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BAB II 

GAMBARAN MASYARAKAT BRAZIL DAN GERAKAN MST 

 

 

 Bab dua pada penelitian ini membahas mengenai gambaran umum kondisi 

masyarakat Brazil, bagaimana sejarah awal terbentuknya gerakan MST, dan 

bagaimana kondisi anggota gerakan MST di Brazil. MST merupakan gerakan 

yang berpengaruh dalam perubahan perekonomian ataupun nasib kaum 

terpinggirkan. Gerakan MST ini dibentuk karena adanya tuntutan reformasi 

agraria. Berlanjut pada tuntutan lain yang ditujukan kepada pemerintah Brazil 

khususnya. 

2.1. Kondisi Masyarakat di Brazil 

 Negara Brazil adalah negara terbesar dalam hal jumlah penduduk maupun 

luas wilayah di Amerika Selatan. Di mana mayoritas masyarakatnya bekerja 

dalam bidang pertanian. Hasil pertanian terbesar yang menjadi komoditas utama 

yaitu kopi, kedelai, gula, jeruk dan jagung.
1
 Sebagai negara jajahan Portugis,

2
 

mayoritas bahasa yang digunakan adalah bahasa Portugis. Brazil juga adalah 

negara yang tercatat sebagai negara yang memiliki jumlah terbanyak 

penduduknya
3
 dibandingkan negara Amerika Selatan lainnya. Kurang lebih 

                                                           
1
 KBRI di Brazilia-DF, Republik Federasi Brazil, Profil Negara Republik Federasi Brasil, diakses 

dalam https://www.kemlu.go.id/brasilia/id/Pages/Brazil.aspx (17/11/2017, 21:11 WIB) 
2
 Daniel Brasil Becker, 2006, The Brazilian Immigrant Experience: A study on the Evolution of a 

Brazilian Community in Somerville and the Greater Boston Area, Tufts University, hal. 10. 
3
 Nery Nestary A, 2013/2014, Tugas UAS Seminar Akuntansi: Perkembangan Perekonomian di 

Negara Brazil, Pekanbaru: STIE Pelita Indonesia, diakses dalam 

https://www.academia.edu/9843775/Perkembangan_Ekonomi_Politik_dan_Sejarah_Negara_Brazi

l (23/10/2017, 19:33 WIB) 

https://www.kemlu.go.id/brasilia/id/Pages/Brazil.aspx
https://www.academia.edu/9843775/Perkembangan_Ekonomi_Politik_dan_Sejarah_Negara_Brazil
https://www.academia.edu/9843775/Perkembangan_Ekonomi_Politik_dan_Sejarah_Negara_Brazil
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jumlah populasi  masyarakat Brazil pada tahun 2013 berjumlah 200.000.000 

orang.
4
 Serta agama mayoritas yang dianut adalah agama Kristiani. Lebih dari 

70% masyarakat Brazil memiliki hubungan dengan Gereja Katolik.
5
 

Gambar 2.1. Brazil State and Cities Map  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: http://www.aboutbrasil.com/modules/Brazil-

brasil/Quick_facts_About_Brasil_Brazil.php?hoofd=9&sub=50&art=534 

 

 Negara Brazil dibagi atas beberapa wilayah berjumlah 26 negara bagian, 

dengan masing-masing memiliki seorang gubernur.
6
 Negara ini juga merupakan 

negara yang memiliki wilayah terbesar dibandingkan dengan luas wilayah negara 

lainnya di Amerika Selatan. Dengan menganut sistem demokrasi yang dipimpin 

                                                           
4
 Population: 200 million (August 2013): Faces of Brazil, 2013, diakses dalam 

http://www.aboutbrasil.com/modules/Brazil-

brasil/Quick_facts_About_Brasil_Brazil.php?hoofd=9&sub=50&art=535 (27/10/2017) 
5
 World Vision Australia, 2010, Country Profile: Brazil, diakses melalui 

https://www.worldvision.com.au/docs/default-source/school-resources/Brazil-country-

profile.pdf?sfvrsn=0  (10/11/2017) 
6
 IAG (Institut de Astronomia, Geofisica e Ciencias Atmosfericas), Aspects o the Brazilian 

aconomy and politics, Brazil: Universidade de Sao Paulo, diakses dalam 

http://www.astro.iag.usp.br/~jacques/General-Brazil.pdf (18/11/2017, 23:43 WIB) 

http://www.aboutbrasil.com/modules/brazil-brasil/Quick_facts_About_Brasil_Brazil.php?hoofd=9&sub=50&art=534
http://www.aboutbrasil.com/modules/brazil-brasil/Quick_facts_About_Brasil_Brazil.php?hoofd=9&sub=50&art=534
http://www.aboutbrasil.com/modules/brazil-brasil/Quick_facts_About_Brasil_Brazil.php?hoofd=9&sub=50&art=535
http://www.aboutbrasil.com/modules/brazil-brasil/Quick_facts_About_Brasil_Brazil.php?hoofd=9&sub=50&art=535
https://www.worldvision.com.au/docs/default-source/school-resources/brazil-country-profile.pdf?sfvrsn=0
https://www.worldvision.com.au/docs/default-source/school-resources/brazil-country-profile.pdf?sfvrsn=0
http://www.astro.iag.usp.br/~jacques/General-Brazil.pdf
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oleh satu kepala negara yaitu seorang Presiden.
7
 Sejarah perpolitikan menyimpan 

berbagai trauma bagi masyarakat. Hingga 2018, Brazil masih dapat dikatakan 

sebagai negara yang bisa mengatasi permasalahannya dengan berbagai kebijakan 

serta keikutsertaan campur tangan dari berbagai kalangan masyarakatnya. 

Sumbangsih masyarakat dalam menanggapi berbagai polemik di Brazil mampu 

mengubah kebijakan yang lebih baik yang lebih berpihak kepada masyarakat 

terpinggirkan khususnya.  

 Perekonomian negara Brazil masuk ke dalam kategori yang kuat dari 

beragam sektor. Seperti dalam sektor pertanian, pertambangan, manufaktur dan 

layanan besar lainnya.  Berkembang dengan baik melalui berbagai upaya negara 

beserta masyarakatnya sehingga mampu mengatasi problema hingga tahun 2017.
8
 

Pada tahun 2005 berbagai perusahaan perindustrian modern dibangun di Brazil 

seperti produk mobil, truk dan bus. Terdapat beberapa produk yang dapat 

dihasilkan pada tahun 2005, yaitu merk Fiat, Volkswagen, Ford, General Motors, 

Ranault, Peugeot, Citroen, Honda, Toyota, Mercedes-Benz, Scania-Vabis, Volvo 

dan lainnya. Total produksi yang dihasilkan adalah 2 juta mobil dalam tahun itu.
9

 Brazil juga memiliki produksi lain yang cukup kuat dari berbagai produk 

baja, alumunium, timah, biji besi, kertas, bahan kimia, mesin, sepatu dan produk 

tekstil lainnya.
10

 Semakin berkembangnya zaman semakin pula berkembangnya 

kemampuan negara ini untuk menciptakan ide-ide guna kemajuan 

perekonomiannya. Sebagai eksportir pertama yang dapat memproduksi daging 

                                                           
7
 Ibid. 

8
 Ibid., hal. 2 

9
 Ibid. 

10
 Nery Nestari A, Loc. Cit. 
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sapi dan daging ayam, Brazil mampu mengisi kebutuhan akan negara tetangga 

maupun negara diluar Brazil. Pengolahan hasil bumi maupun hasil produksi lain 

mampu menjadikan negara ini sebagai negara ekspor. Kerberhasilan ini tidak 

luput dari kekurangan yaitu masih adanya ketimpangan sosial. Ketika 

kemakmuran lebih berpihak kepada si kaya, si miskin hanya bisa mengupayakan 

apa yang mereka punya dan bisa mereka lakukan. Dengan berbagai cara untuk 

dapat mencukupi kebutuhan mereka, mereka rela untuk bekerja keras hanya demi 

mencukupi kebutuhannya. 

Ketimpangan sosial di Brazil masih saja menjadi persoalan yang tak 

kunjung teratasi. Kesenjangan yang mereka alami masuk dalam deretan negara 

yang bisa disebut sebagai ketimpangan sosial terbesar di dunia. Karena  

pemerintah dalam hal ini masih saja tumpang tindih. Sebagai pihak yang memiliki 

peran utama untuk mengatur dan mengatasi permasalahan yang sedang dialami 

oleh masyarakatnya namun sebaliknya. Keterkaitan pemerintah dengan pihak 

Bank Dunia serta MNC menyebabkan  keterbatasan pemerintah dalam bertindak. 

Pada akhir tahun 2000-an terdapat total 44 juta jiwa menderita kelaparan.
11

 Ada 

beberapa aspek yang memperngaruhi kemiskinan di Brazil. Keterikatan 

pemerintah Brazil dengan Bank Dunia menyebabkan kerugian yang dirasakan 

oleh masyarakat terpinggirkan khususnya. Kesuksesan pemerintah dalam 

meningkatkan perekonomian negara jelas mengubah perekonomian yang awalnya 

buruk menjadi lebih baik. Di sini kaum terpinggirkan masih menjadi subjek 

korban yang terkubur atas hak-haknya. 

                                                           
11

 Rodrigo Castaneda , 2003, Nol Kelaparan: Pengalaman Brazil, Italy: FAO (Food and 

Agriculture Organizatiuon of the United Nations, diakses dalam http://www.fao.org/3/a-

i3279o.pdf (12/01/2018,11.22 WIB). 

http://www.fao.org/3/a-i3279o.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3279o.pdf
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Ketimpangan yang cukup pelik menjadikan masyarakat memutar otak 

demi keberlangsungan hidupnya.  Contoh ketimpangan itu seperti tidak meratanya 

kepemilikan tanah, sekitar 12% pekerja di Brazil berpenghasilan kurang dari US 

$2 per hari, kondisi yang buruk di lapangan pekerjaan, kurangnya akses 

transportasi bagi petani yang memiliki lahan kecil dan kurang memadainya 

fasilitas kredit.
12

 Mayoritas kesenjangan ini dialami oleh kulit hitam dan 

masyarakat adat.
13

 Ditambah dengan perbedaan jumlah upah yang diterima oleh 

pekerja kaum perempuan. Karena kaum perempuan hanya dibayar lebih sedikit 

dari jumlah upah yang diterima oleh laki-laki. Seperti kondisi di kota Rio de 

Janeiro, banyak sekali bangunan kumuh yang dibangun yang berada di sekitar 

lereng bukit. Makanan pokok yang mereka konsumsi salah satunya adalah ubi 

kayu, beras dan kacang-kacangan.
14

 Berbanding terbalik dengan si kaya yang 

sebagian besar mengkonsumsi daging. Minimnya pelayanan kesehatan yang 

diberikan menyebabkan anak-anak rentan terhadap campak, infeksi pernapasan 

dan penyakit lainnya terkait kualitas air yang terkontaminasi serta kebersihan 

yang buruk.
15

 Hanya seperempat orang yang berada di pedesaan yang memiliki 

akses sanitasi yang memadai. 

Dalam hal pendidikan, masih banyak anak-anak yang berasal dari keluarga 

miskin yang sudah memasuki dunia kerja. Masih banyak sekali masyarakat 

miskin yang buta huruf dan belum mendapatkan pendidikan yang layak. 

Rendahnya tingkat pendidikan di pedesaan pada tahun 1997 mencatat 30% 

                                                           
12

 World Vision Australia, Loc. Cit., hal. 2 
13

 Ibid. 
14

 Ibid. 
15

 Ibid. 
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mengalami buta huruf dan 32.5% yang memiliki akses pendidikan antara satu 

sampai tiga tahaun saja.
16

 Hal kontra ini sangat memprihatinkan, diusia mereka 

yang semestinya harus menjalani masa sekolah namun harus mereka relakan demi 

mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Masih banyak sekali anak-anak hidup 

dan bekerja di jalanan perkotaan. Ketidaklayakan akan kondisi hidup diperparah 

dengan  kekerasan, narkoba dan prostitusi yang mereka alami. Meskipun 

konstitusi Brazil mengakui adanya perlindungan atas hak-hak anak. 

2.2. Gerakan MST (Movimento Dos Trabalhadores Rurais Sem   

 Terra) 

2.2.1. Kondisi Masyarakat Terpinggirkan di Brazil sebagai Penyebab  

  Terciptanya Gerakan MST (Movimento Dos Trabalhadores  

  Rurais Sem Terra) 

Munculnya gerakan akar rumput yang biasa disebut dengan MST ini 

merupakan refleksi dari perjuangan reformasi tanah. Tepatnya pada tahun 1970-an 

akhir, dengan berbagai rangkaian terkait pekerjaan perkebunan yang berada di 

pedesaan. Selama tahun itulah para buruh dan masyarakat miskin merasa tertindas 

oleh paksaan yang dilakukan oleh rezim militer. Sejarah awal dibentuknya 

gerakan ini ditandai dengan tiga periode yang berbeda. Pada tahun pertama yaitu 

tahun 1979 sampai tahun 1988.
17

 Tahun itulah adalah tahun dimana terjadinya 

momen ketika gerakan ini muncul untuk pertama kalinya di Brazil, tepatnya di 

                                                           
16

 Julia S, Guivant, 2003, Agrarian Change, Gender and Land Rights: A Brazilian Case Study, 

Social Policy and Developmnebt Programme Paper Number 14, Switzerland: United Nation 

Research Institute for Social Development. 
17

 Flavia Carlet, 2008, The Landless Rural Workers Movement and its Legal and Political 

Strategies for Gaining Access to Law and Justice in Brazil, diakses dalam 

http://www.lexisnexis.com/documents/pdf/20080924043058_large.pdf (01/09/2018,08.12 WIB) 

http://www.lexisnexis.com/documents/pdf/20080924043058_large.pdf
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Brazil bagian selatan. Sangat erat kaitannya dorongan terbentuknya gerakan sosial 

ini dengan Gereja Katolik.
18

 Pada masa itu munculah komunitas Gereja Roma 

Katolik yaitu pihak yang menjadi kekuatan para pekerja pedesaan untuk sebuah 

reforma agraria. Dengan tujuan untuk melindungi pekerja tak bertanah di berbagai 

wilayah Brazil. Dinamakan sebagai Komisi Pertahanan Pastoral atau CPT. Tak 

hanya berfokus pada wilayah tertentu, CPT memperluas kegiatannya dan 

diperuntukan kepada para petani yang berada di seluruh wilayah Brazil.
19

 Pada 

periode inilah dilakukannya penataan, mendefinisikan, dan pengorganisiran 

dibentuk. Dengan meggunakan semboyan yang menitikberatkan kepemilikan 

tanah adalah untuk para pekerja atau para buruh. Ditandai dengan disahkan secara 

resmi gerakan MST ini pada Kongres Nasional pertama pada tahun 1984.
20

 

Terwujudnya reformasi agraria yang diinginkan di Brazil sempat terwujud, 

tepatnya pada tahun 1980-an,
21

 namun hal itu tidak bertahan lama. Pada tahun itu 

juga kekuasan dikuasai oleh pemerintah militer, reformasi agraria kembali 

berakhir dengan kehancuran. Disisi lain produksi pertanian yang disetir oleh 

kekuasaan militer mengalami peningkatan. Penggunaan agriteknologi modern dan 

bahan-bahan kimia inilah sebagai penyebab utamanya. Peningkatan yang cukup 

pesat akhirnya menjadikan Brazil sebagai kompetitif di pasar internasional. 

Beberapa komoditas yang meningkat yaitu kedelai, gandum, unggas, jeruk, dan 

                                                           
18

Noer Fauzi, 2005, Gerakan-Gerakan Rakyat Dunia Ketiga, Yogyakarta: Resist Book, hal.7 
19

 Maria Eleusa Da mota, 2015, Movimento Dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST e Escola 

Nacional Florestan Fernandes – ENFF: a Construcao da Edudacaco do Campo no Brazil, 

Universidade Federal de Uberlandia, diakses dalam 

http://www.mstemdados.org/sites/default/files/2015%20Maria%20Eleusa%20da%20Mota.pdf 

(28/03/2018,20.48 WIB) 
20

 Friends of the MST, 2003, History of the MST, diakses dalam  

http://www.mstBrazil.org/content/history-mst (30/11/2017, 17:33 WIB) 
21

 Noer Fauzi, Loc.Cit., hal.7 

http://www.mstemdados.org/sites/default/files/2015%20Maria%20Eleusa%20da%20Mota.pdf
http://www.mstbrazil.org/content/history-mst
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sapi. Namun mekanisasi mordernisasi dalam pertanian ini juga berdampak 

negatif, yaitu mengurangi kebutuhan akan jumlah pekerja. Pasalnya, kediktatoran 

militer telah menyebabkan meningkatya kemiskinan.
22

 Berpindahnya para petani 

miskin menyebabkan munculnya permukiman baru diberbagai sudut perkotaan. 

Dengan jumlah yang tidak sedikit dan tergolong dalam permukiman yang kumuh. 

Tidak hanya itu saja, masyarakat yang berpindah keperkotaan mengalami 

kesulitan dalam mencarai nafkah. Pada akhirnya mereka hanya bergantung pada 

bantuan pemerintah dan dominan status mereka adalah pengangguran. Pada saat 

itu juga, Brazil tercatat sebagai negara urutan kedua yang memiliki distribusi 

tanah yang tidak merata. 

Pada tahun 1988 hingga 1995,
23

 pada tahun itulah merupakan periode 

kedua sebagai pertanda bahwa gerakan ini mulai menunjukkan jati dirinya. MST 

mulai tumbuh semakin kuat di tingkat nasional dan internasional. Kesadaran akan 

kebutuhan untuk merancang strategi dalam perjuangan memunculkan berbagai 

moto. Dengan moto menolak, menduduki, dan menghasilkan. Berlanjut dengan 

tuntutan tentang reformasi agraria, permintaan turunnya kredit pertanian, 

pendidikan, terpenuhinya akses terhadap teknologi, dan pelayanan kesehatan yang 

diperuntukkan bagi masyarakat terpinggirkan agar hidup mereka lebih 

bermartabat. Gerakan ini menerapkan metode okupasi lahan, mereka 

membenarkan tindakannya itu dengan sebuah tuntutan terhadap Konstitusi 

Federal yang menyatakan bahwa, “lahan yang tidak menunjukkan fungsi sosial 

                                                           
22

 Flavia Carlet, Op.Cit., 
23

 Ibid., 



 
 

39 
 

dapat digunakan dalam rangka reformasi agraria”.
24

 Okupasi lahan ini diorganisir 

oleh para aktivis yang mayoritas berasal dari Gereja Katolik dan Luteran.
25

 

Pengorganisiran pendudukan ini dengan cara mendatangi berbagai wilayah Brazil 

khususnya pedesaan dan perkotaan di mana terdapat rakyat miskin. Mereka 

memberikan informasi tentang hak-hak kaum miskin atas hak tanah dan mengajak 

untuk bergabung kedalam gerakan MST. Para aktivis mengajak mereka untuk 

sama-sama berjuang mendapatkan reformasi agraria seutuhnya terhadap 

pemerintah Brazil. Pada tahun itulah terjadinya peningkatan jumlah partisipan di 

berbagai permukiman dan semakin meningkatnya produksi yang dihasilkan. 

Pada tahun 1995, tahun itulah disebut sebagai tahun periode ketiga.
26

 Di 

mana MST mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat terkait keharusan 

mereka untuk lebih berkonsentrasi sebagai agribisnis transnasional. Di sini MST 

berperan sebagai pengadvokasi dan penggerak masyarakat terpinggirkan untuk 

mendorong mereka. Pemberdayaan berfokus pada kedaulatan pangan, dengan cara 

mendorong para pemukim untuk lebih giat dalam produksi pertanian. Sehingga 

mereka mampu memenuhi dan menjamin kebutuhan untuk penduduk lokal. Para 

pemukim menggunakan metode pertanian kuno, dengan menggunakan benih lokal 

dan bahan-bahan alami untuk membasmi hama atau untuk kebutuhan pupuk. 

 

 

                                                           
24

 Friends of the MST, Need and Basic for Agrarian Reform: Land Reform Averted, diakses dalam 

http://www.mstBrazil.org/content/need-basis-agrarian-reform (27/11/2017 20:11 WIB) 
25

 Maria, Op.Cit.,  
26

 Flavia Carlet, Op.Cit., 

http://www.mstbrazil.org/content/need-basis-agrarian-reform
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2.2.2. Kondisi Anggota Gerakan MST (Movimento Dos Trabalhadores 

  Rurais Sem Terra) 

Liberalisasi oleh pemerintah Brazil menghasilkan kecenderungan negartiv 

bagi para kaum buruh tak bertanah ini. Dampak yang sudah dirasakan para kaum 

buruh ini yaitu dijadikannya mereka sebagai objek yang disetir oleh kepentingan 

modal. Tidak adanya perlindungan bagi buruh tani agar dapat tetap aman dalam 

setiap kegiatannya, membanjirnya produk impor dan agribisnis
27

 dalam hal 

pertanian maupun lainnya yang perlahan memperketat daya saing produk buruh 

tani lokal serta tergesernya tempat tinggal para kaum buruh oleh pabrik-pabrik 

perusahaan asing, hal ini mempercepat urbanisasi dan semakin banyaknya 

pengangguran serta kemiskinan. 

Secara garis besar kondisi masyarakat pemukim di Brazil dapat dikatakan 

sebagai kaum miskin. Seperti di daerah Parana, Sao Paulo, Carumbiara, Aruege 

dan wilayah lainnya. Status asal negara kaum terpinggirkan ini berasal dari 

berbagai negara bagian Brazil yang berimigrasi secara legal maupun illegal yang 

berasal dari luar Brazil seperti Afrika. Usaha terus dilakukan oleh mereka untuk 

dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mereka menjadi petani dilahan 

yang selama ini mereka duduki dengan memproduksi berbagai hasil perkebunan 

dan peternakan seperti kacang, jagung, beras, kentang, papaya, pisang, susu serta 

hasil tani dan peternakan lainnya. Camp atau tempat tinggal sementara yang 

mereka tempati selama ini tergolong kategori tidak layak huni yang terbuat dari 

plastik berwarna hitam. Tidur di pondok yang sangat sederhana dengan kerangka 

                                                           
27

 Maria, Ibid., 



 
 

41 
 

pondasi yang terbuat dari ranting pohon dan atap yang dilapisi dengan daun pohon 

palem.
28

 Hal itu mempengaruhi kondisi kesehatan para pemukim sebab ketika 

siang hari kondisi didalam camp sangatlah panas begitu juga bila malam tiba 

kondisi camp dingin yang mereka rasakan. Sangat sulit rasanya mereka untuk 

tetap berada di dalam rumah sementara. Perkemahan yang mereka bangun 

tersebar diberbagai wilayah Brazil. Diketahui pada tahun 2003 lebih dari 629 

perkemahan tersebar dengan kondisi yang sama.
29

 

Gambar 2.2. Perkebunan yang Berada di Permukiman pada Tahun 2014 di 

Parnambuco 

 

Sumber: Mel Gurr, 2014, An Occupation Camp in Fihos da Luta, Parnambuco in 

2014, diakses dalam https://nacla.org/news/2017/08/15/land-injustice-brazil 

(05/10/2018,18.58 WIB) 
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 BBC News, 2006, Lula Under Fire Over land Issues, diakses dalam 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/5313590.stm (21/04/2018,22.12 WIB) 
29

 Leandro Vergara-Camus, 2003, The Experience of The Landless Workers Movement and The 

Lula Government, Thesis, Canada: Department of Political Science, York University Toronto, 

diakses dalam 

https://pdfs.semanticscholar.org/f383/f8445caa01b3d79318bac9541da73402e005.pdf 
(13/08/2017,13.11 WIB) 

https://nacla.org/news/2017/08/15/land-injustice-brazil
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/5313590.stm
https://pdfs.semanticscholar.org/f383/f8445caa01b3d79318bac9541da73402e005.pdf
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Gambar 2.3. Perkemahan para Anggota Gerakan MST di Sao Paulo 

     

Sumber: Ben Tavener, 2014, Sao Paulo Homeless Worker’s Movement Camp, 

diakses dalam https://www.youtube.com/watch?v=OGbMU3Rav7Q 

(05/10/2018,18.27 WIB) 

 

 Kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh anggota MST bukan hanya 

berladang dan bertani, kegiatan lainnya seperti mengurus peternakan sampai 

pengkoordinasian aksi yang akan dilakukan untuk kedepannya. Berbagai aksi 

yang dilakukan buka hanya demontrasi yang menimbulkan keributan. Strategi lain 

seperti penempatan lahan kosong dan perekrutan terhadap keluarga-keluarga 

tanpa tanah di berbagai daerah Brazil untuk bergabung dengan MST mengajak 

untuk berjuang bersama. Melalui media sosial gerakan ini melakukan 

pengrekrutan serta dibukanya peluang untuk partisipan bayangan mendonasikan 

dana kepada MST. Tidak hanya sekedar itu, MST melencangkan strategi dengan 

memberikan kilas informasi MST melalui webside, melalui media cetak, radio dan 

media lainnya. 

 Kehadiran pemerintah sedikit meringankan beban dan kebutuhan anggota 

MST. Sekitar 2-3 bulan sekali terkadang pemerintah mengirim bantuan makanan, 

setiap hari selasa pemerintah juga mengirimkan bantuan air bersih hanya untuk 

https://www.youtube.com/watch?v=OGbMU3Rav7Q
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dikonsumsi kurang dari 1 minggu. Sering kali mereka mengandalkan bantuan dari 

orang-orang diluar pemukim karena sering kali mereka mengalami kekurangan 

makanan, air dan kebutuhan pokok lainnya. Listrik yang ada sangatlah kecil 

skalanya bila digunakan untuk sejumlah pemukim yang tidak sedikit
30

. Menurut 

mereka yang terpenting bukanlah cahaya atau listrik, namun yang terpenting 

adalah lahan yang mereka inginkan selama ini. Kurangnya air bersih yang mereka 

dapatkan membuat terbatasnya mereka untuk keperluan dan kebutuhan sehari-

hari, karena bila mereka menggunakan air bersih yang ada untuk kebutuhan mandi 

maka mereka kehilangan persediaan air bersih untuk minum. Mau tidak mau 

mereka melakukan tindakan ini karena tercemarnya air yang berada di sungai 

Paraopeba tidak layak untuk dikonsumsi. Ketidaklayakan air sungai Paraopeba ini  

karena tercemarnya air oleh bahan kimia yang berasal dari perusahan besar seperti 

perusahaan Betim.
31

 

 Seringkali tentara bayaran datang kepemukiman mencoba untuk menakut-

nakuti dan melakukan peggusuran terhadap para kaum proletar ini.
32

 Terbatasnya 

fasilitas dan kebebasan untuk keluar masuk wilayah yang mereka duduki menurut 

pengakuan para anggota gerakan MST. Setiap harinya para penjaga wilayah akan 

menembakkan senjata guna sebagai tanda bahwa mereka. Hal tersebut bertujuan 

untuk memberikan peringatan kepada para pemukim.  Karena larangan untuk 

melakukan aktivitas diluar wilayah. Serangan-serangan yang mereka rasakan 

selama ini dipelopori oleh pihak investor dan pemerintahan. 

                                                           
30

 Me You, 2008, MST – Landless Movement of Brazil – Part II, diakses dalam 

https://www.youtube.com/watch?v=mjitiULIHPs (06/08/2017,13.55 WIB) 
31

Friends of the MST,  Loc. Cit. 
32

 Me You, 2008, MST – Landless Movement of Brazil – Part III, diakses dalam 

https://www.youtube.com/watch?v=O6_5G3YejPY (06/08/2017.23.11 WIB) 

https://www.youtube.com/watch?v=mjitiULIHPs
https://www.youtube.com/watch?v=O6_5G3YejPY


 
 

44 
 

Gambar 2.4. Pertemuan Antara Anggota MST dengan Pihak Pemerintah di 

Permukiman Annoni Namun Brigade Militer Menyela Pertemuan dengan 

Memperlakukan Anggota MST Sebagai Penjahat pada Tahun 2008 

      

Sumber: Miguel Carter, 2010, Combatendo a Desigualdade Social: O MST E A 

Reforma Agraria NO BRAZIL, Brazil: Catalogação na font. 

 

Gambar 2.5. Okupasi Lahan oleh Gerakan MST di Lahan Pertanian 

Jaguarao di Wilayah Bage Berakhir dengan Penggusuran oleh Brigade 

Militer pada Tahun 1997 

     

Sumber: Miguel Carter, 2010, Combatendo a Desigualdade Social: O MST E A 

Reforma Agraria NO BRAZIL, Brazil: Catalogação na font. 

 

 Sejak tahun 1984 setelah dilakukannya kongres gerakan MST, mereka 

sudah menduduki lahan-lahan kosong yang tidak produktif. Beroperasi pada 

prinsip tanah untuk petani dan satu pasal dalam Undang-Undang Brazil yang 
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menyatakan bahwa “Jika tanah yang tidak produktif harus diserahkan demi tujuan 

sosial, keberlanjutan kehidupan  bagi keluarga yang tidak memiliki tempat tinggal 

melalui pendudukan lahan dengan cara damai atas sebidang tanah yang tidak 

digunakan”, di mana gerakan ini membuat pertanian kolektif yang didukung 

dengan sekolah-sekolah, klinik dan fasilitas lainnya.
33

 Kegagalan pemerintah 

dalam menepati mandat konstitusionalnya menimbulkan tekanan lainnya yang 

dilakukan oleh gerakan MST ini. Selanjutnya mereka akan menanami lahan 

kosong itu dengan berbagai macam komoditas pertanian. Selain dipergunakan 

untuk pertanian, lahan kosong yang ada dipergunakan sebagai lahan peternakan 

mereka seperti sapi, babi dan kambing. Dalam rangka kooperatif, tiap unit-unit 

produksi baik kepemilikan secara kekeluargaan atau kolektif akan disumbangkan 

3%, jumlah atau persentase sumbangan tersebut dapat dirundingkan. Sumbangan 

tersebut dialokasikan kepada gerakan MST yang selama ini menaungi mereka. 

Dana yang didapat dari sumbangan nantinya akan dipergunakan untuk membiayai 

setiap kegiatan seperti kegiatan demonstrasi, untuk bantuan-bantuan sosial, 

sebagai anggaran kesehatan dan pendidikan bagi tiap anggota gerakan MST. 

Sumber pemasukan lainnya didapatkan dari bantuan UNESCO serta Friends of 

MST yang berada di Brazil maupun luar wilayah Brazil.
34

 

Alternatif yang dibuat dalam program reformasi agraria disini merupakan 

alternatif paradigma pembangunan kapitalis serta rendahnya perlindungan hak-

                                                           
33

 Saturnino, Loc. Cit., hal.652 
34

Webtélé ECDQ, Landless Rural Workers Movement (MST) in Brazil, diakses dalam 

https://www.youtube.com/watch?v=1X3KSCi8uec , (17/11/2016,19:45 WIB). 

https://www.youtube.com/channel/UCsHmzRrkTsUeP3oh4X4lVCw
https://www.youtube.com/watch?v=1X3KSCi8uec
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hak atas rakyat proletar.
35

  Atas dasar kepentingan pembangunan pemerintah, 

tidak heran yang terjadi hanya penggendutan perut para kapitalis yang pro-modal 

besar. Eksploitasi lahan oleh pemerintahan, TNC, MNC serta kaum elit terhadap 

wilayah di Brazil ini yang membuat para pemukim geram atas tindakan yang 

mereka terima selama ini. Dikuasainya lahan-lahan luas di Brazil guna 

didirikannya perusahaan asing maupun di claim sebagai milik mereka membuat 

semakin tersisihnya kaum proletar yang sebelumnnya sudah menempati lahan itu. 

Terombang-ambingnya nasib para pemukim karena sering kali terusir membuat 

gerakan buruh tak bertanah ini semakin giat dan bertahan dalam aksi tuntutan 

yang ditujukan kepada pemerintah. Mereka semakin yakin bahwa suatu saat 

mereka akan mendapatkan tanah milik mereka sendiri dengan perjuangan-

perjuangan tiada henti mereka lakukan dan tiada lelah mereka memperjuangkan 

hak-hak atas apa yang mereka inginkan selama ini. 

Kondisi dukungan pemerintah terhadap para investor memang nyata dan 

masyarakat Brazil tahu akan hal itu. Karena memang disisi lain pemerintah Brazil 

menginginkan keuntungan lebih dari para investor.  Ketidak sabaran para 

pemukim untuk menunggu pemerintah untuk bertindak dan merubah keadaan, 

para pemukim menindak lanjuti sendiri keadan yang membuat mereka terus-

menerus tertindas, dengan melakukan aksi-aksi seperti demo dijalanan, 

pendudukan lahan yang tidak tergarap dan tidak produktif, menguasai dan 

menempati kantor-kantor milik investor. Hal ini dilakukan secara teratur sangatlah 

penting guna meningkatkan kesadaran pemerintah dan publik dengan melihat 

                                                           
35

 Ana Cristina Sauri Faller, 2011, Brazil’s Economic Growth: With or Without Prosperity?, 

Global Majority E-Journal, Vol. 2, No. 2, pp. 73-86 (PDF) 
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yang terjadi agar mereka mau memenuhi tuntutan para pemukim yaitu yang 

terpenting adalah diberikannya tanah untuk mereka bernaung secara legal.  

Eksploitasi lahan oleh pemerintah sering kali berimbas kepada para 

pemukim. Khususnya para kaum terpinggirkan yang notabene tidak memiliki 

kekuatan untuk mempertahankan diri atas hak-hak mereka. Pengusiran yang kerap 

dilakukan disetiap lahan yang diklaim sebagai milik perusahaan-perusahaan 

menimbulkan kerusuhan. Tepatnya pada tahun 1995, di mana para polisi 

memasuki camp yang berada di Carumbiara. Sekitar 2300 pemukim yang sedang 

tertidur lelap diserang dan diusir secara paksa. Dari kejadian itu memakan korban 

11 petani tewas dan diketahui salah satunya adalah seorang anak perempuam 

berumur 7 tahun. 

Gambar 2.6. Pemakaman dari 19 Orang dari Anggota MST Yang Terbunuh 

dalam Pembantaian Eldorado Dos Crajas Pada Tahun 1996 

        

Sumber: Mirguel Carter, 2010, Combatendo a Desigualdade Social: O MST E A 

Reforma Agraria NO BRAZIL. Brazil: Catalogação na font. 
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Gambar 2.7. Pemakaman dari 19 Orang dari Anggota MST yang Terbunuh 

dalam Pembantaian Eldorado Dos Crajas Pada Tahun 1996 

         

Sumber: Mirguel Carter, 2010, Combatendo a Desigualdade Social: O MST E A 

Reforma Agraria NO BRAZIL. Brazil: Catalogação na font. 

 

Contoh eksploitasi yang dilakukan oleh pemerintah sangat beragam, 

berikut perusahaan-perusahaan asing yang disetujui oleh pemerintah Brazil untuk 

mendirikan perusahaan mereka di lahan Brazil: 

a. Syngenta, yaitu perusahaan global asal Swiss dalam pemasaran benih 

dan pestisida dan penelitian dalam bidang bioteknologi dan genomika. Perusahaan 

ini menempati peringkat ketiga dalam total penjualan benih dan produk 

bioteknologi dunia.
36

 

b. Cargill: Cargill adalah perusahaan berbasis Internasional penghasil dan 

pemasar bahan pangan, pertanian, keuangan dan prosuk-produk industry serta 

layanan. Perusahaan ini bekerja melalui cara kolaborasi inovasi dan mengaplikasi 

                                                           
36

 Shand, Hope, 2012, The Big Six: A Profile of Corporate Power in Seeds, Agrochemicals & 

Biotech (PDF),The Heritage Farm Companion (17/11/2016,13.22 WIB)  
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pengetahuan dan pengalaman dalam membantu mengatasi tantangan ekonomi, 

lingkungan dan sosial.
37

 

c. Mosanto: Mosanto adalah perusahaan multinasional milik Amerika 

Serikat yang bergerak di bidang agrikultur. Produk yang dihasilkan perusahaan ini 

adalah pertanian  seperti herbisida dan benih tanaman transgenic seperti jagung 

dan kapas. Selain itu juga memproduksi bahan bakar alcohol yang disebut dengan 

E85 dan hormone somatotropin.
38

 

Nama-nama perusahaan diatas adalah pihak-pihak yang selama ini 

mengeksploitasi lahan untuk pembangunan pabrik-pabrik maupun kantor. Secara 

langsung penggusuran yang dilakukan terhadap wilayah yang akan dibangun 

perusahaan mengakibatkan semakin tersisihnya masyarakat miskin yang berada di 

pemukiman. Meningkatnya privatisasi kepemilikan perusahaan air terutama 

perusahaan asing diantaranya seperti Nestle, Coca-Cola
39

 dan Suez.
40

 

Pengeksploitasian ini tidak hanya berakibat pada terpinggirkannya kaum proletar 

namun seringkali limbah-limbah yang diproduksi pabrik-pabrik ini berdampak 

pada tercemarnya air sungai, sehingga air sungai tidak dapat dikonsumsi oleh 

masyarakat yang kesehariannya mengkonsumsi air tersebut. Tercemarnya air 

                                                           
37

 Cargill, About Cargill, diakses dalam https://www.cargill.co.in/en/about-cargill (20/11/2017, 

23:44 WIB) 
38

 Mosanto, 2017, U.S. Technology Use Guide and Insect Resistance Management Overview, 

diakses dalam https://monsanto.com/app/uploads/2017/05/2017_tug.010617final.pdf (20/11/2017, 

23:12 WIB) 
39

 FMST, 2018, Social Movement Occupy Coca-Cola and Warn: “Our Waters are Not Sale!”, 

diakses dalam https://www.mstbrazil.org/news/social-movements-occupy-coca-cola-warn-our-

waters-are-not-sale (05/10/2018,13.11 WIB) 
40

 Leandro Bonecini, Satako Kishimoto, 2018, FAMA Final Declaration Reaffirms: “Water is Not 

a Commodity, Water Beongs to the People”, diakses dalam https://www.tni.org/files/article-

downloads/declaration_alternative_world_water_forum_fama.pdf (05/10/2018,19.31 WIB)  

https://www.cargill.co.in/en/about-cargill
https://monsanto.com/app/uploads/2017/05/2017_tug.010617final.pdf
https://www.mstbrazil.org/news/social-movements-occupy-coca-cola-warn-our-waters-are-not-sale
https://www.mstbrazil.org/news/social-movements-occupy-coca-cola-warn-our-waters-are-not-sale
https://www.tni.org/files/article-downloads/declaration_alternative_world_water_forum_fama.pdf
https://www.tni.org/files/article-downloads/declaration_alternative_world_water_forum_fama.pdf
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sungai juga berimbas pada teracuninya ikan-ikan dan populasi ikan tidak dapat 

lagi ditemukan. 

Dengan adanya eksploitasi yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan 

tersebut gerakan MST tidak tinggal diam. Mereka melakukan aksi menduduki 

lahan perusahaan yang berada di wilayah Brazil. Dibarengi dengan aksi demo 

yang dilakukan di depan pabrik-pabrik dan kantor milik pemerintah. Tujuannya 

tidak lain untuk menarik simpatik pemerintah dan pihak terkait. Untuk lebih sigap 

terhadap kondisi yang sedang mereka alami. Banyak sekali kerugian yang mereka 

dapatkan karena tidak ada tanggung jawab terkait polusi maupun hak-hak lainnya 

yang mengancam hidup para anggota MST. Maka dari itu, MST tidak lelah untuk 

menunjukkan keseriusannya terhadap tuntutan yang ditunjukkan kepada 

pemerintah Brazil. 




