinya adalah bahwa dalam gerak sejarah tidak terdapat 

hukum tertentu yang menguasai dan mengatur timbul tenggelamnya 

kebudayaan-kebudayaan dengan pasti (Hakim, 2017:7). 
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Arnold J. Toynbee telah memperkenalkan sejarah dalam kaitan dengan 

teori Challange and Respons. Berdasarkan teori tersebut, budaya bisa muncul 

karena tantangan dan respon antara manusia dan alam sekitarnya, serta 

pertumbuhan dan perkembangan kebudayaan oleh sebagian kecil pemilik 

kebudayaan. Selain itu menurut  Arnold J. Toynbee tantangan dan respon 

muncul akibat dari adanya kausalitas baik dalam ide, wacana, mapun gerak. 

Di tegaskan Nasruloh,  (2016:1) “teori tantangan dan respons dari sejarawan 

Arnold J. Toynbee. Tantangan dan respons adalah teori mengenai dialektika 

sejarah dan budaya akibat kausalitas dari adanya tantangan dan respons, baik 

dalam ide, wacana, maupun gerakan”. 

Gerak siklus sejarah (yang mengikuti proses lahir-berkembang-runtuh) 

yang dirumuskan dalam teori Challenge and Response, bahwa peradaban 

modern selanjutnya mengalami kehancuran karena ide progresivisme 

bertentangan dengan hakekat nature (alam) (Rochmat, 2002:6). 

Suatu kebudayaan terjadi, dilahirkan karena tantangan dan jawaban 

(challange and response) antara manusia dengan sekitarnya. Dalam alam yang 

baik manusia berusaha untuk mendirikan suatu kebudayaan dan apabila 

tantangan alam itu baik maka timbulah suatu kebudayaan. 

Teori Challenge and Respons (tantangan dan jawaban) ini timbul karena 

ada rangsangan, sehingga dari rangsangan tersebut muncul reaksi yang 
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melahirkan perubahan. Rangsangan ini cenderung dilakukan oleh segelintir 

orang yang dinamakan sebagai kelompok minoritas dominan. Ditegaskan 

Raharjo, (2011:2)  

Teori J. Toynbee yang dikenal dengan teori Challenge and respons ( 

tantangan dan jawaban) teori ini mengatakan setiap gerakan sejarah 

timbul karena ada rangsangan, sehingga akan muncul reaksi yang 

melahirkan perubahan. Rangsangan ini cenderung dilakukan oleh 

segelintir orang yang dinamakan sebagai kelompok minoritas dominan. 

Pertumbuhan peradaban tergantung pada perilaku minoritas (elite) 

kreatif. Seluruh tindakan sosial adalah kaya individu-individu pencipta, atau 

terbanyak karya minoritas kreatif. Namun kebanyakan umat manusia 

cenderung tetap terperosok dengan cara-cara hidup lama. Dengan pimpinan 

elite, peradaban akan tumbuh melalui serentetan tanggapan yang berhasil 

menghadapi tantangan yang berkelanjutan. 

Sebuah peradaban dapat hancur dan bila kehancuran itu terjadi, diikuti 

oleh pola khas seperti berikut; terjadi perpecahan masyarakat, diikuti 

perpecahan peradaban menjadi tiga kelompok yang berlawanan: minoritas 

dominan, proletariat internal dan ploretariat eksternal (Rustam, 1999: 6). 

Toynbee memusatkan perhatian pada aspek sosio-psikologis perubahan 

sosial. Karena itu sebelum melukiskan perpecahan dalam tubuh masyarakat, ia 

lebih dahulu membahas perpecahan dalam jiwa masyarakat. Perpecahan itu 

tercmermin dalam jiwa individual. Selama masa perpecahan itu berbagai cara 
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berperilaku, perasaan, dan kehidupan yang menandai peradaban yang sedang 

tumbuh digantikan oleh berbagai pengantinya yang berlawanan. 

Setiap perpecahan memiliki individu-individu kreatifnya sendiri yang 

menciptakan tanggapan terhadap tantangan. Di dalam tingkat pertumbuhan 

mereka memimpin massa untuk menciptakan tanggapan yang berhasil 

terhadap berbagai tantangan. Didalam tingkat perpecahan mereka tampil 

sebagai juru selamat masyarakat (Laurer, 2001: 54). 

Teori Challenge and response yang diciptakan seiring dengan 

tumbuhnya suatu peradaban (civilization). Masyarakat yang tinggal disekitar 

sungai selalu dihadapkan pada tantangan alam (challenge). Tantangan tersebut 

mendorong mereka untuk terus hidup (survive). Timbulah pemikiran untuk 

menghadapi (response) tantangan tersebut. Keberhasilan mereka dalam 

menghadapi tantangan tersebut melahirkan peradaban. 

Teori ini apabila dihubungkan dengan Pelaksaan Land Rent System 

dilakukan  perubahan oleh Thomas Stamford Raffles yang menentang adanya 

tanam paksa yang pernah dilakukan oleh pihak Belanda, dari ketidak 

sukaaannya Raffles ingin memberikan kepastian hukum dan kebebesan 

berusaha untuk para petani yang sering dimanfaatkan untuk memenuhi 

kebutuhan barang ekspor yang dilkukan oleh pihak VOC. 
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Perubahan yang dilakukan oleh Thomas Stamford Raffles juga 

mendapat respon baik dari para petani, tentunya perubahan ini juga 

menguntungkan untuk para petani karena para petani bebas memili jenis 

tanamaan yang akan ditanam. 

3. Land Rent System 

 Sewa tanah diperkenalkan di Jawa semasa pemerintahan peralihan 

Inggris (1811-1816) oleh Gubernur Jenderal Stamford Raffles, yang banyak 

menghimpun gagasan sewa tanah dari sistem pendapatan dari tanah India-

Inggris. Sewa tanah didasarkan pada pemikiran pokok mengenai hak 

penguasa sebagai pemilik semua tanah yang ada. Thomas Stamford Raffles 

menyebut Sistem Sewa tanah dengan istilah landrente. 

Peter Boomgard (2004:57) menyatakan bahwa: Kita perlu membedakan 

antara land rente sebagai suatu pajak bumi atau lebih tepat pajak hasil 

tanah, yang diperkenalkan tahun 1813 dan masih terus dipungut pada 

akhir periode colonial, dan land rente sebagai suatu sistem (Belanda: 

Landrente Stelsel), yang berlaku antara tahun 1813 sampai 1830. 

Tanah disewakan kepada kepala-kepala desa di seluruh Jawa yang pada 

gilirannya bertanggung jawab membagi tanah dan memungut sewa tanah 

tersebut. Sistem sewa tanah ini pada mulanya dapat dibayar dengan uang atau 

barang, tetapi selanjutnya pembayarannya menggunakan uang. Gubernur 

Jenderal Stamford Raffles ingin menciptakan suatu sistem ekonomi di Jawa 

yang bebas dari segala unsur paksaan, dan dalam rangka kerjasama dengan 

raja-raja dan para bupati. 



15 
 

 
 

Kepada para petani, Gubernur Jenderal Stamford Raffles ingin 

memberikan kepastian hukum dan kebebasan berusaha melalui sistem sewa 

tanah tersebut. Kebijakan Gubernur Jenderal Stamford Raffles ini, pada 

dasarnya dipengaruhi oleh semboyan revolusi Perancis dengan semboyannya 

mengenai “Libertie (kebebasan), Egaliie (persamaan), dan Franternitie 

(persaudaraan)”. Hal tersebut membuat sistem liberal diterapkan dalam sewa 

tanah, di mana unsur-unsur kerjasama dengan raja-raja dan para bupati mulai 

diminimalisir keberadaannya. 

Sehingga hal tersebut berpengaruh pada perangkat pelaksana dalam sewa 

tanah, di mana Gubernur Jenderal Stamford Raffles banyak memanfaatkan 

kolonial Inggris sebagai perangkat struktur pelaksana sewa tanah, dari 

pemungutan sampai pada pengadministrasian sewa tanah. Meskipun 

keberadaan dari para bupati sebagai pemungut pajak telah dihapuskan, namun 

sebagai penggantinya mereka dijadikan bagian integral struktur dari 

pemerintahan kolonial, dengan melaksanakan proyek-proyek pekerjaan umum 

untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. 

 

B. Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian dilakukan terhadap sumber-sumber sekunder, antara lain sumber 

dari buku, artikel, jurnal, skripsi, tesis, atau disertasi yang isinta mencerminkan 
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ada hubungan terkait dengan masalah yang sedang di teliti. Dalam penelitian 

terhadap sumber-sumber tersebut, setidaknya ada beberapa sumber yang di 

pandang sangat relevan dengan masalah yang akan di teliti. 

Pertama Kiki Rizky Pamalya Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 

Universitas Lampung pada tahun 2017 melakukan sebuah penelitian yang 

berjudul KEBIJAKAN LANDREND PADA MASA PENJAJAHAN INGGRIS 

DI JAWA TAHUN 1811-1816. Penelitian tersebut dilaporkan dalam bentuk 

skripsi, dalam penelitian yang dilakukan oleh Kiki Rizky Pamalya menjelaskann  

tentang pulau Jawa Masa Imperialisme Inggris di Jawa, bentuk pulau Jawa pada 

saat Inggris berada ditanah Jawa. Pulau Jawa merupakan primadona bagi 

kalangan kolonisator maupun imperator dalam mengekploitasi kekayaan tanah, 

kepemilikan tanah masa penjajahan Inggris bahwa Raffles mengdeklarsikan 

bahwa hak kepemilikan atas lahan di Jawa disatukan dalam kepentingan 

kedaulatan Eropa sebagai  perwaris kedaulatan Jawa. Latar belakang diterapkan 

Land Rent, gagalnya Land Rand pada Masa Penjajahan Inggris di Jawa 1811-

1816.dalam penelitian ini tentunya ada kesamaan namun berbeda. Perbedaan 

adalah bahwa fokus penelitian sebelumnnya membahas tentang Kebijkaan Land 

Rant secara menyeluhur, sedangkan yang dilakukan oleh penulis adalah 

penelitian mengenai dampak Land Rent System setelah Raffles menjalankan 

kebijakan yang dilakukan di Hindia Belanda tahun 1811-1816.  

Kedua Mohammad Anas Sururi pada tahun 2011 melakukan sebuah 

penelitian tentang SISTEM  PENGUASA TANAH DI JAWA PADA MASA 
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PEMERINTAHAN LETNAN GUBERNUR THOMAS STAMFORD RAFFLES 

TAHUN 1811-1816. Penelitian tersebut dilaporkan dalam bentuk skripsi yang 

diterbitkan oleh Universitas Jember. Dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Mohammad Anas Sururi menjelaskan tentang latar belakang sistem sewa tanah 

masa Raffles di Jawa tahun 1811. Perbedaan adalah bahwa fokus penelitian 

sebelumnnya membahas tentang Penguasa Tanah Jawa secara menyeluhur, 

sedangkan yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian mengenai dampak 

Land Rent System setelah Raffles menjalankan kebijakan yang dilakukan di 

Hindia Belanda tahun 1811-1816.  

Ketiga Listyorini pada tahun 1996 melakukan sebuah penelitian tentang 

LAND RENT SYSTEM DARI RAFFLES. Penelitian tersebut dilaporkan dalam 

bentuk skripsi yang diterbitkan oleh Universitas Sanata Dharma Yogjakarta. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Listyorini menjelaskan tentang aturan-

aturan sewa tanah dan praktek pelaksanaannnya, penilaian terhadap keberhasilan 

pelaksanaan sewa tanah di Jawa. Perbedaan adalah bahwa fokus penelitian 

sebelumnnya membahas tentang Penguasa Tanah Jawa secara menyeluhur, 

sedangkan yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian mengenai dampak 

Land Rent System di Hindia Belanda setelah Raffles menjalankan kebijakan 

yang dilakukan di Hindia Belanda tahun 1811-1816. 


