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EDITORIAL
PERMASALAHAN AGRARIA KONTEMPORER DI INDONESIA
Satyawan Sunito

PENGANTAR
Di awal kemerdekaan Mochammad Tauchid (2009 [1952]) menyampaikan nasib
petani pekerja perkebunan dengan nada pahit, ‘Hanya beda gelarnya, dari kuli
Hindia Belanda menjadi kuli Indonesia Merdeka, kuli Republik’. Pernyataan di
atas diangkatnya pada tataran lebih umum, memaknai nasib petani dan
masyarakat desa pada umumnya, ‘Pemilik hak sejarah berganti, dari tangan kulit
putih kepada orang Indonesia, sedang beban sejarah, tetap pemikulnya yang dulu
menjadi pemikul kewajiban sejarah kolonial itu juga’. Waktu berjalan, elite
politik dan ekonomi berganti, penetrasi ekonomi pasar bertambah dalam dan
mendorong struktur sosial masyarakat perdesaan bertambah kompleks. Namun
kini 67 tahun setelah Tauchid menulis bukunya, lebih dari 50% petani di desa
masih dikategorikan sebagai petani-gurem. Nampaknya nasib petani miskin –
pemikul kewajiban sejarah – tidak banyak berubah, masih menunggu hakhaknya.
Mengungkap usaha-usaha nyata membebaskan petani dari struktur yang
memiskinkan merupakan jalan berliku di antara semangat perubahan
pascakolonial, retorika politik, produk legislatif yang mandul dan basis kelassosial elite politik-ekonomi Indonesia. Seperti dikemukakan oleh Gunawan
Wiradi (2000: 81, 85), sejak awal kemerdekaan para founding fathers sadar
bahwa program pembangunan yang memihak rakyat-banyak perlu dilandasi
terlebih dahulu dengan “penataan kembali masalah pertanahan”. Pada tahun
1948 didirikan ‘Panitia Agraria’ untuk membangun undang-undang agraria baru
pengganti undang-undang agraria kolonial, yang bermuara pada UUPA No.5
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang pada gilirannya
melahirkan PP Pengganti UU No. 56 tahun 1960 yang dikenal sebagai UU Land
Reform dan UU Perjanjian Bagi Hasil yang memberikan kepastian tenansi.
Namun, undang-undang adalah produk konteks politik jamannya dan
seperti yang akan nyata di sepanjang sejarah politik Indonesia, penerbitan
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undang-undang tidak serta merta berarti terjadi penerapannya. Hasil Perjanjian
Meja-Bundar telah mengikat pemerintah untuk mengembalikan perkebunan besar
pada pemilik-pemiliknya, sehingga menghalangi pemerintah memberlakukannya
sebagai obyek Land Reform. Setelah Indonesia secara sepihak membatalkan hasil
Perjanjian Meja Bundar, perkebunan besar tetap dilindungi pemerintah dari
program Land Reform atas dasar alasan-alasan lain, seperti kecemasan akan
dampak negatifnya pada pertumbuhan ekonomi, dan untuk memberi kesan baik
pada negara-negara Barat ketika posisi politik dan ekonomi masih rentan (Wiradi,
2000: 126-131).
Suatu rekonstruksi lebih mendasar memperlihatkan betapa republik ini
lahir dari perjuangan anti kolonialisme tanpa konsensus luas mengenai strategi
pembangunan yang akan ditempuh. Di satu sisi sampai dengan tahun 1965,
republik ini menggagas strategi-strategi yang menolak dominasi modal asing
dengan pembangunan yang bertumpu pada kekuatan sendiri. Program Benteng
dan strategi membesarkan kelas pengusaha pribumi dengan memberikan
kesempatan dan fasilitas, merupakan contoh strategi pembangunan yang
ditempuh pemerintah di tahun ‘50an. Sejak akhir tahun ‘50an sampai 1965 sistem
demokrasi-terpimpin bahkan slogan sosialisme-Indonesia menguasai dunia
politik dan pembangunan Indonesia. Namun di lain pihak, sebagian dari elite
politik di dalam kedudukan yang menentukan arah pembangunan Indonesia,
berkeyakinan berbeda. Politisi berpengaruh seperti Wilopo (PNI dan Perdana
Mentri 1952-1953), Sumitro Djojohadikoesoemo (Partai Sosialis Indonesia), dan
Sjafrudin Prawiranegara (Masyumi), merupakan eksponen-eksponen teknokrat
yang berkeyakinan pada gaya pertumbuhan ekonomi neo-klasik, pentingnya
peran modal asing dan mekanisme pasar. Sistem ekonomi berbasis kelembagaan
koperasi, seperti yang diusulkan oleh Mohammad Hatta, tidak pernah mendapat
kesempatan (Robison, 1986: 38-39).
Aspek penting lain – yang belum mendapat perhatian memadai—namun
mencirikan perpolitikan dan strategi ekonomi di awal kemerdekaan adalah ciri
kelas sosial dari masyarakat Indonesia pasca kemerdekaan. Beberapa pengamat
mencirikan struktur masyarakat Indonesia pada akhir masa kolonial dan awal
kemerdekaan sebagai struktur dengan kelas menengah yang lemah, dan lebih
didominasi oleh kelas pedagang, ketimbang industriawan. Di lain pihak, ekonomi
kolonial yang bertumpu pada sistem perkebunan membawa konsekuensi
terbelakangnya pertumbuhan kelas pekerja di kota. Ciri kelas sosial ini
menerangkan kegagalan dari program-program pembangunan pasca
kemerdekaan yang bertumpu pada modal nasional dan berkarakter populis.
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Namun ini pun ikut menerangkan ciri konservatif dari elite politik dan ekonomi
di awal kemerdekaan – lepas dari slogan-slogan dan retorika progresif - terutama
bila menyangkut strategi pembangunan (Robison,1986; Gordon, 1982). Seberapa
jauh ciri struktur sosial ini dapat menerangkan juga capaian program Land
Reform di Indonesia yang tergolong paling rendah di antara negara-negara Dunia
III yang baru merdeka pasca Perang Dunia II (Ghonemy, 2001:114). Di satu pihak
dapat dikatakan bahwa penilaian belum dapat diberikan karena program Land
Reform di Indonesia berhenti di tengah jalan oleh meledaknya tragedi 1965.
Namun pandangan Wolf Ladejinsky - penasehat Land Reform dari Amerika
Serikat untuk Indonesia – patut disimak. Menurutnya program Land Reform di
Indonesia termasuk yang paling “soft”. Orde Baru meninggalkan strategi populisnasionalis, dan membuka seluasnya Indonesia bagi modal besar di bawah
lindungan negara otoritarian. Domeinverklaring ala Indonesia (Sajogyo, 2009)
memberi fasilitasi konsesi kehutanan skala besar, yang membuka jalan bagi HTI
dan perkebunan. Konsekuensi lebih lanjut adalah perubahan besar-besaran dari
ekosistem, landskap dan kerusakan lingkungan. Di dalam prosesnya hak-hak
masyarakat lokal diabaikan begitu saja. Program-program Resettlement
Penduduk Suku-Terasing memindahkan komunitas-komunitas desa di dalam dan
sekitar hutan, mendisrupsi sistem penghidupan mereka dan melingkapi proses
disposesi penduduk dari sumberdayanya. Di pulau Jawa konversi tanah pertanian
untuk ekspansi kawasan urban, kawasan industri, dan infrastruktur jarang dapat
dihalangi oleh penduduk. Semua kawasan karst di pulau Jawa dalam berbagai
skala sudah dieksploitasi untuk industri. Pengertian dan konsep-konsep analitis
dilontarkan untuk menerangkan proses-proses ini, seperti ‘politic of ignorance’
(Dove, 1983), ‘land-grab’ (Borras et.al., 2012; De Schutter, 2011), ‘the power of
exclusion’ (Li, 2011 ), ‘capitalist accumulation through dispossession’ (Harvey,
2003), ‘primitive accumulation’ (D’Angelis, 2001). Pengertian dan konsepkonsep analitis tersebut penuh mengandung makna pengabaian, pemaksaan,
marginalisasi bahkan kekerasan. Pihak korban di dalam konteks ini selalu
komunitas adat, penduduk lokal, dan petani miskin yang penghidupannya
bertumpu pada akses dan penguasaan tanah pertanian, ragam ekosistem hutan,
dan sumberdaya bersama (common pool resources). Kondisi sementara untuk
ekspansi modal besar atas sumberdaya ini terwakili oleh pernyataan dari kepala
Badan Pertanahan Nasional pada masa pemerintahan SBY-JK, Joyo Winoto,
bahwa 0.2% penduduk menguasai 56% aset ekonomi Indonesia, sebagian
besarnya berupa tanah (Winoto, 2010: 29).
Seruan dan desakan dari masyarakat sipil atas agresifitas ekspansi modal
besar yang predatori ini menghasilkan TAP MPR IX Tahun 2001 tentang
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Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Ketetapan MPR ini
mendorong dua pemerintahan, di bawah presiden dan wakil Presiden SBY-JK
dan Presiden Jokowi-JK, mengadopsi reforma agraria ke dalam program
pemerintahannya. SBY-JK dengan Program Pembaruan Agraria Nasional
(PPAN) dan pada kepresidenan Jokowi-JK agenda pemerintah NAWACITA
yang mengandung program Reforma Agraria (RA).
Pada awal kemerdekaan permasalahan agraria dirumuskan di dalam
konteks semangat antikolonial, kemandirian, pemerataan dan didominasi
pandangan state led development. 75 tahun kemudian perdebatan agraria dan
program Reforma Agraria berada di bawah konteks dominasi penuh kapitalisme
global dengan ciri kental neoliberalisme. Di dalam konteks tersebut, bagaimana
memaknai gencarnya informasi permasalahan agraria, perdebatan konseptual
perihal agraria, bahkan Reforma Agraria sudah menjadi kosakata umum pada
instansi pemerintah. Mungkin di sini adalah demokrasi politik yang memberi
keterbukaan lebih besar merupakan faktor penting, ketimbang suatu konsensus
nasional di dalam kecemasan akan ketimpangan yang demikian besar dan
pentingnya reforma agraria. Kritik terhadap program-program Reforma Agraria
(RA) sejak periode SBY-JK sampai Jokowi-JK mencerminkan kontradiksikontradiksi antara retorika, program, serta kenyataan ekonomi-politik di republik
ini: perselingkuhan antara dunia bisnis dan dunia politik serta sektoralisme yang
bekerja menyabot program RA; konsep ekonomi dan sistem penguasaan besarbesaran atas SDA oleh korporasi tidak berubah; program RA yang terdegradasi
menjadi legalisasi tanah, tidak ada usaha untuk membatasi penguasaan lahan
(aturan maksimum dan minimum penguasaan lahan); terus berlangsungnya
konflik agraria dan keterlibatan aparat keamanan di dalamnya. Program RAnya
sendiri banyak dikritik: kecilnya porsi tanah obyek RA murni (0,6 juta hektar)
dibanding dengan seluruh program RA (9 juta hektar), yang dominan merupakan
pemutihan tanah kawasan hutan dan legalisasi tanah yang sudah dikuasai
penduduk (Wiradi, 2000; Bachriadi, 2010; Epistema/ HUMA, 2011; KPA, 2018,
Strategi Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria 2016-2019). Ini mencerminkan
kebijakan agraria, tanpa menghadapi faktor-faktor fundamental dari
permasalahan agraria di Indonesia.
Jurnal Analisis Sosial (JAS) yang diterbitkan AKATIGA secara berkala
meliput tema-tema yang berkaitan dengan permasalahan agraria dan Reforma
Agraria. Edisi tahun 2001 JAS fokus pada permasalahan agraria dan reforma
agraria, dengan artikel-artikel yang membahas kaitannya dengan hak asasi,
gerakan tani, masyarakat adat serta otonomi daerah (JAS Vol. 6 No.2, 2001).
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Edisi JAS tahun 2004 merespons TAP MPR IX Tahun 2001 dan ancaman
amandemen UUPA, dengan artikel-artikel membahas hubungan UUD dengan
UUPA, Neoliberalisme dan Reforma Agraria serta konflik di Perkebunan dan
Pertambangan (JAS Vol. 9 No.1, 2004). Edisi tahun 2006 tidak langsung
berhubungan dengan agraria, namun membahas masa depan pertanian Indonesia,
serta peranan negara yang lebih banyak memfasilitasi modal besar ketimbang
petani kecil (JAS Vol. 11 No. 1, 2006). Edisi JAS tahun 2010 penting karena
memuat refleksi panjang satu dekade Reforma Agraria, gerakan tani pasca ’65,
konflik dan masyarakat perkebunan (JAS Vol. 15 No. 1, 2010).
Jurnal Analisis Sosial Edisi 2019 ini mengemukakan empat Bahasan
Utama, dengan beragam cakupan. Tiga makalah membahas tema yang belum
cukup diperhatikan, yaitu kawasan peri-urban, pesisir, dan pulau. Pertama,
makalah Angga Dwiartama, Antara Akses dan Kedaulatan Lahan: Pergulatan
Masyarakat Peri-Urban di Sekepicung Atas Hak Ruang-Ruang Publik, mengulas
proses privatisasi dan komersialisasi tanah, ruang, dan sumberdaya bersama di
kawasan peri-urban Bandung, dan penduduk lokal yang terus harus
menegosiasikan aksesnya. Pemakalah antara lain mengusung pemikiran Levebre
dan teori akses dan kekuasaan dari Ribot dan Peluso. Kedua, makalah Anggalih
Bayu Muh. Kamim, Paradoks Pembangunan Kemaritiman DIY, Ilusi
Kesejahteraan di Balik Upaya Rekayasa Sosial, mengeksplorasi proses reteritorialisasi dan re-inklusi dari kawasan pesisir pantai selatan oleh pemerintah
Daerah Istimewa Yogyakarta yang mendefinisikan kembali kawasan ini sebagai
marginal. Dengan demikian menegasi proses panjang usaha penduduk lokal yang
telah menyulap kawasan pesisir ini menjadi kawasan pertanian skala kecil yang
innovatif dan produktif. Ketiga, makalah Slamet Riyadi, ‘Marginalisasi Orang
Bau’: Dampak Perubahan Penggunaan Lahan di Desa Bontosunggu, Selayar,
Sulawesi Selatan. Tulisan ini menyangkut proses relokasi, perubahan mata
pencarian dan disintegrasi sosial di suatu pulau, sebagai dampak pembangunan
Kawasan Ekonomi Khusus. Makalah keempat jurnal ini ingin mengembalikan
perhatian pada perhutanan sosial yang kini menjadi program besar pemerintah
dalam rangka memberi akses lebih besar pada penduduk di dalam dan sekitar
hutan. Makalah ini ditulis oleh Rizqi Abdulharis, dkk., Perhutanan Sosial,
Pengakuan Wilayah Masyarakat Hukum Adat, dan Pembelajaran dari
Pengelolaan Hutan oleh Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Ciptagelar.
Dengan makalah-makalah ini, jurnal ini masih terus melengkapi amunisi bagi
siapapun yang berniat memperkaya perdebatan mengenai struktur elite politik
dan ekonomi Indonesia, hubungannya dengan penguasaan dan pemanfaatan
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sumberdaya agraria, makna dari kebijakan agraria, positioning dari masyarakat
sipil dan gerakan petani dan masyarakat lokal.
Merespon dinamika terakhir, usaha masyarakat sipil menghentikan
upaya pemerintah dan DPR menggegolkan Undang-undang Omnibus di tengah
pandemi COVID-19, jurnal ini meminta beberapa pihak yang aktif di dunia
akademik maupun gerakan masyarakat sipil untuk menyatakan pandangannya.
Tiga akademisi sekaligus aktivis mengemukakan pandangannya di dalam
suplemen khusus perihal OMNIBUS Law: Dr. Suraya A. Afiff, memberi fokus
khusus pada naskah akademis OMNIBUS Law, Dr. Rina Mardiana
mempertanyakan peran dan posisi OMNIBUS Law sebagai solusi bagi fenomena
obesitas kebijakan, dan terakhir Prof. Hariadi Kartodihardjo melontarkan
masalah konflik etika kalangan universitas berkaitan dengan RUU Cipta Kerja
(OMNIBUS Law) tersebut.
Sebuah review dari terjemahan buku penting Jan Douwe Van der Ploeg,
Petani dan Seni Bertani. Maklumat Chayanovian dipersembahkan oleh Noer
Fauzi Rachman. Suatu review panjang lebar yang bernas dan tepat waktu dari
suatu buku yang memberikan pemahaman perihal pertanian petani kecil, serta
potensinya di dalam memberikan jawaban bagi permasalahan sentral saat ini:
kedaulatan pangan, keberlanjutan serta keadilan agraria.
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ANTARA AKSES DAN KEDAULATAN LAHAN:
PERGULATAN MASYARAKAT PERI-URBAN DI SEKEPICUNG ATAS HAK
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Abstract
This article revisits the relevance of Ribot and Peluso’s theory of access (Rural Sociology
28(2):153-181) in analyzing some of the social issues experienced in the peri-urban of
Bandung. Stemming from the author’s ethnographic record in Sekepicung, Northern
Bandung (2007-2019), this article identifies land ownership, access and sovereignty
issues emerging from the control of social, supposedly public, spaces, in the hands of
landlords, particularly café, restaurant, hotel and resort owners external to the
community’s cultural root. Land ownership and demographic data of the Village
demonstrates that out of 45 Ha of land in the kampong, less than 30% of land belongs to
the local populations, whereas only 16% functions as housing to cater the need of 2,820
people. Although the community can still access the remaining areas for agricultural and
public activities, that access is only temporally given and at the disposal of these
landlords. This study is able to document that over the past four years, there has been at
least five cases of loss of access to land once used as public spaces, on the basis of the
land owners’ economic decisions. The existing social relations between the community
and landlords have somewhat become both the driver and inhibitor of community’s land
access. This article elaborates these patterns within the theory of access, which seems to
be a common phenomenon among the rural and peri-urban societies. In the end, it
concludes by positing that land sovereignty implies not only spatial access to land, but
also temporal access to the community’s public and living spaces.
Keywords: theory of access, land sovereignty, land use change, peri-urban, agrarian
issue
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Abstrak
Tulisan ini menelaah kembali relevansi konsep akses terhadap lahan dari Ribot dan Peluso
(2003; Rural Sociology 28(2):153-181) di dalam mengulas permasalahan peri-urban di
sekitar Bandung. Berangkat dari catatan etnografis penulis di Kampung Sekepicung,
Bandung Utara (2007-2019), tulisan ini mengidentifikasi isu kepemilikan, akses dan
kedaulatan atas lahan yang muncul akibat penguasaan ruang-ruang hidup, yang
semestinya publik, oleh pemilik modal, khususnya pengusaha café, restoran, hotel dan
perumahan mewah yang eksternal bagi lingkung sosial budaya masyarakat. Data
kepemilikan lahan dan kependudukan Desa Ciburial menunjukkan bahwa dari total 45 Ha
luas lahan kampung, secara kasar masyarakat Sekepicung hanya memiliki kurang dari
30% dari lahan yang tersedia, sementara hanya 16% yang berfungsi sebagai area
permukiman bagi 2.820 jiwa. Sekalipun masyarakat masih dapat mengakses lahan milik
pihak luar di wilayah mereka untuk aktivitas pertanian dan ruang-ruang publik, akses ini
bersifat sementara dan dalam penguasaan pemilik lahan sepenuhnya. Studi ini
mendokumentasikan bahwa dalam empat tahun terakhir, setidaknya terdapat lima kasus
kehilangan akses masyarakat terhadap lahan yang digunakan sebagai ruang publik, yang
didasari atas keputusan ekonomi pemilik lahan. Relasi sosial antara masyarakat dan
pemilik lahan menjadi faktor pendukung dan penghambat terbukanya akses masyarakat
terhadap lahan. Tulisan ini mengelaborasi bahwa pola relasi di dalam konsep akses lahan
merupakan fenomena umum di masyarakat perdesaan dan peri-urban. Di akhir tulisan,
disimpulkan bahwa kedaulatan atas lahan mengimplikasikan tidak hanya akses spasial,
tapi akses temporal masyarakat terhadap ruang-ruang publiknya.
Kata kunci: teori akses, kedaulatan lahan, alih fungsi lahan, peri-urban, isu agraria
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PENDAHULUAN
Isu-isu agraria telah sejak lama melekat
kuat dengan narasi sosiologi perdesaan.
Di berbagai studi-studi seminal seperti
yang dilakukan oleh Anne Booth (2016),
Nancy Peluso (1992) hingga Ben White
dan Gunawan Wiradi (1988), secara
jelas dipaparkan bahwa struktur agraria
yang tidak setara dan penguasaan lahan
dan sumber daya alam oleh segelintir
elite desa menjadi akar dari kemiskinan
dan isu-isu lain yang muncul di dalam
pembangunan perdesaan. Penguasaan
lahan
tentu
tidak
sesederhana
kepemilikan legal atas lahan. Di banyak
studi, telah ditunjukkan bahwa ada
banyak cara di mana masyarakat
perdesaan dapat memiliki akses dan
memanfaatkan
lahan-lahan
yang
notabene bukan milik mereka sebagai
ruang-ruang produksi. Dinamika
masyar akat p erd esaan terkait
penguasaan lahan ini lebih kaya
ditangkap melalui kerangka teori akses
yang dikembangkan oleh Ribot dan
Peluso (2003), yang argumen sentralnya
adalah bahwa akses terhadap lahan
memiliki implikasi yang lebih luas
dibandingkan sebatas kepemilikan
lahan.
Di dalam perkembangannya,
akses dan kep emilikan lahan
bertransformasi secara politis di dalam
konsepsi baru tentang kedaulatan lahan,
yang di dalam narasi org anisasi
internasional seperti La Via Campesina,
merupakan bagian mendasar dari
kedaulatan pangan. Konsep kedaulatan

lahan menjadi sebuah kontrahegemoni
di tengah penguasaan lahan-lahan
perdesaan secara masif oleh perusahaan
multinasional, yang oleh Philip
McMichael (2014), seorang sosiolog
Amerika Serikat, diistilahkan sebagai
land grabbing. Menanggapi hal ini, di
dalam keynote speech-nya di satu
konferensi di Bandung, Henri Saragih,
ketua Serikat Petani Indonesia dan
mantan koordinator Via Campesina,
ditanya tentang apakah petani cukup
dapat mengakses lahan-lahan produksi
tanpa perlu berkuasa penuh terhadap
lahan tersebut. Jawabannya tegas,
bahwa kedaulatan lahan, yang berarti
penguasaan penuh petani gurem
terhadap lahan, berada di atas segalanya.
Bagi Via Campesina, kedaulatan
pangan b er angkat d ari kedaulatan
lahan. Hal ini menjadi aspek penting
yang mendasari isu-isu agraria dan
pertanian
(Borras
dkk.,
2015;
McMichael, 2015).
Kedaulatan pangan dan lahan
menjadi sangat relevan di masyarakat
perd esaan yang s ebagi an bes ar
mengandalkan lahan dan tanah sebagai
ruang-ruang produksi. Meskipun
demikian, seiring dengan perubahan
struktur masyarakat perdesaan dan
berkurangnya peran sentral pertanian,
kedaulatan lahan berbicara tentang
sesuatu yang bisa jadi sama sekali
berbeda. Hal ini dirasakan dengan jelas
di masyarakat peri-urban di kawasan
metropolitan yang ketergantungannya
pada sektor pertanian telah berkurang
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drastis dibandingkan dua atau tiga
dasarwasa lalu (Dwiartama & Suheri,
2016). Lalu, sejauh mana isu akses dan
kedaulatan lahan masih relevan dalam
situasi ini? Tulisan ini merujuk pada
peran lahan sebagai ruang-ruang publik
di mana interaksi terbangun, mengambil
inspirasi dari karya seminal Henri
Lefebvre (2002 [1968]) tentang kota,
yang memiliki dinamika yang kurang
lebih berbeda dari dinamika perdesaan.
Dengan mengangkat satu kasus di
Kampung Sekepicung, Bandung Utara,
tulisan ini pertama-tama bermaksud
menunjukkan b ahwa kedaulatan
lahan di peri-urban sama relevannya,
atau justru lebih penting, dari kedaulatan
lahan di perdesaan, meskipun dengan
penekanan dan isu yang relatif berbeda.
Kedua, dengan menggunakan teori akses
dari Ribot dan Peluso (2003), tulisan ini
merangkai isu-isu agraria yang terjadi di
Kampung Sekepicung sebagai bagian
dari proses negosiasi masyarakat untuk
memperoleh dan menjaga akses mereka
terhadap ruang-ruang budaya tersebut.
Di akhir, tulisan ini ingin menegaskan
bahwa sekalipun akses lahan banyak
berbicara tentang ruang, negosiasi akan
manfaat seringkali terbatas oleh waktu,
sehingga akses temporal menjadi bagian
penting dari isu akses dan kedaulatan
lahan.

Akses,
Lahan

Properti

dan

Kedaulatan

Sebelum membahas tentang kasus
empiris, saya ingin mengulas tentang
perkembangan kerangka teoritis terkait
akses, properti dan kedaulatan lahan di
dalam ranah ilmu sosiologi. Ulasan yang
seminal dan paling komprehensif dalam
hal ini adalah yang ditulis oleh Jesse
Ribot dan Nancy Peluso di jurnal Rural
Sociology (2003). Di dalam
menteorisasikan
akses
dan
membedakannya dengan kepemilikan
(property), para penulis mendefinisikan
akses sebagai kemampuan (ability)
untuk mengambil manfaat da ri
sesuatu (sumber daya), yang berbeda
dengan kepemilikan yang didefinisikan
sebagai hak untuk mengambil manfaat
dari sesuatu tersebut. Kepemilikan
berkaitan dengan aspek legal hukum
atau pengakuan sosial atas seseorang
dan sumber dayanya, yang tidak banyak
bercerita tentang dinamika yang ada
di balik itu. Seringk ali masyarakat
perdesaan tidak memiliki hak milik atas
sebidang lahan, tetapi tetap memiliki
akses terhadap lahan tersebut dalam
posisinya sebagai buruh tani yang
bekerja di lahan milik orang lain. Akses,
atau kemampuan memperoleh manfaat
terhadap lahan tersebut, dalam hal ini
bergantung pada relasi kuasa antara
pemilik lahan dan pemanfaat lahan
tersebut. Di satu sisi, pemilik lahan dapat
menerapkan satu bentuk kendali
terhadap lahan atau sumber daya
tersebut, sementara di sisi lain
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pihak yang mengambil manfaat harus
menjaga aksesnya melalui negosiasi
dengan pihak yang memiliki kendali,
sedemikian
sehingga
terdapat
pembagian manfaat yang disepakati
antara kedua belah pihak. Contoh
sederhana dari bentuk negosiasi ini
adalah pembagian hasil (maro) antara
petani penggarap dan pemilik lahan di
kasus pertanian padi.
Sementara teori akses berbicara
tentang kemungkinan terbukanya ruangruang untuk memperoleh manfaat dari
sumber daya tanpa harus memiliki
(secara legal) sumber daya tersebut,
peneliti lain seperti Philip McMichael
(2014; 2015) atau Saturnino Borras dkk.
(2015) memberi argumen yang sedikit
berbeda. Merujuk pada konferensi Via
Campesina di Nyeleni tahun 2007,
Borras dkk. melihat bahwa hak untuk
menggunakan dan mengelola sumber
daya harus ada di tangan orang-orang
yang memproduksi pangan demi
terwujudnya kedaulatan pangan. Orangorang yang memproduksi pangan ini
didefinisikan sebagai ‘working people’ –
merek a yang bek erj a untuk
memperol eh penghidup an, untuk
membedak an dari mer eka yang
mengusah akan
l ahan
untuk
menghasilkan keuntungan.
Secara
implisit, Borras dkk. menekankan
bahwa akses tanpa hak penuh tidaklah
cukup untuk memperoleh kedaulatan
lahan
(dan
implikasinya
dalam
memperoleh kedaulatan pangan). Hal
senada juga diangkat oleh Philip

McMichael (2014; 2015) ketika
berbicara tentang land grabbing. Dalam
kasus di mana lahan dikuasai oleh elite
desa yang membebaskan haknya pada
perusahaan multinasional, masyarakat
miskin perdesaan dan petani gurem
menjadi tertutup aksesnya (dan tidak
lagi dapat mengambil manfaat) dari
ruang-ruang produksi mereka.
Dialektika antara akses dan
kedaulatan ini menarik untuk ditelaah
menggunak an
kons epsi
hak
(entitlement) yang diusung oleh
Amartya Sen, peraih nobel ekonomi, di
dalam bukunya The Idea of Justice
(2009). Di dalam menelaah keadilan dan
hak, Sen berargumen bahwa perbedaan
paradigma akan menentukan bagaimana
keadilan itu diterapkan. Di dalam isu
penguas aan t erh adap sumber daya,
misalnya, hak dapat dilihat melekat pada
pemilik sumber daya tersebut (di dalam
perspektif libertarian), atau pada
individu yang d apat memanfaatkan
sumber daya tersebut dengan cara yang
paling efisien (di dalam perspektif
utilitarian), atau pada mereka yang
paling tidak memiliki akses terhadap
sumber daya (di dalam perspektif
egalitarian). Sen berargumen bahwa
tidak ada cara yang sepenuhnya tepat
dalam melihat keadilan dan hak, dan
konsepsi keadilan perlu dilihat sebagai
hasil negosiasi antara berbagai sudut
pandang yang berbeda.
Perbedaan sudut pandang ini
kemudian diperkuat oleh konseptualisasi
antar a aks es, kepemilikan dan
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kedaulatan yang dibangun oleh Michael
Carolan (2018) dalam studinya tentang
digitalisasi pertanian. Kunci kritik
Carolan terhadap teori akses adalah
bahwa ‘manfaat’ yang muncul di dalam
definisi akses yang diusung oleh Ribot
dan Peluso (2003) adalah sesuatu yang
multi-interpretasi dan pemaknaannya
bergantung pada cara pandang
pengguna sumber daya tersebut.
Dalam konseptualisasinya, Carolan
menempatkan akses, kepemilikan, dan
kedaulatan dalam tiga dimensi dengan
spektrum di masing-masing dimensinya:
dimensi ontologi (dalam spektrum
kolektivisme hingga individualisme),
dimensi klaim (sentralistik hingga
terdifusi), dan keadilan (berbasis hak
hingga berbasis kapabilitas). Sementara
dimensi klaim akan lebih relevan di
dalam konteks akses terh adap
pengetahuan (di studinya, berkaitan
dengan big data di sektor pertanian), dua
dimensi lainnya (ontologi dan keadilan)
memiliki relevansi di dalam diskusi
tentang akses dan kedaulatan lahan.
Carolan melihat bahwa hubungan
antara akses dan dimensi keadilan,
sebagaimana diusung oleh Sen (2009),
bergantung pada cara seseorang melihat
keadilan itu sendiri. Bagi pemilik lahan,
keadilan dilihat sebagai fungsi hak/
kepemilikan (rights-based), di mana
seseorang memiliki akses terhadap
semua manfaat dari sumber daya ketika
orang tersebut memiliki hak milik atas
sumber daya tersebut, terlepas dari
apakah orang tersebut menggunakan

sumber dayanya secara optimal atau
tidak. Di sisi lain, manfaat dapat dinilai
berbeda oleh penggarap lahan, yang
mendasarkan konsep m anf aat p ada
kapabilitas
ses eor ang
untuk
menggunakan dan mengelola lahan
tersebut (capabilities-based).
Sama halnya dengan dimensi
keadilan, konsep manfaat dapat dilihat
dalam dimensi ontologis. Bagi pemilik
lahan maupun penggarap, manfaat dari
lahan dilihat sebagai fungsi lahan
tersebut sebagai faktor produksi yang
memberikan pendapatan bagi individu
penggarap/ pemilik (dalam skema bagi
hasil) serta buruh tani yang turut
menyediakan tenaga kerja di sistem
produksi pertanian. Hal yang kemudian
seringkali luput di dalam bahasan
tentang isu agraria adalah bahwa lahan
lebih dari sekedar faktor produksi bagi
masyarakat desa dan transisi desa-kota.
Hal ini semakin relevan di dalam kondisi
Indonesia yang, berdasarkan sensus
pertanian 2013 dan pra-sensus pertanian
2018, sekalipun jumlah rumah tangga
pertanian relatif naik, tetapi jumlah
ketergantungan sektor pertanian sebagai
sumber pendapatan semakin turun, di
beberapa daerah bahkan turun mencapai
30%. Hal ini berarti bahwa masyarakat
perdesaan (dan khususnya peri-urban)
tidak lagi melihat nilai manfaat lahan
sepenuhny a seb agai ru ang - ruang
produksi, tapi mungkin lebih kuat lagi
sebagai ruang-ruang reproduksi dan
interaksi sosial. Dalam konteks ini,
argumen Carolan terkait dimensi
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ontologi kolektivisme menjadi relevan
di dalam melihat nilai manfaat lahan.
Terakhir, saya ingin mengangkat
salah satu faktor pembeda masyarakat
peri-urban (yang merupakan transisi
masyarakat perdesaan ke perkotaan)
dengan masyarakat perdesaan di dalam
melihat lahan. Di dalam studi kasus
empiris yang akan dipaparkan di bagian
berikutnya, saya ingin menunjukkan
bahwa akses dan kedaulatan lahan di
kawasan peri-urban lebih erat kaitannya
dengan upaya konstruksi ruang-ruang
publik dan ekspr esi budaya, bagi
masyarakat dalam membangun identitas
dan makna di dalam kehidupan
sosialnya. Tulisan ini meminjam ulasan
mendalam Henri Lefevbre, seorang
sosiolog/ filsuf Perancis yang banyak
berbicara tentang konstruksi dan
pemberian makna pada kota, khususnya
melalui bukunya Right to the City (2002
[1968]) dan The Production of Space
(2005 [1974]). Di dalam dua bukunya,
Lefevbre mengangkat alur argumen
yang kurang lebih sama, bahwa konsepsi
kota dibangun atas pemahaman tempat
untuk berkreasi,
mengekspresikan
kebebasan dan bermain. Di sisi lain,
layakny a ruang -ru ang produksi
perdesaan, kota kini lebih banyak
dikonstruksi oleh p erus ahaan perus ahaan dan penguasa yang
mendorong konsumerisme di tengahtengah masyarakat. Bayangkan ruangruang terbuka yang dipenuhi oleh pusatpusat perbelanjaan, atau taman bermain
yang dikelola sektor swasta dan

dirancang
agar
p engunjung
mengeluarkan
uangnya
sebanyak
mungkin! Hal sem acam ini
memarginalisasi
masyarakat
yang
sebenarnya memiliki hak untuk hidup di
perkotaan, khususnya mereka yang tidak
memiliki
cukup
kapital
untuk
mengambil manfaat dari ruang-ruang
sosial kota. Pesan Lefevbre adalah
bahwa masyarakat marjinal ini perlu
turut terlibat dalam mendefinisikan kota
dan hidup mereka, yang mana hal ini
tidak akan berjalan tanpa adanya akses
penuh masyarakat terhadap ruang-ruang
tersebut.
Kaw asan peri -ur ban ad alah
transisi antara perkotaan dan perdesaan,
yang menampilkan kombinasi dari ciri
masing-masing kawas an beserta
dinamikany a. Di studinya di Asia
tenggara, Simon (2008) mengamati
wajah peri-urban di mana kawasan
golf,
hotel,
dan
resto ran
dibangun berdamping an d engan
perumahan kumuh, di mana kawasan
pertanian
hanya
cukup
untuk
memenuhi kebutuhan subsisten
masyarakat yang emisinya mengalir
sebagai
pencemar
di
daerah
permukiman. Di kawasan peri-urban,
lahan memiliki makna
gand a,
sebag ai
ruang -ru ang
produksi
pertanian yang manfaatnya dirasakan
dalam kacamata individualisme di satu
sisi, dan sebagai ruang-ruang sosial yang
nilai manfaatnya bersifat kolektif.
Sebagaim ana akan ditunjukk an ,
pertarungan kepentingan individu dan
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kolektif seringkali bertentangan seiring
akses dan kepemilikan yang dipegang
individu, kelompok masyarakat, dan
institusi swasta di luar lingkung
masyarakat lokal Sekepicung.
Gambaran Penelitian: Kampung
Sekepicung
Artikel ini dibangun melalui studi dan
refleksi etnografis mendalam penulis
selama lebih kurang dua belas tahun
(2007-2019), yang didukung oleh
wawancara terhadap lebih dari 30
narasumber, observasi partisipan dan
didukung oleh data-data demografi
masyar akat. Untuk memberikan
gambaran posisionalitas dan limitasi
tulisan ini, penting untuk digarisbawahi
bahwa penulis secara aktif turut terlibat
dalam beber apa o rganis asi dan
kegiatan masyarakat yang lingkupnya
berkaitan dengan isu-isu agraria dan
penyediaan ruang- ruang sosial di
kampung (Dwiartama & Suheri, 2016).
Hal ini turut membangun subjektivitas
penulis terhadap penilaian atas manfaat
yang diterima masyarakat dari lahanlahan yang tersedia. Untuk menjaga
kerahasiaan
pihak-pihak
yang
diwawancarai, nama-nama yang muncul
di dalam tulisan ini sengaja disamarkan.
Kampung Sekepicung sendiri
terletak di daerah peri-urban Bandung,
yang secara administratif berada di
wilayah Desa Ciburial, Kecam atan
Cimenyan, Kabup aten Bandu ng.
Berjarak hanya sekitar enam kilometer
dari pusat kota Bandung, wilayah di

sekitar Kampung Sekepicung telah lama
dikenal sebagai daerah wisata bagi
masyarakat lokal maupun pengunjung
dari luar kota. Didahului oleh Dago Giri
Golf Course yang telah berdiri
sejak zaman kolonialisme Belanda di
tahun 1930, masyarakat dari berbagai
daerah mulai menempati daerah ini dan
mendirikan kampung di penghujung
tahun 1950an. Di daerah berbukit di sisi
utara Bandung yang semula dipenuhi
oleh hutan dan semak belukar, lahanlahan pertanian subsisten mulai dibuka
seiring bertambahnya jumlah penduduk.
Baru di tahun 1980an, masyarakat kota
mulai melihat potensi ekonomi daerah di
sekitar k ampung seb ag ai ar ea
perumah an elite. Sepuluh tahun
kemudian, berkembanglah kompleks
perumahan Resort Dago Pakar, yang
diiringi oleh pertumbuhan perumahan
mewah, hotel, restoran dan café di
sekitar dan dalam kawasan kampung
yang memiliki luas sekitar 45 Hektar
(Gambar 1). Di dalam dokumen yang
dihasilkan oleh Dwiartama (2016),
sekurang-kurangnya terdapat lima hotel
serta 13 café dan restoran yang
memenuhi kawasan Dago Atas yang
menghimpit Kampung Sekepicung dari
segala penjuru.
Berdasarkan data demografi desa,
Kampung Sekepicung yang terdiri atas
satu RW dan lima RT dihuni oleh sekitar
2.820 jiwa dan 580 Kepala Keluarga.
Mata pencaharian penduduk sebagian
besar adalah bu ruh dan pekerja
swasta, sementara yang lain mencakup
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wiraswasta (terutama berdagang), PNS,
petani, serta pengrajin, dan pekerja seni.
Dari luas lahan kampung sebesar 45
Hektar, diestimasi sekitar 7,5 Ha (atau
17% total luas kawasan) merupakan
lahan permukiman, yang terpusat di sisi
utara dan barat kampung, sementara
sisanya dimanfaatkan sebagai kebun,
sawah, dan terutama lahan kosong.
Komoditas seperti pisang, umbi-umbian,
dan bawang daun jamak dibudidayakan
untuk dijual ke pengepul atau pasar
terdekat. Beberapa anggota masyarakat
juga memelihara domba dalam jumlah
kecil, yang pakannya diperoleh dari
rerumputan yang disiangi dari lahan-

lahan kosong di area kampung. Di
pekarangan juga terdapat cukup banyak
pohon komoditas seperti cengkeh dan
alpukat, yang hasil panennya seringkali
diborong oleh pengepul dengan harga
taksiran per pohon. Memang, kegiatan
pertanian subsisten sudah semakin asing
dari keseharian warga. Salah satu petak
sawah yang tersisa masih diolah oleh
Emak, yang usianya mungkin sekitar 80
tahun, sementara anak-anak dan cucucucunya sudah tidak lagi bercocok
tanam padi, melainkan bekerja sebagai
buruh bangunan atau mengelola bengkel
di dekat rumahnya.

Gambar 1. Peta Kampung Sekepicung (Sumber: Google Map, dengan
modifikasi)
Antara Akses dan Kedaulatan Lahan: Pergulatan Masyarakat Peri-Urban di Sekepicung Atas Hak
Ruang-Ruang Publik – Angga Dwiartama | 9

Salah satu f aktor y ang
mendukung percepatan alih fungsi lahan
dan alih profesi di Kampung Sekepicung
adalah kepemilikan lahan. Tidak ada
data yang akurat mengenai luas lahan
yang dimiliki oleh masyar akat
kampung dibandingkan dengan lahan
milik pihak eksternal, tetapi hasil
wawancara
yang
ditriangulasikan
menunjukkan bahwa setidaknya 70%
lahan di Kampung Sekepicung sudah
bukan lagi milik masyarakat. Dengan
asumsi bahwa semua lahan tempat
tinggal adalah milik warga kampung,
maka lahan non-permukiman yang
dimiliki oleh warga tidak lebih dari 13%
dari total luas lahan kampung. Hal ini
juga didukung oleh hasil survey
ekonomi yang dilakukan di tahun 2017,
yang menunjukkan bahwa sebagian
besar responden mengaku tidak
memiliki aset berupa lahan selain tempat
tinggalnya. Di sisi lain, bisa dibilang
bahwa tidak ada satupun ruang publik di
wilayah kampung selain bidang bidang tanah y ang diwakafkan untuk
tempat ibadah. Hal ini penting untuk
digarisbawahi sebagai catatan untuk
narasi-narasi selanjutnya.
Lalu apa implikasi dari rendahnya
penguasaan lahan oleh warga lokal
terhadap dinamika yang ada di
kampung? Selain intrusi pembangunan
perumahan mewah di perimeter
kampung yang sudah jelas terjadi dalam
dua dasawarsa terakhir, hubungan antara
pemilik lahan (sebagian individu dan
sebagian lain korporasi) dan warga lokal

menjadi faktor penting di dalam melihat
bagaimana akses terhadap lahan, baik
untuk ruang produksi maupun ruang
sosial, berubah secara mewaktu. Di
dalam narasi selanjutnya, saya akan
menunjukkan lima kasus yang
mencerminkan empat bentuk hubungan
pemilik-penerima manfaat akses lahan
di kampung Sekepicung yang berbeda;
satu kasus tentang friksi antara calon
investor dan warga lokal sebagai pemilik
ruang -ru ang hidup, satu kasus
menggambarkan hubungan privat antara
ruang produksi (area pertanian) dan
pemilik lahan yang tinggal entah di
mana dan menjadikan ruang tersebut
sebatas sebagai aset pasif, satu kasus
tentang pemanfaatan lahan milik
keluarga sebagai ruang sosial dan
produksi, serta dua kasus tentang
pemanfaatan lahan milik korporasi
sebagai ruang sosial budaya.
Kasus 1: Jeratan investasi dan ruangruang hidup privat
“Setelah kecelakaan yang menimpa
saya, majikan saya [salah satu pemilik
café] memberikan bantuan pinjaman
untuk biaya operasi. Pinjaman ini akan
dipotong dari gaji saya. Tapi dia juga
menawarkan syarat. Kalau saya mau
menjual tanah saya [yang letaknya di
sebelah café], maka hutang saya
dinyatakan lunas. Saya lebih baik kerja
seumur hidup daripada kehilangan
tempat tinggal saya” [Hendri, 40
tahun].
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Petikan catatan wawancara di atas
memberik an gambar an tentang
negosiasi sosial yang terjadi di balik alih
kepemilikan dan pembatasan akses
lahan di Kampung Sekepicung. Di setiap
waktu dan dalam setiap kesempatan,
masyarakat digiurkan oleh berbagai
tawaran untuk menjual lahannya ke
pihak luar. Seperti juga terjadi di banyak
tempat lain, tekanan sosial ekonomi
seperti biaya pernikahan, biaya berobat,
uang sekolah atau jeratan hutang umum
menjadi faktor pendorong internal
transaksi jual beli tanah tersebut.
Di kasus yang pertama, saya
mengambil kisah Tuti (perempuan, 27
tahun), buruh lepas, janda dengan tiga
orang anak. Seperti kisah Hendri di atas,
Tuti termasuk yang terjebak oleh
tawaran salah satu pengusaha café untuk
menjual tanah beserta rumahnya.
Kebetulan rumah yang ditempatinya
berdekatan sekali dengan lokasi salah
satu café di pinggir kampung. Sebagai
rumah warisan keluarga, kerabat Tuti
mengingatkan bahwa sebaiknya rumah
tersebut tidak dijual ke siapapun.
Meskipun begitu, Tuti yang sudah
tinggal bersama suaminya di luar kota
membutuhkan uang, dan menerima
harga yang ditawarkan oleh sang
investor. Uang muka dibayarkan, dan
sertifikat rumah ditahan oleh pembeli
untuk mencegah rumah tersebut dilepas
ke pihak lain. Entah kapan rumah
tersebut
dilunasi,
Tuti
sudah
ditinggalkan oleh suaminya, dan dengan
terpaks a pulang kembali ke

kampungnya untuk menempati rumah
yang tidak lagi miliknya. Sepertinya
pemilik yang baru tidak keberatan Tuti
menempati rumah tersebut, dengan
catatan tentunya bahwa surat-surat
sudah dikuasai oleh pembeli dan berarti
Tuti tinggal di ruang hidupnya atas
seizin pemilik lahan tersebut. Hingga
tulisan ini disusun, tidak diketahui apa
yang akan terjadi pada Tuti selain fakta
bahwa dia dapat sewaktu - waktu
diminta meninggalkan rumah tersebut
apabila lahan di bawahnya sudah akan
dipakai untuk tujuan lain.
Kasus 2: Berproduksi di lahan tidur
yang tidak dimiliki
Berbeda kasusnya dengan Ujang (50
tahun), yang sehari -h ari bekerja
memelihara dombanya dan domba
titipan orang lain di petak lahannya.
Dahulu, Ujang adalah petani yang
sesekali menggarap lahan kebun di
kampung. Seiring lepasnya lahan-lahan
pertanian ke tangan investor dari luar
kampung, semakin berkurang pula area
pertanian yang dapat ia garap. Memang,
tidak semua lahan tidur tidak boleh
digarap.
Apabila pemilik lahan
merupakan warga sekitar, seringkali
skema bagi hasil atau maro masih bisa
dipraktikkan. Sebagai contoh, satu
bidang lahan kebun pisang milik salah
satu tokoh desa masih bisa digarap oleh
Ujang atau petani lainnya dengan
kesepakatan tertentu. Di sisi lain, apabila
pemilik lahan adalah orang yang tinggal
jauh dari kampung, tidak jarang apabila
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kegiatan produksi pertanian harus
berhenti dikerjakan di lahan tersebut.
Tidak ada yang tahu persis kenapa, tapi
sebagian warga menduga bahwa ini
dilakukan agar penggarap tidak terlalu
memiliki ikatan terhadap lahan,
sehingga saat waktunya tiba untuk
mendirikan bangunan di lahan tersebut
atau menjual ke calon pembeli lain, tidak
akan muncul masalah yang berarti di
kemudian hari terkait akses dan
kepemilikan.
Wajar adanya apabila aktivitas
pertanian menjadi tidak lagi jamak di
kampung. Ujang memilih untuk
memelihara domba. Di satu sisi, Ujang
tidak membutuhkan lahan yang terlalu
luas. Di sisi lain, rupanya Ujang masih
dapat memanfaatkan lahan-lahan tidur
yang tertutup untuk aktivitas pertanian
sebagai sumber pakan ternaknya. Setiap
hari Ujang berkeliling mengarit rumput
dan daun-d aunan dari lahan lahan tersebut, sekaligus menjaga agar
lahan ini tetap terlihat rapi dan terurus.
Di lahan-lahan yang jauh dari akses
jalan, Ujang bisa berbesar hati
mengetahui bahwa lahan tersebut tidak
akan dibangunkan rumah dalam waktu
dekat. Di lahan-lahan yang bersentuhan
dengan jalan, di sisi lain, tinggal
menunggu waktu hingga lahan tersebut
dialihmilikkan atau didirikan bangunan.
Terlepas dari batasan-batasan ruang
produksi, cara Ujang untuk bernegosiasi
dan mengambil manfaat sebesarbesarnya secara adaptif perlu menjadi
catatan tentang bagaimana akses dan

manfaat menjadi sangat mudah untuk
diinterpretasikan.
Kasus 3: Lahan milik keluarga sebagai
ruang sosial
Fenom ena alih fungsi lah an dan
berku rangny a ruang -ru ang warga
mendorong sekelompok pemuda untuk
melancarkan
aksi
penyadartahuan
melalui area percontohan pertanian
terpadu di Sekepicung (rincian tentang
organis asi pemud a ini telah
didokumentasikan di dalam Dwiartama
& Suheri, 2016). Tujuan utama kegiatan
ini adalah menyadarkan anggota
masyarakat yang lain bahwa lahan-lahan
yang tersisa masih memiliki nilai
ekonomi dan sosial sebagai penghasil
pangan bagi mereka sendiri. Dengan
mempraktikkan pertanian terpadu di
lahan seluas 800 m2, para pemuda ini
juga ingin menunjukkan bahwa lahan
kecil pun masih dapat menghasilkan
nilai manfaat pertanian yang tinggi jika
dikelola secara efisien. Salah satu
anggota organisasi pemuda ini,
Kurnia (50 tahun), meminjamkan
lahan
milik
keluarganya,
atas
persetujuan anggota keluarga lain
tentunya, untuk dikelola sebagai lahan
pertanian terpadu. Kurnia meyakinkan
rek an-r ek annya b ahw a ia diserahi
tanggungjawab untuk mengelola lahan
ini, dan keluarganya tidak akan secara
sepihak menjual lahan tersebut ke pihak
lain. Selama dua tahun, dengan
memanfaatkan berbagai dana hibah dari
organisasi luar, para pemuda ini mulai
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mendirikan saung, membangun kolam
ikan, kandang ayam dan pot-pot
pertanian vertikal untuk membuktikan
berjalannya pertanian terpadu. Hasil
panen dari pertanian ini dimanfaatkan
bersama, atau dijual di acara-acara
komunitas. Mereka optimis bahwa
sepetak lahan kecil yang dimiliki
individu dapat difungsikan tidak hanya
sebagai ruang produksi, tapi juga ruang
sosial di mana interaksi sosial,
kreativitas dan ide-ide baru terbangun.
Di tahun ketiga, ruang sosial ini
mulai goyah. Anggota keluarga Kurnia
sakit keras, dan anggota keluarga yang
lain memutuskan bahwa mereka perlu
dana besar dalam waktu cepat. Tidak ada
jalan lain selain membubarkan aktivitas
sosial di lahan pertanian dan menjual
lahan tersebut kepada pihak yang
bersedia membeli. Sekalipun cukup jauh
dari jalan raya, salah satu pemilik café
melihat bahwa sebidang lahan tersebut
memiliki potensi di kemudian hari,
sehingga memutuskan untuk membeli
lahan tersebut. Bisa jadi juga bahwa
upaya pembelian lahan merupakan
itikad baik investor untuk meringankan
beban keluarga Kurnia, ini saya pun
tidak tahu. Yang pasti, saat tulisan ini
disusun, proses negosiasi jual beli lahan
sepertinya masih berlangsung, dan
saung-saung yang dibangun telah lama
ditinggalkan.
Dalam
kasus
ini,
diperlihatkan bahwa penguasaan lahan
tidak selalu dipegang oleh pihak yang
memiliki kendali penuh terhadap akses,
meskipun status lahan yang dijual jelas-

jelas menutup akses komunitas pemuda
terhadap ruang sosialnya. Dalam hal ini,
pihak yang memiliki kendali terhadap
sumber daya justru adalah pihak
eksternal yang sedia menyediakan
bantuan dana untuk mengakuisisi secara
legal kepemilikan lahan yang
dimaksud. Dinamika sosial yang
kompleks jelas terjadi di dalam kasus
akses/ kepemilikan ini.
Kasus 4 dan 5: Lahan korporasi
sebagai ruang sosial
Di dalam contoh yang terakhir, saya
ingin kembali mengangkat konsep ruang
publik di dalam teori yang dibangun
Lefevbre (1968; 1974). Di Sekepicung,
tokoh-tokoh masyarak at berulang
mengeluhk an terbatasnya ruangruang publik yang menghambat
terbangunnya interaksi sosial yang
kondusif di kampung. Masyarakat
kampung diperkenankan menggunakan
balai desa, meskipun jaraknya cukup
jauh dan tidak praktis untuk
memobilisasi massa dan fasilitas ke
lokasi tersebut. Kegiatan sosial lebih
sering berlangsung di tempat ibadah
(masjid) yang merupakan wakaf dari
salah satu tokoh masyarakat. Meskipun
demikian, kegiatan yang bisa dilakukan
di masjid seringkali terbatas pada
kegiatan yang bersifat pengajian atau
diskusi, sementara kegiatan yang
bersifat fisik (misalnya olahraga
bersama) jelas tidak mungkin dilakukan.
Sekalipun ada ruang privat milik
warg a yang dipinjamkan kepada
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komunitas, luasannya terbatas dan hanya
dapat menampung segelintir orang saja.
Salah
satu
tokoh
masyarakat
menyesalk an bahw a keterbatasan
ruang publik ini menjadi faktor yang
menyebabkan masyarakat menjadi lebih
individualistik dan ikatan sosial
merenggang.
Dalam empat tahun terakhir,
masyarakat berhasil memanfaatkan dua
ruang privat milik pihak eksternal, satu
café yang belum selesai dibangun dan
satu lapangan voli yang kepemilikan
lahannya dipegang oleh komplek
perumahan elit di sebelah kampung. Di
café yang belum terbangun, beberapa
kali warga meny elengg ar akan
pertemuan
dan
diskusi
publik,
mengundang anggota DPR atau guru
untuk memberikan inspirasi kepada
warga. Atas kebaikan hati pemilik
bangunan, tidak ada biaya yang dipungut
untuk kegiatan-kegiatan tersebut selain
upah kebersihan bagi penjaga bangunan.
Di lahan terlantar milik komplek, warga
mengadakan aktivitas dari mulai
olahraga bersama, pernikahan keluarga,
hingga menghidupkan kembali
perguruan silat yang telah lama
tenggelam. Di lahan milik komplek itu
pun bangunan sementara berupa saung
telah didirikan. Hasil negosiasi ketua
kampung dengan pengelola komplek
berhasil membukakan akses bagi
masyarakat atas ruang-ruang publik
yang dimanfaatkan secara optimal,
sekalipun tanpa adanya aliran manfaat
ke pemilik lahan. Konsepsi ini lebih dari

sekedar apa yang ditawarkan oleh Ribot
dan Peluso (2003) terkait pembagian
manfaat melalui akses sumber daya, dan
menyentuh kritik yang diangkat Carolan
(2018) tentang ber bag ai sisi dan
interpretasi dari manfaat yang diperoleh
melalui akses tersebut. Jelas tidak ada
manfaat material yang diterima oleh
pemilik café atau pengelola kompleks di
dalam kasus-kasus ini, berbeda dengan
manfaat yang diterima pemilik sumber
daya di kasus-kasus sebelumnya, selain
mungkin manfaat modal simbolis
(symbolic capital), merujuk Bordieu
(1979), melalui kebaikan hati korporasi
ini di mata warga.
Satu hal yang tidak dibahas
mendalam adalah kenyataan bahwa
akses terhadap sumber daya lahan di
seluruh kasus akan selalu terbatas. Di
dua kasus di atas, pada akhirnya café
harus terus dibangun untuk menjamin
likuiditas investasi, sehingga saat
bangunan selesai didirikan dan café
sudah operasional, berhenti pula akses
warga terhadap ruang sosial yang selama
ini dirasakan. Sama halnya, lahan
terlantar milik pihak komplek akhirnya
diputuskan untuk masuk ke dalam
rencana
pengembangan
komplek,
sehingga warga diminta untuk mulai
mengurangi aktivitasnya di ruang sosial
mereka. Di kasus ini, bahkan
perencanaan semata dapat mampu
mengubah relasi dan negosiasi yang
terbangun antara pemilik sumberdaya
dan penerima manfaat. Isu waktu, yang
di dalamnya tertanam dinamika

Antara Akses dan Kedaulatan Lahan: Pergulatan Masyarakat Peri-Urban di Sekepicung Atas Hak
Ruang-Ruang Publik – Angga Dwiartama | 14

kompleks yang melibatkan perputaran
modal dan pertumbuhan ekonomi,
menggerus akses warga kampung
terhadap lahan, dan menunjukkan bahwa
akses belaka tidaklah cukup di dalam
mengejawant ahkan kedaulatan lahan
dan penciptaan ruang-ruang publik di
masyarakat peri-urban.
KESIMPULAN
Di sepanjang nar asi, saya b anyak
berbicara tentang akses dan kepemilikan
tanpa menyentuh isu kedaulatan (kecuali
di kalimat terakhir paragraf penutup). Di
mana, dalam hal ini, letak kedaulatan
lahan di studi kasus Kampung
Sekepicung yang diangkat? Sebagai
kesimpulan, narasi empiris dan kerangka
teoritis yang dibawa setidaknya
mengantarkan pada perbedaan yang
lebih tegas antara kepemilikan, akses,
dan kedaulatan. Mengacu pada Ribot
dan Peluso (2003), kepemilikan merujuk
pada hak seseorang atau lembaga atas
manfaat dari sumber daya. Kepemilikan
tidak selalu berujung pada pemanfaatan
nyata dari sumber daya tersebut
(seseorang bisa m emiliki sebidang
lahan tanpa menggunakannya selama
bertahun-tahun, dan ia tetap memiliki
hak atas lahan tersebut). Di sisi lain, baik
hak maupun manfaat memiliki muatan
yang lebih dalam dari sekedar
pemaknaan harfiahnya. Apakah apabila
seseorang memiliki hak atas manfaat,
sudah berarti bahwa manfaat tersebut
selalu melekat pada aktivitas yang
muncul dari penggunaan sumber daya

itu? Dan manfaat seperti apa yang
dipersepsikan oleh pemilik sumber daya
maupun pengguna sumber daya
tersebut?
Akses, di sisi lain, jelas
menunjukkan k emampuan untuk
mengambil manfaat dari sumber daya.
Di lima kasus yang dipapark an,
kemampuan pengguna lahan untuk
menegosiasikan aktivitas produktifnya
kepada pemilik lahan berdampak pada
manfaat nyata yang diterima oleh
pengguna lahan, tanpa adanya manfaat
nyata yang sebaliknya dirasakan oleh
pemilik lahan. Akses adalah upaya aktif
yang dikerahkan oleh individu setiap
saat untuk secara terus menerus
memperoleh manfaat dari suatu sumber
daya, sementara kepemilikan adalah hak
yang melekat pada individu terlepas dari
ada/tidaknya manfaat yang diperoleh
oleh individu tersebut. Mengikuti
alur logika ini, maka faktor pembatas
dari kepemilikan adalah materialitas
sumber daya dan interaksinya dengan
penerima manfaat, sementara faktor
pembatas
akses
adalah
waktu
(temporal), yang dimaknai sebagai
perubahan hubungan-hubungan sosial
yang muncul di s epanjang p roses
pengerukan manfaat.
Secara logis, maka kedaulatan
berbicar a
tentang
bagaim ana
materialitas sumber daya senantiasa
bersentuhan dengan pelaku penerima
manfaat secara terus menerus melalui
upaya aktif dan pelekatan hak. Seperti
yang disampaikan oleh Borras dkk
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(2015), kedaulatan berimplikasi pada
penguasaan dan akses terhadap suatu
sumber daya oleh orang-orang yang
secara langsung menerima manfaat dari
sumber daya tersebut. Di dalam konteks
lahan, warga lokal, baik secara individu
maupun kolektif, merupakan pelaku
aktivitas, pencipta ru ang - ruang
produksi, sosial dan budaya serta
penerima manfaat yang seharusnya
berkelindan erat dengan lahan yang di
atasnya dibangun aktivitas dan manfaat
tersebut. Paparan di atas sedikit banyak
mencerminkan apa yang terjadi di
masyarakat perkotaan, perdesaan dan
peri-urban. Di dalam kondisi tersebut,
penting untuk selalu mengingat bahwa
kedaulatan atas sumber daya adalah
sesuatu yang senantiasa dibangun,
dinegosiasikan dan diperjuangkan oleh
masyarakat di tengah gerusan roda
ekonomi dan pembangunan.
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Abstract
Since the entry into force of the 2012-2017 Regional Medium-Term Development Plan,
the Yogyakarta government has begun to work on resolving regional disparities in the
southern coast through maritime development programs. The government sees that the
landscape of the southern coast of DIY can be intervened to overcome the problem of
inequality through various social engineering. Unfortunately, its approach contrasts with
the fact that the people have economically benefited from agriculture and marine tourism
activities. The government considers that agriculture no longer is able to prosper citizens
given the decrease of land. This research explores the negative impacts arising from
government intervention that has marginalized the local people due to the loss of local
resources and a top-down development approach. Data collection was carried out
through in-depth interviews with stakeholders, literature studies, and observations along
the southern coast of DIY on 14-15 July 2018 and 16 -17 August 2018. The study found
that ocean grabbing has occurred in the development of the southern coast of DIY since
the entry into force of the 2012-2017 Regional Medium-Term Development Plan. Ocean
grabbing occurs through several mechanisms, namely justification for the use of
development models taken by the state, reallocation of marine and fisheries resources,
mapping of regions based on the interpretation of spatial functions according to the
government and reordering coastal areas. Ocean grabbing shows the poor quality of
governance that only facilitates market actors, the threat of livelihoods of coastal
communities, and ecological damage that is getting worse due to social and technological
engineering programs.
Keywords: Ocean Grabbing, Welfare, Ecological Damage.
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Abstrak
Sejak berlakunya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017,
provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mulai fokus untuk menyelesaikan problem
kesenjangan dan ketimpangan wilayah di sepanjang pantai selatan melalui program
pembangunan kemaritiman. Bentang alam wilayah pantai selatan DIY bagi pemerintah
dapat diintervensi untuk mengatasi problem ketimpangan wilayah yang ada melalui
berbagai rekayasa sosial. Sayangnya, cara pemerintah dalam mengatasi ketimpangan
wilayah bertolak belakang dengan kenyataan bahwa warga yang selama ini sudah
sejahtera dengan mengembangkan pertanian dan wisata bahari di pesisir selatan DIY.
Pemerintah menganggap bahwa pertanian tidak akan mampu lagi mensejahterakan warga
di tengah lahan yang semakin berkurang. Penelitian ini menggali dampak negatif yang
muncul dari usaha pemerintah untuk mengintervensi warga dan alam yang justru
menyebabkan kondisi warga yang semakin terpinggirkan akibat dari hilangnya sumber
daya lokal dan pembangunan yang tidak partisipatif. Pengumpulan data dilakukan secara
purposive sampling melalui wawancara mendalam terhadap stakeholder, studi dokumen
dengan penelusuran terhadap laporan pemerintah, laporan, artikel jurnal, berita yang
terkait dengan topik yang dikaji serta observasi non partisipasi di sepanjang wilayah
pantai selatan DIY pada 14-15 Juli 2018 dan 16-17 Agustus 2018. Hasil penelitian
menemukan bahwa telah terjadi ocean grabbing dalam pembangunan wilayah pantai
selatan DIY semenjak berlakunya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
tahun 2012-2017. Ocean grabbing terjadi melalui beberapa mekanisme, yakni
pembenaran penggunaan model pembangunan yang diambil negara, alokasi ulang sumber
daya kelautan dan perikanan, pemetaan wilayah berdasarkan penafsiran fungsi ruang
menurut pemerintah dan penguasaaan kembali wilayah pesisir. Ocean grabbing
menunjukan adanya kualitas tata kelola yang buruk yang hanya memfasilitasi aktor pasar,
terancamnya mata pencahariaan dan penghidupan masyarakat pesisir, serta kerusakan
ekologis yang semakin parah akibat upaya rekayasa sosial dan teknologi.
Kata Kunci: Perampasan Laut, Kesejahteraan, Kerusakan Ekologis.

PENDAHULUAN
Pemerintah
D aerah
Istimew a
Yogyakarta (DIY) mulai fokus untuk
mengatasi problem kemiskinan di
wilayah pantai. Wilayah selatan DIY
akan didorong untuk menjadi “halaman

depan” yang menjadi penopang utama
sektor pariwisat a. Pembangun an
infrastruktur dan penataan wilayah
pantai
selatan
dilakukan
untuk
mendorong kesiapan fasilitas dan
kapasitas warga dalam mengembangkan
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sektor pariwisata, demi menyelesaikan
problem kemiskinan.
Penataan wilayah pesisir selatan
DIY dilakukan untuk mengatasi
berb agai problem kes enjang an
pembangunan. Tatanan masyarakat
pesisir didorong untuk ikut mendukung
upaya aks elerasi pemban gunan.
Masyarakat pesisir selatan DIY “ditata”
untuk mengembangkan potensi kelautan
dan perikanan, agar menjadi penyokong
wisata bahari dan turisme massal yang
akan dikembangkan (Febriyani, 2017).
Masyarakat menjadi sasaran kebijakan
yang didorong untuk memanfaatkan
potensi kelautan dan perikanan yang ada
seperti bentang alam berupa gumuk
pasir, laguna, mangrove, dan lain-lain
serta berbagai aktivitas ekonomi yang
bisa digali.
Upaya menjadikan wilayah pantai
selatan DIY sebagai “halaman depan”
sayangnya kurang melihat realitas
setempat yang memperlihatkan adanya
degradasi lingkungan akibat eksploitasi
secara berlebihan. Nurkholis, dkk.
(2016)
menunjukk an
bahw a
pengembangan wilayah pesisir seperti di
Samas, Kabupaten Bantul, menghadapi
persoalan akibat terjadinya abrasi pantai,
banjir besar, adanya aktivitas prostitusi
serta dibukanya kawasan wisata pesisir
lain yang menyebabkan berkurangnya
tingkat kunjungan wisatawan. Upaya
revitalis asi wisata pantai justru
terkendala dengan kondisi degradasi
yang muncul dan tidak segera
diselesaikan (Nurkholis et al., 2016).

Riset lain yang dilakukan oleh
Kusumastuti (2017) di Pantai Baron,
Kabup aten Gunungkidul deng an
memperhitungkan tingkat kunjungan
wisataw an deng an day a dukung
lingkungan meliputi aspek daya dukung
fisik, daya dukung ekologis, dan daya
dukung sosial menunjukkan bahwa
kondisi degradasi alam telah terjadi,
sehingga bisa mengancam eksistensi
objek wisata itu sendiri. Pantai Baron
mengalami kelebihan kapasitas tampung
wisataw an yang meng akibatk an
terjadiny a p enurun an ku alitas
lingkungan, sehingga perlu adanya
pembatas an jumlah kunjungan
wisatawan demi keberlanjutan dan
eksistensi objek wisata (Kusumastuti,
2017).
Pemanfaatan potensi kelautan dan
perikanan di satu sisi telah dimanfaatkan
oleh masyarakat
pesisir selatan
Kabupaten Bantul. Setyorini &
Setyanigrum (2016) berdasar studinya di
Pantai Depok menjelaskan bahwa
sumber daya kelautan berupa hasil
tangkapan laut, olahan ikan, dan
panorama alam dapat meningkatkan
kunjungan wisatawan ke objek wisata
pantai (Setyorini & Setyaningrum,
2016). Peningkatan pemanfaatan sumber
daya kelautan dianggap perlu dilakukan
untuk mengoptimalkan potensi yang ada
(Setyaningrum, Setyorini, & Masduqi,
2017). Saraswati (2016) menjelaskan
bahwa usaha perekonomian warga yang
ada di pesisir Kabupaten Bantul pada
dasarnya masih berup a perikan an
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tangkapan laut yang langsung dijual
untuk mendukung “wisata bahari.”
Warga mendapatkan pendapatan usaha
melalui
berbagai
institusi
yang
terkoneksi melalui tempat pelelangan
ikan (Saraswati, 2016).
Pengembangan potensi kelautan
pesisir
Kabupaten
Bantul
pun
sebenarnya menghadapi persoalan
teknis dan sosial yang dianggap perlu
diselesaikan oleh pemerintah daerah.
Penelitian yang
dilakukan
oleh
Abdurrahman, Arifin dan Harjito (2008)
menjelaskan bahwa pemerintah Daerah
Istimewa Yogyakarta perlu menjalin
kerjasama dengan negara lain dan
mengambil strategi yang jitu untuk
meningkatkan pemanfaatan potensi hasil
tangkapan laut. Potensi yang ada
dianggap masih belum dimanfaatkan
secara maksimal akibat kendala sosial
seperti
kepercayaan
masyarakat
mengenai mitos Ratu Kidul dan problem
teknis berupa alat tangkap dan kapal
(Abdurrahman, Arifin, & Harjito, 2008).
Pengelolaan sektor kelautan di
Kabupaten Bantul pada dasarnya masih
bersif at
top
down
deng an
menggantungkan peran dari pemerintah
daerah. Kalangan masyarakat belum
sepenuhny a dilibatk an d alam
pembangunan dan pengelolaan pesisir
selatan Bantul. Riset yang dilakukan
oleh Darsono, Purwaningsih,
Kusumastuti, dan Triwahana (2015)
justru menemukan bahwa terjadi
tumpang tindih kepentingan antar
instansi pemerintah dalam pengelolaan

wilayah pesisir pantai di Dukuh
Mancingan XI, Desa Parangtritis,
Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul,
DIY
(Darsono,
Purwaningsih,
Kusumastuti, & Triwahana, 2015).
Pelibatan masyarakat masih sebatas
dalam hal pengelolaan sampah, koperasi
nelayan dan pasar ikan (Nawawi, 2013).
Masyarakat pesisir justru yang harus
menerim a
dan
menanggung
eksternalitas negatif dari turisme massal
yang bergantung pada wisata bahari
(Denia, Ghofar, & Suryanti, 2017;
Nawawi, 2013).
Akan tetapi, di daerah lain seperti
Kabupaten Gunungkidul, masyarakat
pesisir tidak menggantungkan hidupnya
pada pengembangan sektor kelautan dan
perikanan. Penelitian yang dilakukan
oleh Ramdani (2016) dengan melihat
kasus masyarakat pesisir Kabupaten
Gunungkidul menemukan bahwa sektor
pertanian masih menjadi basis aktivitas
per ekonomian utama. Tatan an
masyarakat pesisir kenyataannya belum
menjadikan aktivitas kelautan dan
perikanan sebagai penopang upaya
peningkatan taraf hidup. Pergeseran
basis ekonomi dari sektor primer ke
sektor tersier memang terjadi, tetapi
aktivitas agraris masih menjadi
penopang kes ejaht eraan w arg a
(Ramdani, 2016).
Pemerintah berusaha melakukan
rekayasa sosial untuk menyiapkan
warga, demi menyukseskan penataan
dan pembangunan wilayah selatan DIY.
Kamim, Amal, dan Khandiq (2018)
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menjelask an bahw a pemerint ah
bertindak sebagai “agen pembangunan”
yang melakukan rekayasa sosial seperti
penanaman budaya bahari, penyiapan
berbagai
infrastruktur
penunjang,
pelatihan, dan mendatangkan nelayan
dari daerah lain sebagai upaya untuk
mengubah
aktivit as
ekonomi
masyarakat pesisir dari pertanian ke
sektor kelautan (Kamim, Amal, &
Khandiq, 2018b).
Rekayasa sosial yang dilakukan
berusaha mengintervensi tatanan budaya
dan bentang alam, demi pencapaian
target pembangunan kemaritiman.
Sayangnya, upaya rekayasa sosial yang
dilakukan kurang melihat tatanan
masyarakat yang telah menyesuaikan
diri sejak lama dengan kondisi geografis
setempat, sehingga pencapaian target
penangkapan ikan tidak tercapai.
Rekayasa sosial justru menyebabkan
nelayan pendatang yang mendominasi
proses penangkapan ikan serta justru
menyeb abkan
k etergantung an
masyarakat pada negara. Upaya
intervensi t atan an sosial untuk
mendukung pembangunan kemaritiman
DIY telah memunculkan banyak
paradoks (Kamim et al., 2018).
Selain usaha rekayasa sosial dan
spasial dalam penataan wilayah selatan
DIY, pemerintah daer ah juga
menggencarkan pembangunan
infrast ruktur untuk mendo rong
peningkatan kunjungan wisatawan.
Pemerintah mengembangkan Jalan Jalur
Lintas Selatan (JJLS) untuk

menghubungkan antar kawasan pantai
selatan dan membangun Bandara New
Yogyakarta
International
Airport
(NYIA). Pemerintah mengembangkan
JJLS dengan dorongan untuk
memastikan objek wisata pantai dapat
saling terkoneksi, sehingga dapat
membawa peningkatan pertumbuhan
ekonomi. Pembangunan Bandara NYIA
dilakukan untuk meningkatkan daya
tampung wisatawan hingga 14 juta
orang per tahun yang diharapkan akan
membuka lapangan pekerjaan (Cyntara,
Kurniawan, Hasanudin, & Sunartono,
2018).
Akan tetapi, penataan wilayah
selatan
DIY
m elalui
usah a
pembangunan infrastruktur secara masif
bukannya tanpa persoalan yang justru
mengikutinya. Pembangunan Bandara
NYIA sendiri diliputi dengan berbagai
perlawanan dari elemen masyarakat.
Sopanudin (2016) & Ibrahim (2017)
menjelaskan bahwa sengketa pertanahan
antara pemerintah daerah, PT Angkasa
Pura I dan warga terjadi disebabkan
adanya perbedaan pandangan mengenai
fungsi tanah (Ibrahim, 2017; Sopanudin,
2016). Di lain sisi, Pritanggung, Malik
dan Rudiawan (2019) menjelaskan
bahwa konflik dalam pembangunan
NYIA yang melibatkan 42 aktor terjadi
disebabkan adanya kesenjangan antara
kebijakan publik dan opini publik. Cara
litigasi telah dianggap gagal dalam
menyelesaikan eskalasi konflik dan
langkah dialog dianggap sebagai strategi
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jitu dalam menyelesaikan “pergolakan”
(Pritangguh, Malik, & Rudiawan, 2019).
Haekal (2019) di sisi lain
menjelaskan bahwa wacana gerakan
yang diusung oleh tiap subjek
perlawanan menyebabkan terpencarnya
pencapaian
kepentingan
warga,
meskipun ada titik temu mengenai
pentingnya pemaknaan akan
“kesejahteraan” dalam perjuangan pada
konteks konflik NYIA. Haekal melihat
bahwa pada dasarnya wacana gerakan
terpencar mengikuti subjek dan narasi
kebijak an yang berbed a sert a
dinamisnya
konflik
menyebabkan
penyelesaian kasus NYIA berjalan
lamban disebabkan negara gagal dalam
merespon perbedaan wacana gerakan
(Haekal, 2019).
Pamungkas (2015) beranggapan
bahwa
p enyel esai an
konflik
pembangunan NYIA terjadi disebabkan
adanya
perbedaan
pandangan
antarkubu, munculnya provok ator,
dan
angg apan
p embangun an
menyengs ar akan
kehidup an
(Pamungkas, 2015). Pandangan lain
yang diutarakan oleh Wulandari &
Triguswinri (2018) menjelaskan bahwa
konflik
pembangunan
NY IA
memiliki kompleksitas tersendiri
apalagi
semenjak
berlakunya
U n d a n g - U n d a n g Keistimewaan
yang melegitimasi pemanfaatan
tanah Kasultanan dan Pakualaman
untuk “peningk atan kesejahteraan”
(Wulandari & Triguswinri, 2018).
Ahmad (2018) juga menjelaskan bahwa

konflik pembangunan NYIA muncul
disebabkan adanya cacat administrasi
dalam pembangunan NYIA (Ahmad,
2018).
Menariknya, beberapa riset justru
menjelask an pembang unan NY IA
menghasilkan dampak positif bagi
pembangunan daerah dan perekonomian
warga. Alih-alih menyoroti soal
penolakan warga terdampak terhadap
NYIA, peneliti seperti Fatimah (2017)
justru menjelaskan bahwa pembangunan
bandara b aru akan m embaw a
peningkatan pendapatan daerah dan
terbukanya lapangan pekerjaan. Rijanta,
Baiquni dan Rachmawati (2018) juga
menunjukkan b ahw a tel ah terjadi
perubahan sosial-ekonomi yang dialami
warga terdampak pembangunan NYIA.
Warga terdampak menjadi memiliki
tambahan aset seperti rumah baru,
kendaraan, teknologi informasi, dan
lain-lain akibat pemberian ganti rugi.
Warga terdampak juga dianggap telah
mengalami perbaikan kesejahteraan
akibat pemberian ganti rugi dan
pelatihan
(Rijanta,
Baiquni,
&
Rachmawati, 2018).
Terkait dengan pembangunan
JJLS, r i s e t y a n g d i l a k u k a n o l e h
Herhayuningtyas & Rijanta (2012)
menemukan bahwa para pemangku
kepentingan pada dasarnya mendukung
pembangun an, tetapi minimnya
penguas aan
in formasi
tel ah
menyebabkan respon yang beragam.
Pembangunan JJLS seben arny a
dikhawatirkan akan merusak ekosistem
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karst,
khususnya
di
Kabupaten
Gunungkidul, tetapi keberadaannya
tetap
dianggap
penting
untuk
meningkatkan perekonomian daerah
(Herhayuningtyas & Rijanta, 2012).
Sayangnya, riset-riset yang sudah ada
melihat pembangunan berbagai proyek
yang ada bukan sebagai bagian dari
upaya penataan pantai selatan DIY
dalam
menggenjot
pertumbuhan
ekonomi.
Pengkajian yang akan dilakukan
penulis berbeda dengan penelitian
sebelumny a yang ak an melihat
keseluruhan proyek penataan wilayah
pesisir sel atan DIY s ebag ai
penggambaran riil dari fenomena “ocean
grabbing.” Usaha pemerintah untuk
mengintervensi tatanan masyarakat
pesisir baik secara sosial, spasial dan
fisik akan dibaca sebagai upaya dari
negara untuk mengakumulasi modal
dan justru meminggirkan eksistensi
kehidupan komunitas pantai selatan
yang beragam. Hal ini penting untuk
digali untuk memastikan bahw a
pendek atan
pembangunan
yang
dipakai pemerintah Daerah Istimewa
Yogyakarta justru tidak menciptakan
kondisi “kesejahteraan” seperti yang
dibayangkan dan justru memperpar ah
kondisi degrad asi lingkungan dan
marginalisasi komunitas.

KERANGKA TEORI
Penelitian ini dibingkai dengan kerangka
konsep ocean grabbing untuk
menjelaskan fenomena pembangunan
wilayah
pesisir
DI Y
yang
menggunakan strategi teritorialisasi dan
berbagai rekayasa sosial. Ocean
Grabbing pertama kali ditafsirkan oleh
Transnational Institute (2014) sebagai
proses kerusakan ekologis yang
mempengaruhi
kehidupan
elemen
komunitas nelayan kecil dan elemen
sosial lain yang menyebabkan hilangnya
akses dan kontrol atas sumber daya
kelautan dalam menunjang kehidupan.
Proses tersebut dapat terjadi melalui
skema kebijakan dan hukum yang
mendefinisikan dan mengalokasikan
pemanfaatan komunitas setempat dalam
memanfaatkan sumber daya kelautan
tanpa memperhatikan akses & kontrol
yang telah dimiliki warga melalui
pengetahuan lokal. Skema kebijakan
yang dibuat oleh n egara s engaj a
justru
memfasilitasi
aktor-aktor
ekonomi untuk mengkapitalisasi sumber
daya ekonomi, demi kepentingan
akumulasi modalnya (Transnational
Institute, 2014).
Ocean grabbing tidak hanya
berjalan mencakup kebijakan perikanan,
tetapi
meliputi
seluruh
proses
perampasan terhadap sumber daya
pesisir bahkan yang terkait dengan
perairan air tawar. Aktor-aktor ekonomi
yang terk ait dengan jejaring
internasional difasilitasi oleh negara
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mengubah fungsi sumber daya kelautan
untuk keperluan akumulasi modalnya
melalui berbagai skema teritorialisasi,
pembangunan basis produksi, sertifikasi,
dan lain -lain. Mer ek a kur ang
menganggap penting pengetahuan lokal
komunitas setempat dalam pengelolaan
sumber daya kelautan disebabkan
dianggap tidak cukup menghasilkan
keuntungan (Transnational Institute,
2014).
Barbesgaard (2016) lebih lanjut
menjelaskan bahwa ocean grabbing
terjadi terkait dengan tren internasional
dalam pengemb angan industri
perikanan. Pertumbuhan industri
perikanan yang menanamkan modalnya
di berbagai wilayah pesisir justru
menyebabkan adanya keterbatasan akses
dan kontrol komunitas setempat akan
sumber daya kelautan (Barbesgaard,
2016). Lebih lanjut Doerr (2016)
berdasarkan
risetnya
menunjukan
adanya kesamaan dari kasus-kasus
yang diangkat adal ah habit at dan
mata pencaharian lokal telah
ditransformasikan, sehingga manfaat
ekonomi dan nutrisi bergeser dari
masyarakat lokal menuju negara-negara
industri untuk memfasilitasi konsumsi
massal. Sedangkan, dampak sosial dan
ekologi eksploitasi sumber daya
berusaha dieksternalisasi. Restrukturisasi
akses, penggunaan dan pengelolaan
sumber daya dan yang terkait dengan
kondisi kerja memiliki dampak
mendalam pada kondisi sosial-ekonomi,

lingkungan dan hubungan sosial
komunitas setempat (Doerr, 2016).
Knott (2016) berdas ark an
studinya di New Brunswick, Kanada,
menjelask an bag aimana pros es
pembangunan neoliberal berkontribusi
dalam terjadinya ocean grabbing.
Mekanisme kerja melalui privatisasi,
deregulasi, dan koneksi dengan
per ekonomian
glo bal
telah
menyebabkan
industri
perikanan
menjadi lebih integratif dan terkait
secara vertikal dengan lembaga
keuangan (Knott & Neis, 2016). Foley
menjelask an bah wa mekanisme
teritorialisasi yang dilakukan oleh
negara telah menyebabkan adanya
perubahan akses, alokasi, kontrol dan
pemanfaatan sumber daya kelautan yang
berpindah dari tangan komunitas
menjadi dalam penguasaan negara dan
dikelola oleh kekuatan pasar (Foley &
Mather, 2018).
Barbesgaard (2018) berdasarkan
studinya di Myanmar telah menjelaskan
bahwa corak rezim ekonomi politik
perlu dilihat dalam menjelaskan
fenomena ocean grabbing yang
meminggirkan komunitas masyarakat
pesisir (Barbesgaard, 2018). Jadhav
(2016) dengan risetnya di India
menjelaskan bahwa pembangunan
neoliber al
yang
mendo rong
komodifikasi sumber daya kelautan
tidak hanya terjadi di wilayah pesisir,
tetapi dalam hal penambangan minyak
bumi dan gas lepas pantai (Jadhav,
2016).
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Bennett, Govan & Satterfield
(2015) telah memberikan setidaknya tiga
kriteria apakah pengelolaan sumber daya
kelautan menggambarkan kondisi ocean
grabbing, meliputi: a) kualitas
pemerintahan; b) adanya tindakan yang
mengan cam keb eradaan mata
pencaharian dan komunitas serta; c)
dampak negatif bagi kesejahteraan
komunitas baik secara sosial dan
ekologis. Pertama, pertimbangan
mendasar adalah kualitas tata kelola itu
sendiri. Tata kelola pemerintahan dapat
dipahami sebagai struktur, institusi dan
proses dimana keputusan dibuat dan
tindakan diambil. Kualitas tata kelola
sering disebut dengan “pemerintahan
yang baik,” di mana dapat dimaknai
sebagai kontrak sosial normatif antara
negara, sektor swasta dan masyarakat
sipil tentang cara yang seharusnya
dilakukan oleh para pelaku dalam
memanfaatkan sumber daya kelautan
(Bennettt, Govan, & Satterfield, 2015).
Kedua,
apakah
inisiatif
pemanfaatan sumber daya kelautan
justru mengancam keamanan manusia
dan
mata
pencaharian.
Konsep
keamanan manusia bukanlah konsep
pertahanan yang dilakukan militer
seperti keamanan nasional melainkan
sebuah konsep integratif dengan
memperhitungk an k eselam atan,
kelangsungan hidup, kesejahteraan,
mata pencaharian dan martabat individu.
Terakhir, dengan pertimbangan bahwa
pemanfaatan sumber daya kelautan tidak
akan mengancam kondisi sosio-ekologis

komunitas. Kondisi sosio-ekologis
sendiri dimaknai sebagai keadaan
tatanan masyarakat pesisir yang
dipengaruhi oleh faktor fisik setempat
dalam menjaga perikehidupan (Bennett
et al., 2015).
Berbed a deng an ris et -ris et
sebelumnya, penelitian ini akan
memaknai fenomena ocean grabbing
untuk melihat upaya pemerintah daerah
DIY dalam membangun kawasan
pertumbuhan baru di sepanjang pantai
selatan. Kriteria yang dibuat oleh
Bennett
akan
digunakan
untuk
membantu peneliti dalam memetakan
proses dan implikasi dari ocean
grabbing yang justru meminggirkan
komunitas masyarakat pesisir di DIY.
Perbedaan kasus berupa mayoritas
komunitas masyarakat pesisir selatan
DIY yang bekerja di sektor pertanian
dan
kemudian
“dipaksa”
untuk
mengembangkan pemanfaatan sumber
daya kelautan dalam mendukung
pengembangan pariwisata. Hal tersebut
menjadi menarik untuk menggambarkan
bagaiman a cor ak pembangun an
neoliberal dengan konteks berbeda
memunculkan ocean grabbing.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan dengan desain
riset kualitatif deskriptif untuk
menggambarkan f enomen a ocean
grabbing dalam skema pembangunan
wilayah selatan DIY. Penelitian
dilakukan dengan metode studi kasus
dengan pembatasan pada penggalian
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ocean grabbing pada pembangunan
pesisir selatan DIY yang mulai terlihat
semenjak pel aksan aan Rencan a
Pembangunan Jangka Menengah Daerah
2012-2017 dan dilanjutkan dengan
RPJMD 2017-2022. Pengumpulan data
dilakukan dengan wawancara mendalam
terhad ap
berbagai
pem angku
kepentingan mulai dari Bappeda DIY,
Dinas Kelautan dan Perikanan DIY,
komunitas nelayan di sepanjang wilayah
selatan DIY, akademisi dan observasi di
sepanjang pesisir selatan DIY, studi
dokumen terhadap berbagai laporan
pemerintahan, dokumen perencanaan,
artikel jurnal, pemberitaan media daring
serta triangulasi data. Analisis data
dilakukan dengan melalui tahapan
reduksi data, penyajian data, serta
verifikasi dan penarikan kesimpulan.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Teritorialisasi dan Perampasan Laut
yang Difasilitasi Negara
Pemerintah daerah sebagai bagian dari
negara membagi wilayah tata ruang
pesisir selatan DIY deng an
menyesuaikan dengan kepenting an
ekonomi yang akan dikerjakan di
tiap lokasi. Pemerintah mengatur
peruntukan ruang tiap lokasi yang ada
untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi daerah dengan menggenjot
investasi ke pesisir selatan. Proses
penentuan
fungsi
ruang
oleh
pemerint ah daerah menentuk an
pelaksanaan pemanfaatan sumber daya

yang ada di dalamnya berikut juga
dengan aks es, kontrol serta
penguas aan
berbagai pemangku
kepentingan. Masyarakat pesisir selatan
DIY harus melakukan pemanfaatan
ruang di tiap lokasi yang telah
ditentukan oleh pemerintah. Masyarakat
pesisir menjadi tidak bisa lagi memiliki
akses, kontrol serta penguasaan yang
lebih
leluasa dalam
melakukan
pemanfaatan ruang sesuai dengan
kebutuhan hidupnya. Penerjemahan
fungsi ruang oleh pemerintah daerah
telah menyebabkan masyarakat pesisir
selatan DIY terpaksa mengikuti
proses teritorialis asi yang tel ah
dibuat (Tr ansnation al Institute,
2014). Pemerintah daerah mengatur
pemanfaatan ruang untuk menarik
kedatangan investasi dari berbagai
aktor-aktor
ekonomi.
Aktor-aktor
ekonomi difasilitasi dalam proses
pengambilan keputusan yang
mendukung
kepentingan
mereka,
sehingga masyarakat pesisir hanya
menjadi objek pembangunan yang
diintervensi mel alui investasi.
Pemerintah daerah memiliki kekuatan
untuk memutuskan bagaimana dan
untuk tujuan apa sumber daya laut
digunakan, dilestarikan dan dikelola
sekarang dan di masa depan. Pemerintah
daerah tanpa disadari telah membuka
jalan bagi perampasan laut dengan
mengadaptasi slogan-slogan tentang
“hak asasi manusia” dan mereka
berpendapat bahwa reformasi kebijakan
yang dilakukan diklaim berakar pada
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kebutuhan akan keamanan pangan dan
pengentasan kemiskinan bagi semua
warga.
Akan tetapi, cara yang diambil
sebenarnya semata bersandar pada solusi
berbasis mekanisme pasar yang tentu
berbeda dengan kebutuhan dan tuntutan
masyar akat pesisir selat an DIY
(Transnational Institute, 2014).
Negara melakukan berbagai
skema dalam lingkup mekanisme
teritori alisasi dalam melakuk an
pembangunan di wilayah selat an
DIY. Pertama, pembenaran bahwa
pengelolaan yang berbasis masyarakat
dianggap kurang optimal dalam
memanfaatkan sumber daya perikanan
dan kelautan yang ada. Pemerintah
daerah merasa dirinya memiliki
kemampuan baik dalam penguasaan
teknologi dan ilmu pengetahuan yang
dianggap lebih jitu dalam membawa
“kesejahteraan” bagi masyarakat pesisir
(Tr ansnation al Institute, 2014) .
Pemerintah
daerah
menganggap
dirinya perlu untuk mengintervensi
pembangunan wilayah pesisir selatan
DIY untuk mendorong penyelesaian
masalah
“k esenj angan ”
dan
“ketimpangan wilayah.”
Pemerintah
daerah
mulai
melakukan intervensi pembangunan
dengan “membalik paradigma” untuk
mengubah masyarakat pesisir selatan
DIY yang mayoritas petani beralih
profesi menjadi nelayan maupun pekerja
di bidang wisata bahari. Perencanaan
RPJMD DIY 2012-2017 dengan slogan

among tani, dagang layar dianggap
menjadi titik awal jalan pemerintah
untuk mengintervensi pembangunan di
wilayah pesisir dengan melakukan
sinkronisasi dan koordinasi pada level
kelembagaan baik provinsi maupun
kabupaten/ kota, membuat berbagai
pelatihan,
serta
mengg enjot
pembangunan infrastruktur (Kamim et
al., 2018b; Kamim, Amal, & Khandiq,
2018a).
Pemerintah melanjutkan upaya
pembangunan wilayah pesisir dengan
dibuatnya RPJMD DIY 2017-2022 yang
ingin menjadikan pantai selatan sebagai
“halaman depan” sekaligus penyokong
sektor pariwisat a. Pembangun an
infrast ruktur dig encark an deng an
melanjutkan pembangunan JJLS (Jalur
Jalan Lintas Selatan), Bandara YIA
(Yogyakarta International Airport), dan
infrastruktur lain yang digambarkan
akan saling terkoneksi dengan pusat
pertumbuhan baru lain. Pemerintah juga
melakukan berbagai rekayasa sosial dan
bentang al am untuk mendorong
masyarakat pesisir untuk mendukung
pembangunan wilayah pantai selatan
(Kamim, Amal, & Khandiq, 2019). Hakhak masyarakat pesisir selatan DIY
dalam pelaksanaan perikehidupannya
bahkan ditentukan oleh negara tentang
mana yang ekonomis dan tidak
(Transnational Institute, 2014).
Kedua, alokasi ulang akses dan
kontrol atas sumber daya. Negara adalah
penentu utama dalam mengalokasikan
bagaimana, untuk tujuan apa, dan oleh
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siapa sumber daya kelautan dan
perikanan bisa digunakan. Negara
mengatur berbagai proses pemanfaatan
ruang sesuai dengan tafsir kepentingan
ekonominya. Sayangnya, pros es
tersebut terkadang melibatkan paksaan
melalui polisi dan pasukan militer untuk
menegakkan
k epatuh an
pad a
pembangunan yang diarahkan negara
(Transnational Institute, 2014).
Pemerintah daerah sendiri telah
mengatur akses dan kontrol atas sumber
daya kelautan berdasarkan perencanaan
ruang yang telah dibuatnya. Pemerintah
daerah mengatur pemanfaatan ruang
pantai selatan DIY berdasar beberapa
klasifikasi, yakni, kawasan teknologi
tinggi, kawasan sumber daya alam,
kawasan perlindungan dan pelestarian
lingkungan hidup, serta kutub-kutub
pembangunan. Kawasan teknologi
tinggi, yakni Pembangkit Listrik Tenaga
Bayu/ Angin (PLTB), Pembangkit
Listrik Tenaga Surya (PLTS), dan
Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang
(PLTG). Kawasan sumber daya alam,
yakni pertambangan pasir besi di
Kabup aten Kulopro go. Kawas an
perlindungan dan pelestarian lingkungan
hidup, yaitu Kawasan Bentang Alam
Karst (KBAK ); gumuk pasir
Parangt ritis; kawas an mangrov e;
pelestarian penyu, walet dan kelelawar.
Sedangkan, wilayah yang akan dijadikan
kutub-kutub pertumbuhan terdiri dari
beberapa tempat, yaitu: Aerocity,
kawasan bandara Kecamatan Temon,
Kabup aten
Kulon
Progo;

Pengembangan Kawasan Pelabuhan
Perikanan Tanjung Adikarto, Kec.
Wates, Kab. Kulon Progo; Kawasan
Industri pengolahan pasir besi di Kec.
Panjatan dan Kec. Galur, Kab. Kulon
Progo;
Revitalisasi
K awas an
Parangt ritis Kabupaten Bantul;
Pembangunan
Kawasan
Ekonomi
Khusus di Kec. Purwsari dan Kec.
Panggang, Kab. Gunungkidul;
Revitalisasi Pelabuh an Perikan an
Sadeng di Kecamatan Girisubo,
Kabupaten Gunungkidul (Bappeda DIY,
2015).
Proses peng alok asian d an
pengaturan pemanfaatan sumber daya
kelautan dan perikanan yang dilakukan
oleh pemerintah daerah tidak serta merta
diterima oleh masyarakat pesisir selatan
DIY. Dalam hal proses penambangan
pasir besi di Kabupaten Kulonprogo
misalnya, pemerintah daerah dan juga
perus ahaan konsorsium milik
Pakualaman dan Kasultanan harus
menghadapi penolakan dari petani lahan
pantai. Widyanta (2011) menjelaskan
bahwa alokasi yang tidak adil tersebut
disebabkan beberapa sebab: Pertama,
mega proyek penambangan pasir besi
adalah bagian dari skema pembangunan
pemerintah pusat yang harus dikerjakan
oleh pemerintah daerah. Kedua, tidak
adanya upaya dari DPRD tingkat
provinsi untuk menunjukkan kontrol
kekuasaan pada pemerintah daerah.
Ketiga, masyarakat pesisir pada
dasarnya
terombang-ambing
pada
polarisasi elite yang sama sekali tidak
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berpihak pada mereka. Keempat,
jaringan kekuatan oligarkis telah
menyebabkan mudah masuknya aktor
ekonomi untuk memuluskan investasi
(AB.Widyanta, 2011).
Alokasi yang tidak adil dan
berujung pada represi pada masyarakat
pesisir untuk “patuh” pada desain
pembangunan
pemerintah
juga
disebabkan oleh problem institusional.
Belajar dari kasus pembangunan YIA
dan penataan gumuk pasir Parangtritis
misalnya setidaknya ada beberap a
penyeb ab r epr esi pad a masyarakat
pesisir, yakni: tidak sesuainya kebijakan
yang dibuat dengan opini publik
(Pritangguh et al., 2019) ; cacat
administrasi (Wulandari & Triguswinri,
2018); konflik data (Aini, 2016),
persoalan pertanahan akibat pelaksanaan
UUK (Undang-Undang Keistimewaan).
Problem perlawanan dari masyarakat
yang ingin memperjuangkan akses,
kontrol dan penguasaannya atas sumber
daya kelautan dan perikanan juga
muncul akibat perbedaan kepentingan
antar elemen warga, munculnya
“provokator”, dan terpecahnya wacana
kesejahteraan yang berkembang di akar
rumput (Haekal, 2019).
Skema selanjutnya y ang
dilakukan pemerintah daerah untuk
memuluskan pembangunan pesisir
selatan DIY adalah melakukan berbagai
proses pemetaan dan pembuatan batas
pemanfaatan ruang. Proses pemetaan
tersebut dilakukan oleh pemerintah
daerah
untuk
mem anf aatk an

pengetahuan yang dimilikinya untuk
mengintervensi pengetahuan lokal
masyarakat pesisir dalam memanfaatkan
ruang dan sumber daya kelautan. Proses
pemetaan akan membatasi ruang bagi
masyarakat pesisir untuk memanfaatkan
sumber daya kelautan sesuai dengan
arahan pemerintah. Pemerintah juga
berusaha memanfaatkan pengetahuan
spasialnya yang dibuatnya untuk
memaksimalkan proses eksploitasi
sumber daya kelautan sekaligus
mengintegrasikannya ke pasar global
(Foley & Mather, 2018; Transnational
Institute, 2014).
Pemerintah daerah memetakan
wilayah pantai selatan DIY sebagai
Kawasan Pariwisata Strategis Nasional
(KSPN). Setidaknya ada beberapa zona
dari KSPN yang dibuat oleh pemerintah,
yakni: Sub Kawasan Parangtritis-Depok
sebagai zona pertunjukan seni budaya
Yogyakarta; Sub Kawasan SamasPantai Baru sebagai zona wisata alam;
Sub Kawasan Bandara Baru-GlagahKota Wates sebagai zona aerocity; Sub
Kawasan Waduk Sermo sebagai zona
wisata tirta keluarga; Sub Kawasan Pasir
Mendit sebag ai zona ekosistem
mangrove; dan Sub Kawasan PanjaitanGalur sebagai desa pesisir pantai. KSPN
Pantai Selatan akan dihubungkan
dengan Kota Yogyakarta sebagai
bagian d ari up aya p eningkat an
pemasaran.
Upaya menarik wisatawan ke
KSPN Pantai Selatan dilakukan untuk
membuat atraksi wisata baru sebagai
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produk baru yang dapat meningkatkan
kunjungan turis (Dinas Pariwisata
Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016).
Konektivitas dalam KSPN juga
didukung dengan pemetaan untuk
peruntukan pembangunan infrastruktur
yang mendukung konektivitas, yakni
sistem jaringan jalan (JJLS, JORR, akses
menuju bandara, dan akses wilayah utara
dan selatan), sistem jaringan rel kereta
api, dan sistem logistik (Inland Port
Sedayu sebagai pusat distribusi angkutan
barang (Bappeda DIY, 2016). Akan
tetapi, kenyataannya proses pemetaan
yang dilakukan justru bertolak belakang
dengan
klasterisasi
ruang
yang
dilakukan, di mana kawasan Pantai
Pandansimo-Pantai Baru di Kecamatan
Srandakan, Kabupaten Bantul yang
dipetakan untuk menjadi kawasan wisata
alam justru dalam klasterisasi ruang
dikategorikan sebagai wilayah industri
(Bappeda DIY, 2016).
Sayangnya, proses pemetaan yang
dilakukan oleh pemerintah daerah sama
sekali tidak ada hubungannya secara
langsung dengan upaya pelaksanaan
pembangunan kemaritiman. Proses
pemetaan yang dilakukan semata
dilakukan untuk mendukung pengaturan
ruang untuk pengembangan sektor
tersier (jasa, parisiwisata, dan lain-lain).
Proses pemetaan yang dilakukan
bukannya menunjukan pemanfaatan
ruang berdasarkan kondisi bentang alam
dan bentang sosial, tetapi justru ingin
mengubahnya semata untuk menunjang
kepenting an pas ar y ang co ndong

mengemban gkan turisme massal.
Pemerintah tidak menyadari bahwa
upaya menghidupkan wisata bahari
tanpa
proses
pemetaan
potensi
tangkapan ikan justru menyebabkan
ketergantungan pasokan dari luar
daerah. Haryanti, et.al., (dalam
Setyaningrum, 2017: 180) telah
menjelaskan bahwa bahkan untuk pusat
kuliner seperti Pantai Depok, Kabupaten
Bantul masih menggantungkan diri pada
pasokan
ikan
dari
luar
DIY
(Setyaningrum et al., 2017).
Pemerintah tidak memahami
proses pemetaan tangkapan ikan yang
dilakukan masyarak at
pesisir
berd asarkan peng etahu an lokal.
Tampakny a, pemerintah meras a
bahwa pengetahuan yang dimilikinya
melalui proses pemetaan dan pengaturan
ruang lebih baik daripada local
knowledge. Menurut Nahib & Sutrisno
(2010) nelayan di pantai Depok dan
Baron memetakan fishing ground
berdasar pranata mangsa, pembagian
jalur tangkapan ikan tersebut, yakni:
Jalur Pinggir, yaitu jalur yang dimulai
dari wilayah terjadinya pecah ombak
sampai ke arah jalur tengah sebagai
daerah menangkap udang-udangan, ikan
bawal, layur, dll dengan jaring dasar;
Jalur Tengah yang menurut nelayan
terlihat ujung Gunung Bunder di Drini
terlihat setara tingginya dengan air laut;
Jalur Umum, yaitu jalur yang menurut
nelayan terlihat gunung tertinggi di
pegunungan tertinggi di pegunungan
kapur Gunungkidul sebagai tempat
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menangkap ikan tongkol dengan jaring
apung; Jalur Tangker, yaitu jalur yang
dilalui oleh tug boat pembawa batu bara
(Nahib & Sutrisno, 2010). Sementara
itu, daerah tangkapan ikan lain belum
dipetakan secara baik, sehingga
mengantungkan pada pengetahuan lokal
nelayan.
Pemerintah juga mendefinisikan
sendiri apa yang ingin dilakukan untuk
menunjang kesejahteraan masyarakat
pesisir selatan DIY dengan mendorong
pemasifan wisata bahari. Pemerintah
tidak
benar-benar
serius
untuk
bekerjasama dengan masyarakat pesisir,
melainkan hanya menjadikannya objek
pembangunan untuk mendorong
pengemb angan
investasi dalam
wisata bahari. Pemerintah sendiri dalam
proses pemetaan tidak memahami
sebaran pemasaran ikan yang ada di tiap
wilayah pesisir selatan DIY. Proses
pemasaran ikan dilakukan menurut
skema yang berbeda-beda yang
dilakukan ol eh masing -masing
komunitas masyar akat pesisir.
Sarwanto, Wiyono, Nurani & Haluan
(2014)
berdasarkan
risetnya
di
Kabupaten Gunungkidul memetakan
setidaknya ada empat proses pemasaran
ikan, yakni: tipe satu dilakukan oleh
pedagang pengecer yang juga istri
nelayan; tipe kedua, nelayan menjual
produk melalui tempat pelelangan ikan
(TPI) pada pedagang pengepul dan
dilanjutkan dijual pada pengecer; tipe
ketiga, nelayan menjual melalui TPI
kepad a pedag ang pen gepul d an

dilanjutkan dijual kepada restoran yang
berada di sepanjang daerah; dan nelayan
menjual melalui TPI kepada pedagang
pengepul dan dilanjutkan dijual kepada
pedagang antar provinsi (Sarwanto,
Wiyono, Nurani, & Haluan, 2014).
Riset lain yang dilakukan oleh
Purnomo (2018) menunjukkan bahwa
60% pasokan ikan yang ada di DIY
berasal dari pantai Utara Jawa Tengah.
Riset tersebut juga menjelaskan proses
pemasaran yang berbeda di DIY, yakni:
saluran pemasaran 1 meliputi nelayanTPI-konsumen akhir; saluran pemasaran
2
meliputi
nelayan-TPI-pedagang
pengepul-pengecer dan konsumen
akhir, saluran pemasaran 3, yakni
nelay an-TPI -ped agang pengep ul restor an-k onsumen; dan salur an
pemasaran 4, yakni nelay an -TPI pedag ang
pen gepul -industri
pengolah an-ko nsumen (Purnomo,
2018). Ketidakjelasan pemerintah
dalam memetakan dan memahami
pola pemas ar an ikan justru
menunjukkan ketidakseriusan negara
dalam mengemb angkan sekto r
kemaritiman.
Proses klasterisasi ruang yang
dibuat oleh pemerintah juga tidak sesuai
dengan kondisi bentang alam yang ada
di wilayah selatan DIY. Padahal,
Purwantara (2015) dalam risetnya di
pesisir
Kabupaten
Bantul
telah
menjelaskan mengenai klasterisasi
ruang sesuai dengan kondisi spasialnya.
Menurut Purwantara, Sugiharyanto &
Khotimah (2015), Kawasan pantai di
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Kabupaten Bantul dapat dikembangkan
dengan pembagian 3 kawasan, yaitu
kawas an Pantai Parangtritis, kawasan
Pantai Samas, dan kawasan Pantai
Kuwaru-Pand ansimo.
Model
pengemb angan k aw asan P antai
Parangtritis lebih diunggulkan pada
sektor sejarah, kompleksitas bentuk
lahan, dan museum geospasial gumuk
pasir sebagai wisata minat khusus.
Model pengembangan kawasan Pantai
Samas lebih diunggulkan pada sektor
pertanian lahan pasir serta pengendalian
kelestarian ekosistem laut yaitu
pembudidayaan penyu atau dan
penan aman mangro ve. Model
pengembangan kawasan Pantai KuwaruPandansimo lebih diunggulkan pada
pengembangan obyek wisata baru
sebag ai wisat a bah ari b erb asis
masyarakat yang berkelanjutan serta
pengembangan sumber energi alternatif
(Purwant ar a, Sugiharyanto, &
Khotimah, 2015).
Cara terakhir yang dilakukan oleh
pemerintah daerah dalam mendorong
pembangunan wilayah selatan DIY yang
justru berujung pada proses ocean
grabbing adalah melalui penguasaan
negara atas perairan dan sumber
dayanya. Proses penguasaan oleh negara
terhadap sumber daya pesisir dan
kelautan di DIY dilakukan melalui
skema pengaturan kewenangan perairan
laut dan kembalinya pengakuan tanah
berstatus
Sultanat
Ground
dan
Pakualaman
Ground.
Pemerintah
menunjukkan
penguasaannya
atas

sumber daya perairan dan kelautan
melalui kew enang anny a dalam
menentukan model pembangunan yang
dianggap tepat oleh negara. Pemerintah
juga membangun jejaring dengan aktor
lain untuk melegitimasi pendekatan
pembangunan yang dianggap “tepat” di
wilayah selatan DIY (Abdurrahman et
al., 2008).
Pemerintah daer ah juga
memfasilitasi reclaim tanah SG dan
PAG sebagai bagian dari bentuk
penguasaan sumber daya maritim.
Pengaturan pertanahan di DIY yang
berpedoman pada Undang-undang
Keistimewaan DIY nomor 13 tahun
2012 dan diturunkan pada Perdais
Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah
Kasultanan dan Tanah Kadipaten tahun
2016, walaupun ada Undang-undang
Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria
nomor 5 tahun 1960 yang bersifat
nasional. Namun, dianggap masih
merupakan ketentuan ketentuan pokok
yang masih memerlukan peraturan
perundang-undangan
lebih
lanjut,
sehingga digunakan Perdais pengelolaan
dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan
Tanah Kadipaten. Pengaturan ini
memunculkan konflik kepemilikan dan
pemanfaatan tanah terjadi antara
Pemerintah Daer ah Kabupat en
Gunungkidul, Kasultan an deng an
masyar akat diseb abk an adany a
kebijakan inventarisasi tanah Sultan
Ground dan penataan penertiban
kawasan pantai Kabupaten Gunungkidul
yang merupakan tanah Sultan Ground
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dari bangunan dan lahan
masyarakat pada sempadan
(Dewa, 2017).

usaha
pantai

Ilusi Kesejahteraan dan Masyarakat
Pesisir Selatan yang Semakin
“Terpinggirkan”
Fenomena ocean grabbing yang terjadi
dalam upaya “pembangunan” wilayah
pantai selatan DIY dapat dilihat dengan
kriteria-kriteria yang telah dibuat oleh
Bennett, Govan, Satterfield (2015).
Kriteria pertama yang digunakan untuk
melihat fenomena ocean grabbing
menurut Bennett adalah kualitas tata
kelola pemerintahan. Tata kelola
pemerintahan digambarkan sebagai
kontrak sosial normatif antara negara,
pasar, dan masyarakat sipil yang
digambarkan akan mengakomodasi
kepentingan semua pihak. Apabila tata
kelola yang dij alank an tidak
mencerminkan kepentingan semua
pihak ataupun mengorbankan salah
satu aktor, dapat dianggap tidak
menunjukan kualitas pengelolaan
yang baik dalam mengelola sumber
daya kelautan (Bennett et al., 2015).
Pemerintah daerah say angnya l ebih
mengand alkan
dominasi
peran
institusinya dalam melakukan proses
pembangunan wilayah pantai selatan
DIY mulai dari perencanaan sampai
evaluasi. Pemerintah daerah bahkan
lebih mendekatkan diri pada aktor
pasar untuk mendorong proses
investasi, demi membiayai proyek -

proyek pembangunan yang telah
direncanakan secara “sepihak” oleh
negara (K amim et al., 2018a) .
Pertemuan dengan elemen warga pada
dasarnya hanyalah sebatas konsultasi
sebagai “stempel” terhadap perencanaan
yang telah dibuat. Hal ini sesuai dengan
penjelasan dari salah satu elemen
masyarakat sipil yang terlibat dalam
pengawalan pembangunan sebagai
berikut:
“Jadi, kalau membayangkan forum
pembangunan yang dibuat oleh
pemerintah itu terkesan partisipatif
dan banyak diskusi berjalan, hal ini
sebenarnya tidak benar-benar
terjadi. Kita tidak tahu apakah
usulan masyarakat sipil benarbenar direspon oleh Organisasi
Pemerintah Daerah. Forum
pembangunan pemerintah daerah
lebih mirip seperti seminar. Jadi,
kalau di tingkat provinsi lebih mirip
seperti workshop...” (Hasil
Wawancara dengan staf
Perkumpulan IDEA (Perkumpulan
Ide dan Analitika Indonesia) pada
27 April 2018).
Pemerintah daerah juga merasa
yang “paling tahu” dalam menentukan
pendekatan pembangunan yang akan
digunakan untuk mengintervensi tatanan
pesisir selatan DIY. Pemerintah merasa
bahwa mengubah masyarakat petani di
wilayah pantai selatan DIY menjadi
pekerja di sektor kemaritiman menjadi
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langkah yang tepat. Pemerintah kurang
responsif dalam memandang faktor
eksternal seperti kondisi alam dan
perubahan sosial dalam perubahan
kebijakan, sehingga pembangunan
semata ditentukan melalui skema
teknokratik yang dilakukan oleh jajaran
birokrasi. Birokrasi pemerintah pada
dasarnya tak terlalu responsif dalam
memandang perubahan juga disebabkan
faktor politis dan kultural berupa
Gubernur DIY yang memiliki peran
multiwajah (Kamim et al., 2019) .
Kalangan elemen masyarakat sipil
sendiri mer asa “pesimis ” bisa
“mengkonter” model pembangunan
wilayah pantai selatan DIY yang dipakai
pemerintah. Hal ini sesuai dengan
penjelasan elemen masyarakat sipil
sebagai berikut:
“Memang menjadi problem utama
di DIY, terdapat institusi keraton yang
juga menjadi kekuatan ekonomi, politik,
lokal mengendalikan serta
menghegemoni masyarakat lewat
budaya dan bahkan memiliki kekuatan
menggunakan elemen kekerasan.
Dalam kaitannya dengan perubahan
orientasi ke sektor maritim sebenarnya
tidak bisa dilepaskan dari kepentingan
ekonomi politik keraton dan orangorang di dalamnya. Hal yang paling
kita takutkan adalah pembangunan
orientasi pembangunan ke wilayah
selatan memunculkan pusat-pusat
pertumbuhan baru yang justru
dinikmati investor serta meminggirkan

masyarakat setempat. Kasus di Pantai
Watu Kodok dan daerah lain di
Gunungkidul sudah mulai berlangsung.
Ketika terlibat menyusun dokumen
SDGs, muncul rencana pembangunan
hotel yang sebenarnya telah kami
tunjukkan dampak-dampak ekologisnya.
Dan, pembangunan JJLS itu akan
membangun konektivitas kawasan
ekonomi tadi dari Gunungkidul ke
Bantul, dan Kulonprogo. Hal yang
paling kita takutkan, kemudian muncul
hotel, resort dan sebagainya yang tidak
bisa dinikmati masyarakat...” (Hasil
wawancara dengan staf peneliti IRE
(Institute for Research and
Empowerment) pada 18 April 2018).
Kualitas tata kelola yang
dilakukan dalam pembangunan wilayah
pantai selatan DIY terkesan semakin
buruk dengan pemerintah yang ingin
“menertibkan” masyarakat pesisir sesuai
dengan pembangunan yang dikehendaki.
Pemerintah yang ingin mendorong
terl aksananya proyek -proyek
pembangunannya telah menyebabkan
masyarakat pesisir terusir dari tanahnya
sendiri. Penataan kawasan pesisir
seperti dalam penataan gumuk pasir
Parangt ritis, pantai sepanj ang
Kabup aten Gunung kidul, pantai
Kuwaru-Pand ansimo dan proy ek
tambang pasir besi telah menyebabkan
terusirnya masyarakat pesisir dari peri
kehidupannya.
Pengetahuan dan cara produksi
masyarakat tidak diakui oleh negara dan
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pemerint ah lebih mengandalk an
rekayasa sosial dan alam yang dilakukan
dengan bantuan para teknokrat. Dalam
hal penataan pantai Kuwaru misalnya,
tambak udang milik masyarak at
dianggap merusak lingkungan oleh
teknokrat dan pemerintah, disebabkan
karena menebang pohon cemara udang
yang ditanam UGM dan pemerintah.
Sebaliknya, PT. Indokor Bangun Desa
yang memiliki tambak udang lebih besar
dianggap tidak merusak lingkungan
disebabk an bek erj asam a deng an
pemerintah dan UGM dalam penanaman
pohon cemara udang (Pinto, 2015).
Penataan dan restorasi gumuk pasir yang
dilakukan atas kerjasama pemerintah
Kabupaten Bantul, UGM, pemerintah
DIY, dan pihak lain juga cenderung
kurang mengakomodasi per an
masyar akat p esisir. Hal ini
menggambarkan bahwa kontrak sosial
normatif yang terjadi sebenarnya hanya
terjalin antara negara dan aktor swasta,
sedangkan peran masyarakat pesisir
kurang diperhatikan (Bennett et al.,
2015). Teknokrat justru mengarahkan
pembangunan resort di gumuk pasir
Parangt ritis untuk meningkatkan
pariwis ata. Teknokr at berusah a
mendesain bangunan resort yang
berusaha menyesuaikan dengan bentang
alam dan kondisi iklim (Wahyudi,
2018). Hal ini dapat dilihat dari
pemaparan salah satu teknokrat UGM
sebagai berikut:

“...Wilayah gumuk pasir itu dapat
dibagi menjadi tiga bagian, yakni zona
inti, zona penunjang, dan zona
pemanfaatan terbatas. Zona
pemanfaatan terbatas hanya bisa
dimanfaatkan untuk pembangunan
hunian, tapi tidak dalam kondisi
kepadatan tinggi. Zona inti tidak bisa
digunakan untuk aktivitas bangunan,
tapi dapat dimanfaatkan untuk aktivitas
pariwisata. Nah, zona penunjang dapat
digunakan untuk aktivitas
perekonomian pendukung pariwisata,
tapi dengan bentuk bangunan
panggung. Kita akan tata masyarakat
asli Bantul untuk ditempatkan ke rumah
susun pasca restorasi, sedangkan untuk
penduduk pendatang yang kebanyakan
adalah nelayan tetap akan kami
“tertibkan.” Kami ingin wisata itu
dikelola oleh swasta, supaya ada
pemasukan bagi daerah.” (Hasil
Wawancara dengan Salah Satu Guru
Besar UGM pada akhir tahun 2016).
Kriteri a ked ua y ang dap at
digunakan untuk melihat adanya
fenomena ocean grabbing di wilayah
pantai selatan DIY adalah apakah
inisiatif pembangunan yang diambil
oleh pemerintah mengancam profesi
dan keamanan manusia bagi masyarakat
pesisir. Keamanan manusia mengacu
pada konsep integrati f yang
memperhitungk an k eselam atan,
kelangsungan hidup, kesejahteraan,
mata pencaharian dan martabat
individu
bagian
dari
tatanan
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masyarakat pesisir (Bennett et al., 2015).
Proses penguasaan dan interv ensi
pembangunan yang dilakukan oleh
pemerintah DIY kenyataannya justru
meminggirkan mat a pencahariaan
masyarakat pesisir yang menunjukkan
telah terjadi ocean grabbing di wilayah
ini.
Proses reclaim tanah SG/ PAG
yang dilakukan di sepanjang pantai
Kabupaten Gunungkidul kenyataannya
justru mengancam keberadaan wisata
bahari yang dirintis dan dikelola
masyarakat. Dewa (2017) menunjukan
bagaimana kelompok sadar wisata
(pokdarwis) sep anjang p antai
Kabupaten
Gunungkidul
berusaha
mempertahankan sumber penghidupannya
dari klaim tanah SG/ PAG (Dewa,
2017). Ancaman terhadap hilangnya
peran wisata bahari yang dikelola
masyarakat secara mandiri juga
diperparah dengan kondisi privatisasi
berupa pembangunan resort di Pantai
Seruni dan di kawasan pantai Ngrawe
yang berad a di Des a Kem adang,
Kecamatan Tanjungsari. Kondisi yang
sama juga terjadi di Pantai Watu Kodok,
di mana investor telah mendapatkan izin
untuk memanfaatkan tanah SG untuk
membangun resort (Anonim, 2018).
Penambangan pasir besi yang
akan dilakukan di pesisir pantai
Kabupaten Kulonprogo juga akan
mengancam mata pencahariaan petani.
Berdasarkan estimasi yang dilakukan
Purbananda (2011), proses produksi satu
juta ton besi per tahun membutuhkan

setidaknya 200 hektar per tahun bagi
penambangan dari luasan konsesi
penambangan yaitu sekitar 3.000 hektar.
Masyarakat pesisir yang tergabung
dalam PPLP (Paguyuban Petani Lahan
Pantai) berkali-kali telah berupaya
mempertahankan lahannya dari upaya
penambangan pasir besi yang akan
mengancam profesi dan penghidupan
mereka (Purbananda, 2011).
Padahal,
keberadaan
petani
pesisir telah mampu mensejahterakan
masyarakat pesisir dibandingkan dengan
melakukan penambangan pasir besi.
Menurut Mardaningrum (2010), warga
pesisir mampu membantu menolong
petani lain di luar daerah mereka untuk
menjadi buruh petik dengan upah yang
di atas rata-rata (Rp. 25.000,00 per orang
belum termasuk makan). Maka, tak
heran jika petani pesisir Kulon Progo
sekarang termasuk menjadi pemasok
cabai yang cukup penting bagi pasar
nasional, dengan hasil rata-rata 70 ton
per hari. Belum lagi hasil tani yang
lain seperti sawi, melon, semangka,
jagung, dan bawang merah yang
menjadi hasil sampingan yang juga
dapat tumbuh subur di lahan pasir yang
dulu tandus (Mardaningrum, 2010).
Pembangunan Bandara YIA juga
berisiko terhadap eksistensi pekerjaan
dan penghidupan masyarakat pesisir.
Para petani lahan pantai sudah berhasil
mengolah tanah gumuk pasir pantai
selatan Kulonprogo menjadi lahan
produktif dan k emudian harus
berhadapan dengan pembangunan tapak
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bandara. Lebih jauh, berdasarkan riset
yang dilakukan oleh Paripurno, dkk
(2015) tapak bandara mempengaruhi
perubahan fungsi lahan seluas 616 ha
yang terdiri dari 167,1 ha berupa 479
rumah dengan 1.916 jiwa penghuni,
sawah s eluas 150,7 ha, perkebunan
terdampak 132,7 ha dan tegalan terimbas
388, 2 ha. Rencana pengembangan kota
bandara berimbas pada berbagai bentang
lahan meliputi sawah 509,3 ha,
permukiman seluas 252,5 ha dan kebun
terdampak 101,4 ha. Selanjutnya dengan
dibangunnya kota bandara, rel kereta api
dan jalan penghubung menyebabkan
indeks penduduk terpapar dapat dihitung
dari kepadatan penduduk dan kelompok
rentan. Riset tersebut menjelaskan
bahwa dari paparan tentang aset
berisiko, maka pada tapak terjadi
perubahan indeks penduduk terpapar
pada saat ini rendah (16 jiwa/km2,
kurang dari 500 jiwa/km2), dan akan
berubah menjadi tinggi (16.468
jiwa/km2, lebih dari 1000 jiwa/km2)
pada saat bandara beroperasi. Indeks
kerugian dihitung atas nilai rumah,
fasilitas umum, fasilitas kritis/strategis,
luas lahan produktif dan kontribusi
PDRB per
sektor
(Paripurno,
Nugroho, Wicaksono, Pradhana, &
Nugroho, 2015).
Dari paparan tentang aset berisiko
indeks kerugian dari sisi ekonomi saat
ini pada lahan rendah (kurang dari 50
juta/ha), pada kontribusi PDRB rendah
(kurang dari 100 juta/ha). Indeks
kerugian dari sisi fisik, pada rumah

rendah (250 juta/ha, kurang dari 400
juta/ha), pada fasilitas umum dan
fasilitas strategis rendah (masingmasing kurang dari 500 juta/ha). Indeks
kerugian pada saat bandara beroperasi
akan meningkat tajam, menjadi fasilitas
umum dan stategis sebesar 11.363
juta/ha. Indeks kerentanan terdiri dari
ker entan an ekon omi, fisik dan
lingkungan. Kerent anan ekonomi
dengan indikator luas lahan produktif
rendah (kurang dari 50 juta/ha), juga
pada PDRB (kurang dari 100 juta/ha).
Kerentanan fisik dengan indikator
rumah rendah (kurang dari 400 juta/ha),
fasilitas umum rendah (kurang dari 500
juta/ha) dan fasilitas kritis rendah
(kurang dari 500 juta/ha) (Paripurno et
al., 2015).
Kriteria ketiga dari Bennett,
Govan, Satterfield (2015) yang dapat
membantu untuk menggambark an
terjadinya fenomena ocean grabbing
dalam pembangunan wilayah pantai
selatan DIY adalah apakah inisiatif
pembangunan yang dibuat menyebabkan
kerusakan ekologis yang berpengaruh
terhadap peri kehidupan masyarakat
pesisir. Masyarakat pesisir sangat
terpengaruh oleh kondisi alam, sehingga
proses rekayasa sosial maupun teknologi
yang dilakukan akan mempengaruhi peri
kehidupan mereka. Apalagi, jika proses
rek ayas a yang dilakukan telah
mengubah bentang alam justru dapat
menyebabkan dampak negatif secara
ekologis dan sosial (Bennett et al.,
2015).
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Pembangunan pantai selatan DIY
yang dilakukan dengan berbagai
intervensi sosi al dan t eknologi
realit asnya tel ah meny ebabk an
kerusakan ekologis. Upaya penataan
laguna Pantai Glagah yang dilakukan
untuk mendukung perluasan pasar dan
kolam wisata telah menyebabkan
dataran banjir yang ditutup kembali ada,
kala musim hujan datang. Hilangnya
sempadan sungai telah menyebabkan
meluapnya banjir saat musim hujan.
Upaya pembuatan bronjong di Pantai
Glagah yang dimaksudkan untuk
meredam ombak, sehingga dapat
menjaga arus yang masuk ke Pelabuhan
Adikarto justru menyebabkan perubahan
lebeng. Lebeng yaitu arus balik
gelombang yang umum terjadi di pantai
selatan. Lebeng memiliki arus yang kuat
dari bawah. Masy ar akat n elay an
umumnya menebar jala di area ini
(Wulan, Ibrahim, P, & W, 2016).
Namun, pembangunan bronjong
di Pantai Glagah justru membuat
anomali lebeng serta, hempasan arus
yang kuat akibat hantaman justru
memberi pengaruh pada jenis ikan
tertentu, sehingga tidak dapat berenang
mencapai pantai (Wulan et al., 2016).
Berdasarkan penelitian lain yang
dilakukan oleh Pratama (2018), sebagian
besar air laut di pantai yang dijadikan
wisata bahari pada dasarnya sudah
tercemar berat. Wilayah Muara Sungai
Opak dan Sungai Progo terhadap baku
mutu biota laut. Wilayah Pantai Samas
dan Parangtritis terhadap baku mutu

wisata bahari termasuk dalam tercemar
berat (Pratama, 2018).
Tumpang tindih dalam pengaturan
tanah di Yogyakarta menurut Jati (2013)
juga menyebabkan semakin peliknya
permasalahan ekses negatif secara sosial
dan ekologis. Berbagai konflik yang
menjadi bentuk perlawanan dari rakyat
menunjukkan bahwa telah terjadi
predatory regime dalam pengelolaan
sumber daya disebabkan adanya hasrat
pembangunan dengan dukungan modal
asing sebagai stimulusnya. Predatory
regime yang terkait dengan institusi
ekonomi-politik di Yogyakarta menurut
Jati telah menyebabkan terlokalisirnya
perlawanan masyarakat pesisir terutama
petani lahan pantai (Jati, 2013).
KESIMPULAN
Proses ocean grabbing yang terjadi di
sepanjang pantai selatan Daerah
Istimewa Yogyakarta sesuai dengan
mekanisme yang telah diidentifikasi
oleh Transnational Institute (2014).
Ocean grabbing yang terjadi di wilayah
pesisir selatan DIY diawali dengan
pembenaran bahwa langkah yang
diambil
oleh
negara
untuk
mengintervensi pemanfaatan sumber
daya kelautan dan perikanan dapat
dilakukan dengan tidak mengindahkan
pengetahuan lokal. Kedua, pemerintah
melakukan proses alokasi dan kontrol
ulang atas sumber daya kelautan dan
perikanan di pesisir selatan DIY dengan
melakukan penentuan fungsi ruang
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sesuai dengan tafsir tunggal negara
untuk memfasilitasi investasi aktor
ekonomi. Ketiga, negara melakukan
pemetaan ulang atas ruang-ruang pesisir
dan kelaut an sesuai deng an
kepentingannya dalam memfasilitasi
pengembangan sektor tersier secara
masif, khususnya wisata bah ari.
Terakhir, pemerintah melakukan proses
penguasaan sumber daya kelautan dan
perikanan pantai selatan DIY melalui
kewenangannya dalam pengaturan serta
reclaim tanah SG/ PAG.
Kriteria-kriteria yang dibuat oleh
Bennett telah membantu penulis dalam
menggambarkan bagaimana ocean
grabbing bukannya mensejahterakan
masyarakat pesisir, melainkan justru
memarginalkannya. Pertama, kualitas
tata kelola yang ada terbilang buruk
dengan kurang diindahkannya aspirasi
dan perlawanan dari masyarakat pesisir
dalam pengelolaan sumber daya
kelautan dan justru membangun
hubungan mesra dengan aktor pasar,
demi mendapatkan pembiayaan atas
proyek-proyek pembangunan. Kedua,
fenomena ocean grabbing yang diklaim
pemerintah sebagai “pembangunan”
kenyataannya justru meminggirkan mata
pencahariaan utama masyarakat pesisir
yang secara mandiri telah mengelola
wisata bahari dan menjadikan lahan
pantai menjadi produktif. Ketiga,
kenyataannya proses rekayasa teknologi
dan sosial dengan mengubah bentang
alam dan sosial telah menyebabkan
bencana sosio-ekologis yang harus

diderita oleh masyarakat pesisir di
selatan DIY. Penelitian lebih lanjut
mengenai fenomena ocean grabbing
yang kerap terjadi dalam pemanfaatan
sumber daya kelautan dan perikanan
perlu diperkuat lagi, khususnya dengan
melihat konteks ruang, kondisi fisik dan
realitas sosial yang mempengaruhi
pemanf aat an kek ay aan maritim.
Penelitian ini membuka jalan untuk
memahami bahwa berbagai konflik
maupun
marginalisasi
masyarakat
pesisir yang ada di sepanjang wilayah
pantai selatan DIY bukanlah dalam hal
perlawanan petani, melainkan bentuk
ocean grabbing yang tidak bisa
dilepaskan dari konteks komunitas
warga yang dipengaruhi oleh bentang
alam wilayah pesisir, laut dan berbagai
konteks khasnya.
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Abstract

Issues concerning relocation often present a variety of socio-economic problems. One of
them is the problem of marginalization. During this time, research related to
marginalization tends to see marginalized people as a single entity that is free from the
complexity of life around them. This research is located in one of the villages in the
Selayar Islands, namely Bontosunggu Village. This study seeks to describe the processes
behind the marginalization of Bau people with two main focuses, namely regarding the
response of Bau people to the conditions they experience and the effect of land-use change
on the marginalization process of Bau people. This research was conducted for two
months starting from the end of November to January. Specifically, this study uses several
methods, namely participation-observation, interviews using photos and maps, and
spatial analysis. The main conclusions from this research are as follows. First, there has
been a change in social solidarity among Bau people since they have been marginalized
and placed in new settlements. Second, the emergence of adaptation and resistance
processes among Bau people in responding to changes in their lives after being relocated.
Third, relocation and Bau's marginalization is influenced by the political process of space
titled rural zoning related to the planning of the establishment of Selayar to become a
Special Economic Zone (KEK) in the field of Tourism.
Keywords: Bau People, Relocation and Marginalization, Zoning Area, Politics of Space.

Abstrak
Isu menyangkut relokasi acap kali menghadirkan beragam persoalan sosial-ekonomi.
Salah satu di antaranya ialah persoalan marginalisasi. Selama ini, penelitian terkait
marginalisasi cenderung melihat orang-orang yang termarginalkan sebagai sebuah entitas
tunggal yang bebas dari kompleksitas kehidupan di sekitarnya. Secara umum, penelitian
ini berlokasi di salah satu desa di Kepulauan Selayar, yakni Desa Bontosunggu. Penelitian
‘Marginalisasi Orang Bau’: Dampak Penggunaan Lahan di Desa Bontosunggu, Selayar,
Sulawesi Selatan – Slamet Riadi | 48

ini berusaha untuk menggambarkan proses-proses di balik termarjinalkannya orang Bau
dengan dua fokus pembahasan utama, yakni perihal respon orang Bau terhadap kondisi
yang mereka alami dan pengaruh perubahan penggunaan lahan terhadap proses
marginalisasi orang Bau. Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan dengan rentang
waktu mulai dari akhir November sampai Januari. Secara khusus, penelitian ini
menggunakan beberapa metode yakni partisipasi-observasi, wawancara dengan
menggunakan foto dan peta, serta analisis keruangan (spasial). Adapun beberapa
simpulan utama dari penelitian ini, yakni pertama, terjadi perubahan solidaritas sosial
dikalangan orang Bau semenjak mereka mengalami marjinalisasi dan ditempatkan di
permukiman baru; kedua, timbulnya proses adaptasi dan resistensi di kalangan orang Bau
dalam merespon perubahan hidup mereka pasca direlokasi dan; ketiga, relokasi serta
marjinalisasi orang Bau dipengaruhi oleh proses politik ruang bertajuk zonasi pedesaan
yang berhubungan dengan perencanaan ditetapkannya Selayar menjadi Kawasan
Ekonomi Khusus (KEK) dalam bidang Pariwisata.
Kata kunci: Orang Bau, Relokasi dan Marginalisasi, Zonasi Kawasan, dan Politik Ruang

PENDAHULUAN
Dulu waktu masih di lokasi bandara,
saya urus kebun sampai hampir satu
hektar. Saya Tanami jagung, pisang,
kacang tanah, sama sayur-sayur. Tapi
pas mau na beli tanahnya orang di sana
dan dijadikan bandara sama
pemerintah. Tidak adami, dipindahkan
semua maki di sini, di Kampung Bau
(Pak Usman, 30 November 2018).
Pernyataan di atas ialah ungkapan
dari salah satu orang Bau1 yang
mengalami proses relokasi akibat
1

Orang Bau merujuk pada sekelompok
orang yang tinggal di permukiman baru
Desa Bontosunggu, Kabupaten Kepulauan
Selayar, Sulawesi Selatan. Kampung Bau ini
merupakan sebuah perkampungan baru
yang terbentuk dari proses relokasi warga

pembangunan Bandara H. Aeropala di
Kabupaten Kepulauan Selayar. Lokasi
permukiman orang Bau tepat berada di
Desa Bontosunggu, Selayar, Sulawesi
Selatan. Secara administratif, Desa
Bontosunggu memiliki lima dusun, di
antaranya ialah Dusun Bontomanai,
Galung, Padang Utara, Padang Tengah,
dan Padang Selatan. Namun, dalam
aspek kultural, Desa ini memiliki
beberap a
Kampung
yakni
Perkampungan Padang (Appa Bangko,
Appa Padang, dan Tangnga-tangnga’),
Pong Camba, Galung, dan Kampung

desa akibat pembangunan Bandara H.
Aeropala di Kabupaten Kepulauan Selayar.
Olehnya itu dapat dikatakan bahwa
Kampung Bau ialah sebuah perkampungan
yang dihuni oleh orang-orang yang
terelokasi dari kawasan bandara.
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Bau (Riadi, 2019; 13). Selama kurang
lebih dua bulan lamanya menetap di
desa, saya menyaksikan dua proses besar
di desa yang didaulat sebagai juara
lomba desa tingkat kabupaten ini, yakni
proses pengembangan pembangunan
bandara H. Aeropala dan pemantapan
sistem zonasi kawasan. Dua proses
tersebut diperuntukkan sebagai upaya
perencanaan Kabupaten Kepulauan
Selayar berstatus Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK) dalam aspek pariwisata.
Sejak direlokasi dari kawasan
bandara pada tahun 1997 dan kini
bermukim di tempat baru. Kehidupan
orang Bau mengalami perubahan drastis,
baik dari segi material maupun simbolik.
Dalam aspek material, mereka harus
bertahan hidup dengan mengolah tanah
yang jauh lebih sempit dari sebelumnya.
Tidak hanya keterbatasan mengolah
tanah, mereka yang hidup di Kampung
Bau juga harus hidup dalam kondisi
keterbatasan listrik dan ancaman
kebanjiran tiap musim penghujan tiba.
Sedangkan secara simbolik, orang Bau
juga mengalami stigmatisasi sebagai
‘orang-orang yang tertinggal’ dan
menetap di ‘kampung kumuh’.
Realitas material dan simbolik
dari kehidupan orang Bau pasca mereka
direlokasi ialah serangkaian proses
marjinalisasi k epad a sek elompok
komunitas yang tidak terlirik oleh mata
pembangunan, atau dalam bahasa Tania
Li, Hall, dan Hirsch sebagai sebuah
proses eksklusi (2011). Berangk at
dari permasalahan yang dialami oleh

orang Bau akibat adanya dua proses
besar di Desa Bontosunggu; (1)
pembangunan kawasan bandara dan (2)
sistem zonasi kawasan, artikel ini
bermaksud untuk melihat dua hal
mendasar yakni respon orang Bau
terhadap kondisi yang mereka alami dan
pengaruh perubahan penggunaan lahan
terhadap proses marjinalisasi orang Bau.
Kedua persoalan mendasar yang dibahas
dalam artikel ini kemudian didudukkan
dalam konsep marjinalisasi dan
pembangunan infrastruktur di kawasan
perdesaan.
Dalam beberapa tahun terakhir,
topik penelitian mengenai marjinalisasi
dan pembangunan infrastruktur telah
menuai banyak perdebatan konseptual,
persp ektif, dan juga metodol ogis.
Elisabeth Augustina Issantyarni (2017)
dalam
pen elitianny a
terkait
pembangunan tanggul laut raksasa di
Jakarta, menggambarkan bagaimana
praktik pembangunan tanggul laut
raksasa, nyatanya hanya memberi
manfaat terhadap pemodal dan elit
politik.
Sebali knya,
justru
mendatan gkan malap etak a bagi
masyarakat, khususnya nelayan yang
hidup di pesisir. Selain Issantyarni
(2017), Roem Topatimasang (2016)
dalam penelitiannya di Maluku, juga
mengungkapkan bahwa orang Tobelo
sebagai salah satu masyarakat adat di
sana mengalami ketercerabutan budaya
(cultural
disinheritance)
dan
penyingkiran
secara
ekonomis
(economic marginalization) ditengarai
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oleh beberapa gelombang perubahan
besar di tubuh orang Tobelo, di
antaranya kooptasi Ternate, penaklukan
gereja, permukiman kembali, eksploitasi
hutan dan tambang, serta munculnya
program transmigrasi dan tenaga kerja.
Dampak
pembangunan
dan
politik ruang yang menyebabkan proses
penyingkiran, relokasi, dan marjinalisasi
seperti temuan para peneliti di atas,
ternyata tidak selamanya berujung pada
sikap yang pasif dan tidak adanya respon
dari warga lokal. Arianto Sangaji (2000)
dalam penelitiannya di Sulawesi Tengah
berhasil menunjukkan bagaimana orang
Lindu melakukan respon penolakan
(resistensi) terhadap rencana relokasi
permukiman mereka. Respon penolakan
tersebut terwujud melalui basis adat dan
perjuangan kelompok masyarakat sipil
terhadap pembangunan PLTA Lore
Lindu. Sepadan dengan potret gerakan
masyarakat dalam merespon isu
pembangun an y ang terbah asak an
sebelumnya, Liza Utami Marzaman
(2017) dalam penelitiannya di Makassar
Sulawesi Selat an, juga memotr et
bagaimana rancangan pembangunan dan
relokasi permukiman nelayan di
Kampung
Pisang
serta
Buloa,
menunjukkan resistensi dari warga lokal
dengan elemen masyarakat sipil. Basis
gerakan mereka ada pada bentuk
pemetaan dan perencanaan ruang hidup
sebagai model advokasi untuk merespon
rencana relokasi oleh pemerintah daerah
setempat.

Dari beberapa uraian terkait
temuan para peneliti tentang isu
marjinalisasi d an p embangun an
infrastruktur di atas, setidaknya
memberi gambaran bahwa persoalan
pembangunan infrastruktur, khususnya
dalam
hal
alih fungsi
lahan,
mengimplikasikan pembahasan yang
beragam. Akan tetapi, beberapa literatur
tersebut, belum ada yang menyentuh
perso alan politik pembangun an
infrastruktur yang dihubungkan dengan
sistem zonasi kawasan di perdesaan.
Oleh karena itu, artikel ini berusaha
untuk mengisi kekosongan tersebut,
sebagai
jalan untuk memahami
perdebatan
tentang
pembangunan
infrastruktur dan alih fungsi lahan di
Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN
Secara umum Desa Bontosunggu ialah
desa yang dapat dikategorikan sebagai
desa yang berkembang, mengingat
beberapa infrastruktur publik berada di
desa ini, seperti bandara, terminal, pasar
desa, puskesmas , dan dermag a
penyeberangan. Akan tetapi, kemajuan
pembangunan infrastruktur di desa ini
dalam beberapa tahun terakhir, justru
berbanding terbalik dengan kondisi
Kampung Bau, y ang merupak an
permukiman baru sebagai dampak dari
pembangunan bandara di Kabupaten
Kepulauan Selayar. Adapun langkahlangkah strategis selama penelitian ini
berlangsung yakni sebagai berikut: (1)
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Pemetaan dan observasi sosio-spasial,
(2) Merekam sejarah lokal desa, (3)
Observasi jalan dan pembangunan, (4)
Mendokumentasikan situasi politik lokal
warga desa, (5) Fokus terhadap
kehidupan orang Bau dan Instansi
Pemerintah Daerah.
Secara lebih khusus, penelitian ini
menggunakan dua jenis data, yakni data
primer dan sekunder. Data primer
diperoleh melalui metode partisipasiobservasi dan wawancara mendalam.
Metode partisipasi-observasi dilakukan
untuk memeroleh data yang berkaitan
dengan perencanaan, fokus, dan sebaran
pembangunan desa, aktivitas sosiospasial masyarakat, aktivitas jalan raya
desa. Sedangkan metode wawancara
mendalam ditempuh dengan dua cara,
yakni wawancara menggunakan foto
(spesifik foto pembangunan dan peta
desa) dan wawancara semi-informal
(tidak kaku, dinamis, dan eksploratif).
Metode
ini
digunakan
untuk
menghasilkan data berupa sejarah dan
politik
lokal
desa,
pengalaman
bermusr embang,
dan
soal
ketimpangan pembangun an sert a
marjinalisasi orang-orang Bau.
Data sekunder didapatkan melalui
penelusuran arsip di Kantor Desa dan
Instansi Daerah terkait (BAPPEDA, PU,
dan
Dinas
Pemerintahan
Desa
Kabupaten Kepulauan Selayar). Data
atau arsip yang saya kumpulkan, spesifik
berhubungan
dengan
perencanaan
pembangunan desa, Rancangan Tata
Ruang
dan
Wilayah
(RTRW),

Rancangan Kawasan Ekonomi Khusus
(KEK) Pariwisata, dan dokumen
Pengembangan Infrastruktur SosialEkonomi Wilayah (PISEW). Selain
penelusuran arsip, saya juga melakukan
beberapa pencarian data di media sosial
(Facebook, Instagram, dan Youtube)
dengan memasukkan kata kunci Desa
Bontosunggu, Selayar, guna untuk
melihat aktivitas maupun perkembangan
Desa Bontosunggu yang dicitrakan
melalui jejaring media sosial, baik
sebelum atau setelah saya melakukan
penelitian di desa ini.

Dari Relokasi ke Marjinalisasi
Secara umum, bagian ini hendak
membahas dua tema utama yang
acapkali terbahasakan dalam konteks
penelitian pembangunan infrastruktur
dan alih fungsi lahan, yakni persoalan
relokasi dan marjinalisasi. Sudeep Basu
(2011) beranggapan bahwa relokasi
dapat diartikan sebagai sebuah kondisi
di mana individu atau kelompok,
dipaksa dan atau diharuskan untuk
menyelamatkan diri dari tempat asal
mereka. Selain Sudeep Basu, Reazul
Ahsan (20 16) jug a menggambarkan
tentang
bagaimana
masyarakat
terdampak dalam kebijakan relokasi atas
nama
pembangunan,
mengalami
perubahan
hidup
pasca
mereka
dipindahkan, antara lain keterbatasan
lahan, mencari kemungkinan alternatif
untuk bertahan hidup, keamanan pangan
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yang terancam, perubahan identitas
budaya, dan struktur sosial.
Salah satu dampak dari proses
relokasi individu atau kelompok ialah
marjinalisasi. Menurut Tania Li (2005;
2-3), marjinalisasi merupakan sebuah
konsep yang menjelaskan tentang relasi
dan konstruksi sosial, bukan sebagai
sesuatu yang terjadi begitu saja. Bahkan,
marjinalisasi terkadang menjadi sebuah
proyek
hegemoni
dalam
suatu
masyarakat. Sebagai sebuah konstruksi
sosial
yang
menghegemon i,
marjinalisasi berlangsung pada ruang
spesifik yang menjadi subjek untuk
disimplifikasi, dibedak an, dan
didefinisikan s ecar a khusus oleh
kelompok yang dominan (2005: 2).
Berangkat dari dua konsep utama
di atas, maka poin utama dari bagian ini
hendak menceritakan bagaimana proses
relokasi suatu kelompok masyarakat
(Orang Bau) yang disebabkan oleh
pembangunan bandara di Kabupaten
Kepualauan
Selayar.
Selain
menceritakan proses relokasi, bagian ini
juga akan bercerita soal perubahan
lanskap Desa yang memberi pengaruh
signifikan dalam kehidupan masyarakat
Bontosunggu. Setelah mengurai proses
relokasi dan perubahan lanskap
Bontosunggu pasca p embangun an
bandara, maka bagian selanjutnya dari
pembahasan artikel ini yakni hendak
membahas persoalan kehidupan orang
Bau pasca direlokasi dan bagaimana

pandangan elite lokal desa terhadap
orang-orang Bau.

2

berprofesi sebagai nelayan dan 22 yang
lainnya berprofesi sebagai petani.

Dari 26 kepala keluarga yang
dipindahkan, terdiri dari empat orang yang

Relokasi dan Perubahan Lanskap
Desa Bontosunggu
Kehadiran Bandara H. Aeropala di
tengah
kehidupan
masyarakat
Bontosunggu, mulai diukur dan
direncanakan kisaran tahun 1978-1979.
Lalu kemudian mulai dibangun awal
tahun 1997 dan diresmikan pada tahun
2000. Pembangunan bandara di
Bontosunggu berd ampak pad a
terlemparnya sekelompok masyarakat
dari tanah produktifnya. Sebanyak
kurang lebih 26 kepala keluarga2 yang
dulunya bermukim di sekitaran kawasan
bandara, kini harus rela berpindah
tempat. Dari 26 kepala keluarga yang
terdampak, 22 di antaranya kini
bermukim di Kampung Bau, dua
bermukim di Kampung Galung, dan
duanya lagi bermukim di Kampung
Pong Camba.
Dalam proses relokasi yang
dilakukan oleh rezim orde baru saat itu,
terdapat dua mekanisme ganti rugi
terhadap warga yang terdampak
pembangunan bandara, yakni bagi
mereka yang tidak memiliki tanah, maka
ganti ruginya dibayar dengan uang.
Sedangkan bagi warga yang memiliki
tanah di lokasi kawasan bandara, maka
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diganti juga dengan tanah3, seperti
penuturan Pak Rangga, Ketua BPD
Bontosunggu bahwa:
Pindahan dari sana ada yang
diganti rugi rumahnya 750 ribu rumah
untuk pembongkaran, yang bukan hak
milik tanahnya ditempati cuman diganti
rugi rumah. Sementara yang punya
tanah minta digantikan rugi sama tanah
saja (Pak Rangga, 17 Desember 2018).
Selain melakukan proses relokasi,
pembangunan bandara di Kabupaten
Kepulauan Selayar, juga berdampak
pada perubahan hidup petani, pola
permukiman, dan fungsi ekologis aliran
sungai yang mengairi beberapa tambak
ikan di desa. Kisah ini secara lebih
terperinci dituturkan oleh Pak Reihan,
selaku Kepala Dusun yang bertanggung
jawab di sekitaran kawasan bandara,
dengan mengatakan kepada saya bahwa:
Dulu di lokasi bandara itu, ada
perumahan untuk SKB,
puskesmas, guru sekolah, tapi
sekarang pindah semua. Kalau
tidak salah, bandara itu mulai
diukur tahun 1979 atau 1978,
karena saya masih SD waktu
itu. Awal dibangun tahun 1997.
Rencana awalnya, bandara itu
mau dibangun dari timur ke
barat, tapi karena kondisi angin
kurang bagus, makanya
3

Mereka yang kini bermukim di Kampung
Bau ialah orang-orang yang masuk dalam
kategori mereka yang memiliki tanah di

sekarang dibangun dari utara
ke selatan. Waktu dibangun itu
bandara, ratusan kelapa
ditebang, aliran air sungai juga
dipindahkan, sama beberapa
warga yang tinggal di lokasi
bandara juga dipindahkan (Pak
Reihan, 8 Desember 2018).
Sambil mencuci kaki sehabis dari
kebun miliknya, Pak Reihan kembali
bercerita soal bagaimana berubahnya
mata pencarian masyarakat di tiga
kampung tersebut secara siginifikan,
sebagaimana yang dia katakan kepada
saya:
Rata-rata orang di sini dulunya
berkebun. Sekarang karena kurang
lahan, makanya rata-rata kerja
bangunan, tukang kayu atau tukang
batu, sama nelayan. Tapi tidak terlalu
seberapa penghasilannya dibandingkan
berkebun dulu. Karena memang dulu di
lokasi bandara itu rata-rata kebun,
sebelah utara itu ditanami jagung dan
ubi, kalau di selatannya memang untuk
pohon kelapa (Pak Reihan, 8 Desember
2018).
Kehadiran pembangunan Bandara
H. Aeropala yang terletak persis di
perb atas an Dusun Galung d an
Bontomanai di desa ini, memberi
perubahan besar terhadap kehidupan

lokasi kawasan bandara, yang telah diganti
rugi dengan tanah di Kampung Bau oleh
pemerintah saat itu.
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petani di Bontosunggu. Lahan yang
semulanya digunakan untuk berkebun,
kini telah disulap menjadi landasan pacu
bandara. Sementara sungai yang
dulunya mengalir dari timur ke barat,
telah diubah sedemikian rupa, mengikuti
lekukan landasan pacu kearah selatan.
Relokasi dan perubahan lanskap
Bontosunggu pasca kehadiran bandara
ialah dua proses besar yang kini
mempengaruhi kehidupan warga desa di
Bontosunggu, khususnya bagi orangorang Bau yang merupakan warga
terdampak pembangunan bandara.

Perubahan Ekonomi dan Solidaritas
Sosial Pasca Direlokasi
Sebelum direlokasi ke tempat yang baru,
orang Bau menolak untuk berpindah ke
Kampung Bau, sebab sebelum menjadi
perkampungan seperti sekarang, lokasi
Kampung Bau tersebut merupakan
hutan-hutan lebat dengan kondisi
ekologis dan infrastruktur yang kurang
memadai. Akan tetapi, proses relokasi
orang Bau pada saat itu mengandalkan
kekuatan aparatus militer, sebagaimana
yang diutarakan oleh Pak Rudi:
Warga di sana tidak mau
pindah karena tidak jelas status tanah
yang mau ditempati, tapi ka ada tentara
dulu banyak, dan kalau tidak mau ki
pindah dipaksaki (Pak Rudi, 11 Januari
2019).
Setelah bermukim di tempat yang
baru, mereka dijanjikan oleh pemerintah

untuk menempati tanah dengan status
hak milik pribadi, pengaspalan jalan,
ketersediaan listrik, dan juga air. Akan
tetapi, sejak tahun 1997 hingga saat ini,
ada dua persoalan mendasar yang belum
terpenuhi dari janji-janji tersebut, yakni
persoalan ketersediaan listrik dan status
kepemilikan tanah.
Permasalahan status kepemilikan
tanah yang mereka tinggali pasca
direlokasi, dituturkan oleh Pak Rangga,
selaku warga Kampung Bau, saat sore
hari mengunjungi rumahnya. Dengan
terlebih dahulu membakar rokok
kreteknya, ia mulai bercerita kepada
saya
menyangkut
soal
status
kepemilikan tanah di Kampung Bau:
Pindahan dari sana ada yang
diganti rugi rumahnya 750 ribu untuk
pembongkaran, yang bukan hak milik
tanahnya ditempati cuman diganti rugi
rumah. Sementara yang punya tanah
minta digantikan rugi sama tanah saja.
Ini mi yang ada di sini, tidak jelas
statusnya, dibeli sama pemerintah atau
bagaimana. Ini yang pindah kesini,
tidak ditahu statusnya, mau dibilang
tanahnya pemerintah tidak ada hitam di
atas putih, baru ini yang menuntut
katanya ada surat-suratnya (Pak
Rangga, 17 Desember 2018).
Status tanah di Kampung Bau
yang masih belum jelas sebagaimana
informasi yang disampaikan oleh Pak
Rangga, tanah tersebut berstatus hak
milik atau dipinjamkan, menjadi
kekhawatiran dan mimpi buruk yang
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senantias a menghantui mer eka.
Kekhawatiran jika pemilik tanah ‘sah’
datang dan mengusir, menjadi momok
yang tidak dapat terbayangkan. Selain
Pak Rangga, perihal kepemilikan dan
status tanah yang mereka tempati, juga
diucapkan oleh Pak Usman, salah
seorang warga Kampung Bau, bahwa:
Itu mi susahnya, waktu ada
orang lain datang menggugat
bilang ini tempatku, baru itu
pak desa ikut juga turun
tangan, seharusnya pak desa
larang, bilang ini sudah dibeli
pemerintah dulu, tapi dia turun
tangan tarik meteran. Berarti
seakan-seakan pak desa di sini
tidak dihiraukan betul. Itu yang
menggugat Akib Patta,
keluarganya Berlian, Bupati
sekarang keluarganya. Pak
desa dulu yang beli tahun 1997,
waktu mulai juga dikerjakan
bandara (Pak Usman Bahar, 28
Desember 2018).
Selain status kepemilikan tanah
yang simpang siur, kehidupan orang Bau
juga ikut berubah sejak mereka
berpindah di lingkungan barunya.
Perubahan dari dulunya memiliki lahan
yang cukup luas dengan kisaran 1 ha di
sekitaran lokasi bandara, saat ini justru
hanya mengolah lahan kecil yang jika
dirata-ratakan, tidak lebih dari ½ ha atau
tidak memiliki lahan sama sekali.
Fenomena ini dikisahkan oleh Pak
Jaelani dan keluarganya ketika saya

berkunjung ke Kampung Bau. Sambil
mempersilahkan say a masuk ke
rumahnya, ia mulai bercerita terkait
pekerjaannya, ketika saya mulai
bertanya soal bagaimana kehidupan
keluarga mereka pasca direlokasi ke
perkampungan ini:
Dulu itu pendapatan di sana
bagus, luas kebun sama subur
tanahnya. Kalau sekarang, kebunku
sekarang di sampingnya mi kebunnya
Pak Usman itu. Banyak sekali kebun
dulu itu di sana (Pak Ismail 28
Desember 2018).
Tuturan Pak Ismail terkait jumlah
kebun yang begitu luas di kawasan
bandara tersebut, dapat diperkirakan
secara total, jika dilihat dari luas
kawasan bandara seluas 54ha, dengan
rata-rata lahan milik orang Bau kisaran 1
ha/kepala.
Selain Pak Ismail, Pak Usman,
salah satu warga yang juga tinggal di
perkampungan baru ini, berujar kepada
saya tentang bagaimana sulitnya
mencari ikan di Kampung Bau jika tidak
memiliki perahu viber. Selain itu, di tiap
musim, ia harus
bergonta-ganti
pekerjaan demi menyiasati kebutuhan
hidup keluarganya, sebagaimana yang ia
sampaikan kepada saya bahwa:
Di sini di Kampung Bau, tidak
ada tempat pelelangan ikan,
jadi susah memang kalau tidak
ada perahu viber, harus paki
cari dan usaha sendiri. Di sini
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itu kegiatannya macam-macam
kasian, ada yang mancing.
Kalau saya ini musim begini,
kerja kebun. Kalau musim timur
biasa ikut bagang (melaut).
Jadi macam-macam pekerjaan.
Kebunku itu di sebelah
baratnya bandara yang ada
pohon kayu besar di dalam
kebun (Pak Usman Bahar, 25
Desember 2018).
Kondisi orang Bau pasca
direlokasi, tidak hanya berbicara soal
status kepemilikan tanah yang simpangsiur dan diversifikasi pekerjaan, tetapi
juga berhubungan dengan perubahan
solidaritas sosial di kalangan orang Bau
sendiri. Dari apa yang saya amati,
solidaritas sosial orang Bau pasca
direlokasi,
mengalami
penurunan,
meskipun hanya dalam beberapa
persoalan yang
mereka hadapi.
Misalnya, mulai muncul rasa saling
curiga antar sesama orang Bau yang
dinilai berpihak dengan kebijakan
kepala desa. Kecurigaan tersebut
ditujukan
kepada
Ketua
BPD
Bontosunggu yang juga tinggal di
Kampung Bau. Mereka menganggap
Pak Rangga kurang bisa menyampaikan
aspirasi
terkait
pembangunan
infrastuktur yang minim di Kampung
Bau.
Selain timbulnya rasa kecurigaan
terhadap Pak Rangga sebagai Ketua
BPD, beberapa orang Bau juga pernah
saya dengar mencibir Pak Jaelani yang
sering meminjam motor tetangganya,

sebab lebih mementingkan untuk
membeli
perahu
viber,
seperti
pernyataan Pak Usman berikut ini:
Itu Jaelani, pinjam-pinjam
terus motor, seharusnya janganmi dulu
beli viber karena motorji na pake terus.
Kalau saya itu, motor mo dulu dibeli,
nanti pi viber (Pak Usman, 28
Desember 2018).
Akan tetapi, dalam aspek
ekonomi atau akses terhadap pekerjaan,
solidaritas sosial orang Bau semakin
‘kokoh’.
Mereka
akan
saling
‘memanggil’ jika ada pekerjaan yang
membutuhkan orang banyak. Seperti di
saat Pak Usman dan beberapa orang Bau
bekerja sebagai tukang batu di
perkampungan nelayan Padang yang
melibatkan mayoritas orang-orang Bau.
Di tempat ini, mereka diupah sebesar 80
ribu per hari, dengan waktu kerja mulai
dari pagi sampai sore. Sehingga, dapat
dikatakan bahwa solidaritas orang Bau
pasca direlokasi sangatlah cair. Mereka
senantiasa akan saling merangkul ketika
ada sebuah pekerjaan yang menuntut
untuk diselesaikan secara bersama.
Tetapi dalam kehidupan sehari-sehari
juga terdapat sentimen ‘kecurigaan’ dan
saling ‘mencibir’ sesama mereka,
utamanya menyangkut soal afiliasi
orang Bau dengan elite desa dan hal-hal
yang sifatnya material.
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Pandangan Elite Lokal Terhadap
Orang Bau
Secara spasial, permukiman orang Bau
berada di ujung sebelah selatan desa.
Kampung ini dikelilingi oleh tambak,
kebun, dan garis pantai barat kepulauan
Selayar. Jalan masuk menuju
pemukiman orang Bau, sangatlah
kontras dan begitu berbeda dari jalan
poros desa dan perkampungan lain,
terlebih ketika mengunjungi kampung
ini di malam hari. Suara jangkrik di balik
kegelapan malam ditambah dengan
beberapa informasi warga setempat yang
berujar bahwa, jalan masuk ke Kampung
Bau angker, senantiasa mengubur
dalam-dalam niat awal bagi siapapun
yang
hend ak
mengunjungi
perkampungan baru yang didiami oleh
orang Bau.
Ibu Rahma, adik dari kepala
Dusun Bontomanai, merupakan salah
satu warga desa yang mempercayai
cerita angker menuju jalan masuk ke
perk ampungan ini. Suatu ketika
mengunjungi kiosnya yang terletak di
jalan poros desa, ia tiba-tiba berujar
kepada saya terkait keberadaan
perkampungan baru tersebut. Di mana
dia pun tidak berani untuk memasuki
perkampungan orang Bau dalam
keadaan malam hari:
Saya saja orang di sini, adapi
orang ku temani masuk, itupi baruka
berani. Tapi kalau tidak ada ditemani,
aii mending nda masukka. Itu yang

bikin takut-takut yang pohon asam dan
kuburan disana (Ibu Rahma, 1
Desember 2018).
Cerita-cerita ‘mistis’ dan ‘angker’
yang ditujukan untuk permukiman orang
Bau,
seakan menambah makna
‘terisolir’ dan ‘termarginalisasi’-nya
kehidupan mereka pasca direlokasi.
Selain cerita ‘angker’ terkait keberadaan
kampung ini, saya juga pernah
mendengar bagaimana Kampung Bau
disimbolisasi sebagai ‘kampung kumuh’
yang katanya tidak pernah dilalui oleh
Malaikat Mikail, sang pembawa rejeki.
Cerita soal Malaikat Mikail, saya
dapatkan ketika di penghujung akhir
tahun, sepulang dari Kampung Bau tepat
pukul 10 malam. Di perjalanan pulang,
saya melihat Pak Ical dan Pak Iksan
sedang bercerita dan menikmati kopi di
depan kios yang berada di sebelah barat
puskesmas desa. Baru saja duduk di
kursi yang telah disediakan, Pak Iksan
secara tiba-tiba langsung bertanya
kepada saya, dari mana? Saya pun
menjawab, dari Kampung Bau Pak,
seketika itu juga Pak Iksan berkomentar
mengenai perkampungan tersebut:
Dari Kampung Bau? Ai
kampung kumuh itu. Lama sekalimi itu
kampung, dari dibangun bandara tidak
ada peningkatan di sana. Itu toh kalau
ada masuk Malaikat Mikail ke
Kampung Bau, tidak singgah-singgah i,
ka persatuannya orang di sana tidak
bagus (Pak Iksan, 28 Desember 2018).
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Menambahkan cerita Pak Iksan,
Pak Ical yang juga kebetulan ada
ditempat itu, kemudian mengkonfirmasi
bagaimana tempat tinggal orang Bau, ia
sebut sebagai kampung yang tidak
pernah dilalui oleh ‘Malaikat pembawa
rejeki’ dan ‘Kampung Setan’:
Makanya, Malaikat Mikail saja
yang pembawa rejeki kalau lewat di
Kampung Bau, tidak singgah-singgah,
apalagi pak desa yang manusia biasa
hehe. itu pak desa, kalau pergi ke
kebunnya di sana, tidak pernah
singgah, na lewati begituji hahaha.
Apalagi di daerah itu ada namanya
kampung setan, kalau di sini na bilang
orang lau ulu, orang yang didapat
tinggal kepalanya saja. Jadi tidak ada
memang kehidupan disana (Pak Ical,
28 Desember 2018).
Selepas Pak Ical berkomentar
terkait bagaimana tempat tinggal orang
Bau yang dinilainya ‘tidak ada
kehidupan’ dan dekat dengan ‘kesan
tertinggal’. Pak Iksan, merupakan warga
desa yang pernah tinggal di Kampung
Bau, lanjut berkomentar terkait kondisi
di Kampung Bau yang ditinggali oleh
beberapa warga pendatang 4 dan dekat
dengan kes an ‘susah diatu r’,

4

Pendatang dalam konteks kalimat tersebut
ialah gambaran sosial orang Kampung
Galung yang memang rata-rata merupakan
para pendatang. Olehnya itu, orang Bau
yang semulanya bermukim di Kampung

sebagaimana yang
kepada saya, bahwa:

dia

sampaikan

Di situ memang Kampung Bau
dari orang luar banyak, ada dari
Jeneponto, Baira, dan Tanete.
Pendatang itu sekitar 9 orang, saya
pernah hitung-hitung. Saya lebih
senang di sini, daripada di sana. Susah
orang di sana, tukang gosip. Makanya
saya pindah di sini, banyak rejeki. Pak
Joko saja itu tidak tahan tinggal di sana
waktu tinggal di rumahku yang di
Kampung Bau. Na bilang bede, tidak
bisa diatur orang di dalam itu (Pak
Iksan, 28 Desember 2018).
Secara umum, pandangan Pak
Ical dan Pak Iksan di atas merupakan
sebuah ekspresi sosial terkait bagaimana
cara mereka mempersepsikan orang Bau
dan tempat tinggal mereka. Persepsi Pak
Ical dan Pak Iksan dapat dikatakan
sebagai sebuah proses ‘pembedaan’ dan
‘pendefinisian’ secara simbolik, kepada
kelompok marjinal oleh dominasi
struktur dan konstruksi sosial yang
bekerja di tingkat lokal. Sebagaimana
ungkapan Tania Li (2005; 2-3) bahwa
proses tersebut merupakan sebuah
konstruksi sosial, berlangsung pada
ruang spesifik yang menjadi subjek
untuk disimplifikasi, dibedakan, dan
didefinisikan secara khusus oleh
Galung, sebelum mereka direlokasi,
dikategorisasikan sebagai
pendatang.
Meskipun mereka telah tinggal di Desa
Bontosunggu, selama bepuluh-puluh tahun.
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kelompok yang dominan, kepada
mereka yang dimarjinalkan.
Selain pend efinisian s ecar a
simbolik
yang
bertujuan
untuk
membedakan orang-orang Bau dengan
warga desa lain. Streotip-streotip
tersebut, juga secara perlahan dan
sistematis akan mengalami suatu proses
‘ketidaksadaran
kolektif’
yang
meminjam istilah Roem Topatimasang
(2016; 59). Di mana ketidaksaran
kolektif ini akan terinternalisasi dan
menubuh dalam diri orang Bau yang
dianggap sebagai kelompok yang
berbeda dan bermukim di kampung
‘kumuh’ dan ‘setan’.
Orang-Orang Bau yang
Termajinalkan
Poin utama dalam pembahasan ini ialah
untuk mengisahkan kondisi nyata yang
dialami oleh orang-orang Bau. Dalam
pembahasan ini, ada tiga pengalaman
orang Bau yang menjadi inti utama yang
dapat merepresentasikan kehidupan
Orang Bau secara umum pasca mereka
direlokasi. Mereka ialah Pak Jaelani
dengan pekerjaannya yang berganti
pasca direlokasi, Pak Usman dengan
senter rakitan miliknya, dan Ibu Sinar
dengan ceritanya soal sumber mata air di
Bontosunggu. Selain menceritakan
ulang tentang mereka, poin ini juga
hendak
membahas
bentuk-bentuk
resistensi dan sebab kultural yang
melatarbelakanginya. Pembahasan ini
penting untuk memahami bagaimana
individu-individu yang tinggal di

Kampung Bau, merespon perubahan
hidup mereka setelah bermukim di
tempat yang baru.
Pak Jaelani yang Berganti Mata
Pencaharian
Pak Jaelani merupakan salah satu orang
Bau yang dulunya bekerja sebagai petani
dan menanam beberapa komoditi yang
laku di pasaran, seperti jagung, pisang,
dan ubi. Kini ia terpaksa berganti Kartu
Tanda Penduduk (KTP) menjadi
seor ang nelayan. Pergantian status
pekerjaan dari awalnya petani menjadi
nelayan di KTP milik Pak Jaelani, tidak
hanya bermakna secara administratif,
melainkan sebagai sebuah perubahan
hidup yang sangat berbeda dari
sebelumnya.
Perubahan
mata
pencaharian Pak Jaelani, disebabkan
oleh tidak adanya lahan yang dapat ia
olah untuk memenuhi kebutuhan
keluarganya.
Keputusan mengubah pekerjaan,
memiliki resiko tersendiri bagi
perekonomian keluarga Pak Jaelani.
Status pekerjaannya sebagai seorang
nelayan, hanya sebatas administratif
saja. Hal ini dikarenakan Pak Jaelani
belum
memiliki
perahu
untuk
menangkap ikan dan menggantungkan
hidupnya dengan ikut di perahu milik
kerabatnya. Hidup sebagai nelayan
tanpa perahu merupakan kondisi yang
sangat
berat
untuk
mencukupi
kehidupan keluarganya. Menyiasati
persoalan tersebut, ia akhirnya meminta
pinjaman kepada temannya untuk
membeli
perahu,
sebab
jika
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mengharapkan bantuan dari desa
tampaknya agak sulit ia dapatkan5,
sebagaimana yang ia tuturkan kepada
saya bahwa:
Karena bantuan di sini tidak
ada, mau cari uang susah,
biasa dapat 30 ribu sampai 50
ribu per hari, karena tidak ada
kapal, makanya saya beli
langsung saja. Harganya itu 5
jutaan, itu juga dipinjami dulu
sama teman, tidak dibayar
lunas. Bisa dibilang hampirmi
satu bulan saya tidak pergi
melaut. Susah dapat teman
melaut di sini. Makanya istri
bantu-bantu jualan juga,
Kadang saya, pergija cari-cari
udang di pintu-pintu empang, di
empang-empang yang sudah
mau kering, panjat kelapa, jadi
tukang batu, tukang kayu. Ini
saya baru pulang dari kapal
lima tahun, waktu anakku itu
masih umur 3 bulan dalam
kandungan. Kalau di sini pak,
susah dapat ikan kalau tidak
ada kapal ta sendiri, kalau
numpang ki sama orang, malumaluki juga kalau banyak kita
didapat, nah sedikit na dapat
itu orang yang kita tumpangi

5

Di Desa Bontosunggu, terdapat program
pembagian perahu viber yang bersumber
dari dana desa, tetapi hanya terfokus untuk
nelayan di Padang sebagai pusat dari
perkampungan nelayan di desa ini.

kapalnya (Pak Jaelani, 28
November 2018).
Berselang beberapa hari dari
pertemuan pertama kami, saya kembali
mengunjungi rumah Pak Jaelani, lalu
bertemu dengan istrinya bernama Ibu
Ani. Di hari itu, Pak Jaelani sedang ke
Pasar Benteng untuk menjual hasil
lautnya. Ketika saya bertanya ke Ibu
Ani, bagaimana hasil tangkapan
suaminya, dia langsung berujar kepada
saya bahwa:
Bapak kemarin dua malam
pergi memancing, tapi satu ikatji na
dapat. Itumi dijual di benteng, karena
di Benteng bisa dijual 30 Ribu, di
Padang 20 Ribu. Naik pete-pete ke sana
pulang balik itu 14 Ribu. Jadi sedikit
sekali untungnya kasian (Ibu Ani, 17
Desember 2018).
Selain hasil tangkapan yang
kurang maksimal, Ibu Ani juga
mengutarakan bagaimana anaknya
mulai mengeluh, ketika harus berjalan
kaki ke sekolah ‘PAUD’ dengan jarak
tempuh berkisar hampir 1,5 km dari
rumahnya. Penuturan Ibu Ani tersebut,
secara tidak lansung menyiratkan bahwa
mereka membutuhkan motor untuk
menunjang beberapa aktivitasnya. Akan
tetapi, melihat kondisi perekonomian
Sedangkan untuk di Kampung Bau,
meskipun ada beberapa warga yang
bermata pencaharian sebagai nelayan, tapi
hanya segelintir dari mereka yang
mendapatkan bantuan perahu viber ini.
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keluarganya, mereka pun mengubur niat
untuk memiliki motor, dan lebih
mendahulukan membeli perahu viber
untuk bertahan hidup:
Repot-repot lagi om antarki
nak. Begitumi biasanya, saya
selalu antar I jalan kaki, dari
sini ke padang. Biasa na bilang
anakku itu, nda kuat ma jalan
ma’, itu ji ku tanya, sabar ko
nak, istrahat-istrahat saja kalau
tidak kuat mako jalan. Itumi
bapak, lebih diutamakan dulu
beli viber kasiang, daripada
motor, karena itu ji di pake
mancing. Dapat-dapat ikan
juga baru dijual. Seperti
kemarin, dapat ikan besar,
dijual mi 150 ribu di pasar
padang (Ibu Ani, 12 Januari
2019).
Potret keluarga Pak Jaelani pasca
direlokasi, jel as menunjukk an
perubahan hidup yang sangat signifikan.
Mereka harus rela berganti status
pekerjaan, dari dulunya bertani menjadi
seorang nelayan. Bekerja sebagai
nelayan ialah salah satu cara beradaptasi
dari kurangnya lahan yang dapat ia olah.
Akan tetapi, pergantian status pekerjaan
ini tentu tak mudah bagi keluarga Pak

6

Batti’-batti’ ialah sebuah permainan musik
tradisional yang dmainkan dengan alat
musik berupa gambus dan dinyanyikan
dalam bahasa dialek Selayar. Permainan
musik tradisional ini dimainkan oleh enam

Jaelani, utamanya menyangkut soal
ketersediaan alat produksi sebagai
seorang nelayan.
Pak Usman dan Penerangan Senter di
Rumahnya
Pak Usman, salah satu orang Bau yang
saya temui ketika kami berada pada
sebuah pesta pernikahan di desa. Saat
itu, kami sedang menikmati
pertunjukk an
musik
batti’6
batti’ . Selepas kegiatan, kami pun
terlibat perbincangan tentang Kampung
Bau. Karena waktu semakin larut, Pak
Usman lalu menyuruh saya untuk
berkunjung ke rumahnya pada keesokan
hari. Berkunjung ke rumah Pak Usman
pada saat malam hari, secara tidak
langsung membenark a n anggap an
beberapa warga desa terkait dengan
tidak adanya aliran listrik di
perkampungan ini. Bagi keluarga Pak
Usman, sejak mereka direlokasi ke
Kampung Bau, persoalan ketersediaan
listriklah yang menjadi salah satu
perubahan besar dalam hidup mereka.
Kondisi ini diceritakan oleh Pak Usman
sendiri, ketika saya mulai bertanya soal
kehidupan mereka di Kampung Bau
bahwa:
Semuanya rata-rata di sini
sambung dari bengkel, ada
yang pake mesin, ada juga yang
orang, yang terdiri dari dua laki-laki sebagai
pemain musik, dua laki-laki dan dua
perempuan sebagai penyanyi yang berbalas
pantun.

‘Marginalisasi Orang Bau’: Dampak Penggunaan Lahan di Desa Bontosunggu, Selayar, Sulawesi
Selatan – Slamet Riadi | 62

pake meteran, tapi satu meteran
ada tiga sampai empat rumah
yang tersambung. Saya malumaluka ikut, karena kan
dibayar perbulan, baru saya
biasa tidak bisaka bayari sama
tidak ada uang patungan ku
masuk untuk beli kabelnya juga.
Sebenarnya itu ji televisi kalau
saya mau ku ambilkan lampu,
karena kalau saya tidak ji,
untuk anak-anak ji. Kita dulu di
sini pake lampu minyak, tapi
hitam i, baru mahal minyak
tanah sekarang. Makanya
mending pake lampu senter
begini saja. Jangkauannya
lebih terang juga kalau pake
lampu begini dibanging dengan
lampu minyak. Begini mi
keadaan di sini kalau malam di
Kampung Bau (Pak Usman
Bahar, 25 Desember 2018).
Kondisi keluarga Pak Usman
dengan menggunakan senter untuk
penerangan rumah mereka di malam
hari, disebabkan oleh ketidaksanggupan
membeli kabel yang panjangnya kurang
lebih
600-800
meter,
untuk
disambungkan ke jalan poros desa.
Padahal sebelum mereka dipindahkan,
ketersediaan listrik merupakan salah
satu kebutuhan utama yang dijanjikan
oleh pemerintah untuk dipenuhi,
ketika mereka hend ak direlokasi,
ujarnya kepada saya:

Saya di sini, sudah tinggal
kurang lebih 21 tahun, tapi
tidak ada pi perubahan di sini.
Dulu sebelum kita mau dikasih
pindah, tiga yang dijanjikan,
jalanan, air bersih, sama
penerangan. Tapi sampai
sekarang, belumpi ada
penerangan yang masuk di sini
kampung (Pak Usman Bahar,
25 Desember 2018).
Kisah penerangan senter di rumah
Pak Usman di atas, menggambarkan
bagaimana potret termarjinalkannya
orang-orang di Kampung Bau, dari
perb aikan
d an
p embangun an
infrastruktur yang diagendakan di
tingkat desa maupun kabupaten. Selain
itu, jalan keluar yang mereka (orangorang Bau) tempuh dari permasalahan
listrik di Kampung ini, juga berlangsung
secara individual. Dalam artian, bagi
mereka yang memiliki modal yang
berlebih, dapat dengan mudah membeli
kabel listrik untuk disambungkan ke
jalan poros desa. Sedangkan bagi
segelintir orang Bau yang tak memiliki
modal lebih, seperti keluarga Pak
Usman, Mereka harus menempuh jalan
lain, yakni dengan merakit lampu senter
untuk dijadikan alat penerangan di
rumahnya.
Ibu Sinar dan Akses Air Minum yang
Semakin Menjauh
Menjelang siang sampai sore hari.
Beberapa warga di jalan raya
Bontosunggu, nampak hilir-mudik
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membawa penampungan airnya masingmasing. Di desa ini, satu-satunya akses
air minum warga berada di Dusun
Galung atau di bagian ujung timur desa.
Beberapa tahun lalu, tepatnya di tahun
2015, desa ini memiliki tiga titik
pengambilan air minum warga, yang
terletak di Dusun Bontomanai dan
Perkampung an nel ayan P adang.
Menurut beberapa informasi warga yang
saya dapatkan, titik pengambilan air
minum di Dusun Bontomanai dan
perk ampungan nelayan Padang,
mengalami
kerusak an
pasca
pembangunan landasan pacu bandara.
Bagi sebagian warga yang memiliki
kendaraan roda dua atau empat, dapat
dengan mudah mengakses air minum di
Dusun Galung. Akan tetapi, bagi
sebagian warga yang berada di
Kampung Bau, kondisi ini menjadi
persoalan tersendiri bagi mereka.
Realitas orang-orang Bau pasca
mereka direlokasi, mempersulit akses
mereka terhadap air minum yang kini
bertambah jauh. Sekarang, dibutuhkan
jarak kurang lebih tiga kilometer untuk
sampai ke tempat pengambilan air di
Kampung Galung. Bagi Ibu Sinar,
seorang ibu rumah tangga yang
bermukim di Kampung Bau, pernah
mengutarakan kepada saya terkait
kondisi yang ia alami pasca direlokasi.
Dia berujar bahwa selain kekurangan
lahan untuk bertani dan kondisi listrik
yang tidak memadai, mereka juga
mengalami kesulitan untuk mengakses
sumber mata air di perkampungan

Galung. Salah satu alasannya ialah
faktor jarak pemukiman mereka yang
semakin jauh, sebagaimana yang Ibu
Sinar katakan bahwa:
Kita di sini susah sekali ambil air untuk
diminum, jauh sekaliki ke Galung. Itu
juga kalau ada ji motor dipake, kalau
tidak ada terpaksa ditunda lagi dulu.
Beda waktu kita tinggal di sana, dekat
sekali ambil air (Ibu Sinar, 9 Januari
2019).
Sebagai satu-satunya sumber
mata air di Bontosunggu, tempat
pengambilan air minum di Galung
sangat memungkinkan memicu konflik
bagi mereka yang memperebutkan
sumber mata air di desa. Tepat di tahun
2018, konflik yang berujung pada adu
mulut antar warga Galung dan
Bontomanai pun terjadi dan menjadi
saksi perebutan sumber daya air minum
di Bontosunggu. Informasi tentang
konflik beradu mulut oleh para ibu-ibu
di Bontosunggu, diujarkan kembali oleh
Ibu Sinar, sewaktu saya berusaha
menggali lebih jauh persoalan sumber
daya air minum di desa, bahwa:
Pernah juga itu bertengkar
mulut ibu-ibu dari galung sama orang
di bontomanai gara-gara air. Kalau
tidak salah sekitaran tahun 2018, barubaru ji (Ibu Sinar, Warga kampung
bau, 9 Januari 2019).
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Perlawanan-Perlawanan Kecil Orang
Bau
Kondisi yang dialami orang Bau seperti
Pak Usman, Jaelani, dan Ibu Sinar telah
menimbulkan beberapa perlawananperlawanan kecil. Perlawanan ini dapat
dipahami sebagai sebuah respon kultural
yang berdasar pada nilai dan filosofis
orang Bugis-Makassar yang dikenal
sebagai siri’7. Karena itu, orang BugisMakassar yang kehilangan siri’,
otomatis akan melakukan apapun untuk
mengembalikannya, meski pun
tindakannya tersebut harus ditukar
dengan darah. Selain konsepsi tentang
siri’, orang Bugis-Makassar juga
mengenal istilah sumange’ (potensi diri,
jiwa, dan semangat). Nilai-nilai dari
sumange’
tersebut
hanya
dapat
direproduksi dan ditegakkan deng an
menggunak an ‘kekerasan’ dan ‘adat’
(Heersink, 1994). Walhasil, respon
perlawanan yang muncul dari orang Bau
dapat diartikan sebagai respon kultural
mereka yang dilatarbelakangi oleh
hilangnya siri’ dan sumange’ dalam diri
mereka akibat termarginalisasi dalam
kehidupan sosial-ekonomi di Desa
Bontosunggu.
Selama berbaur dalam lingkaran
mereka dan warga Desa Bontosunggu
pada umumnya, paling tidak saya
menyaksikan dan mendengar lansung
beberapa perlawanan yang dilakukan
7

Siri’ ialah sebuah hukum sosial yang
bersifat sakral (sacred) yang menuntun
orang Bugis-Makassar berpikir, bersikap,

oleh orang Bau. Misalnya ketika orang
Bau
melakukan
‘aksi
boikot’
pembangunan bandara tahap kedua.
Kejadian tersebut dituturkan oleh Pak
Rudi, salah seorang yang mendampingi
aksi boikot orang Bau, di mana aksi
boikot tersebut terpaksa dibubarkan oleh
aparat kepolisian yang hadir di kawasan
bandara:
Makanya pernah dulu boikot
bandara baru pasang patok,
untuk minta kejelasan tanah di
Kampung Bau sama pihak
bandara. Kira-kira sebelum
perluasan yang keduanya itu
bandara. Tapi langsung banyak
polisi dikerahkan, lari semua
itu masyarakat di sana. Jadi
sebenarnya, itu Kampung Bau,
status tanahnya yang
bermasalah. Itu mi kenapa na
listrik susah masuk, jalanan
tidak ada dibangun, karena
status tanahnya yang belum
jelas. Di sana itu tanah milik
pemerintah atau pribadi (Pak
Rudi, 11 Januari 2019).
Selain aksi boikot d alam
merespon status kepemilikan tanah yang
masih simpang-siur, saya juga secara
tidak langsung pernah mendengar
beberapa orang Bau berujar untuk
memerdekakan Kampung Bau dari

dan bertingkah laku dalam kesehariannya
(Mattulada, 1991; 109)
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Bontosunggu, serta membangun
perangkat pemerintahannya sendiri:
Ini Kampung Bau, merdeka
saja dari Bontosunggu. Kita
buat pemerintahan sendiri, kau
jadi BPDnya, kau iya Usman
jadi kepala desa mako. Jalanan
di sini diperbaiki, pagar,
diganti jadi pagar batu, listrik
dikasih masuk, kalau perlu kita
buat sendiri kantor desa di sini.
Nanti kalau kau Usman jadi
kepala desa, jangan mako juga
hiraukan itu padang. Terlalu
banyak mi pembangunan di
sana. Kita di sini, setengah mati
pikirkan bagaimana caranya
dapat lampu, baru pak desa
tidak pernah na pikirkan
warganya yang di sini (Pak
Yusri, 7 Januari 2019).
Ujaran Pak Yusri dan beberapa
warga Kampung Bau di malam itu,
menjadi cerita sekaligus ekpresi
perlawanan dalam bentuk ‘gosip’ atau
dalam bahasa James Scott (1990)
sebagai bentuk ‘hidden transcripts’.
Kondisi tersebut lahir d ari pros es
tersubordinasinya suatu individu atau
komunitas dalam dominasi struktur
sosial yang mereka hadapi.
Perlawanan orang Bau dalam
bahasa James Scott (1990) sebagai
‘hidden transcripts’, tidak hanya
berbentuk ‘gosip’, tetapi juga dalam
bentuk
‘bermalas-malasan’.
Sikap
bermalas-malasan orang Bau, terjadi

ketika kepala desa menginstruksikan
kepada mereka untuk melakukan bersihbersih desa di jalan poros Dusun
Bontomanai.
Ketika orang Bau
mengetahui akan ada kegiatan bersihbersih desa, Pak Usman salah satu orang
Bau, langsung merespon instruksi pak
desa, dengan mengatakan kepada saya
bahwa:
Untuk apa ikut di sana, na kita
saja di sini tidak pernahji dihiraukan
ini Kampung Bau, makanya malasmalasmi orang ikut bersih-bersih (Pak
Usman, 18 Januari 2019).
Dapat dipahami bahwa kondisi
yang dialami oleh Orang Bau pasca
mereka direlokasi, telah menimbulkan
perlawanan dan konflik baru di
Bontosunggu. Ketidak adilan d an
marjinalisasi yang dialami oleh Orang
Bau, dapat disimpulkan sebagai faktor
yang dapat menghilangkan siri’ dan
sumange’ mereka. Karena itu, tidak
mengherankan jika timbul perlawananperlawanan kecil dari Orang Bau,
sebagai upaya merespon kondisi yang
mereka alami. Lantas, faktor seperti apa
yang memainkan peran utama dalam
skema marjinalisasi Orang Bau pasca
direlokasi? Dan bagaiman a fakto r
tersebut memungkinkan terjadinya
marjinalisasi? Pertanyaan-pertanyaan
tersebut, lebih lanjut dibahasakan pada
poin terakhir artikel ini.
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Zonasi Kawasan Sebagai Dampak
Marjinalisasi
Secara spasial, Desa Bontosunggu kini
telah menjadi ruang relatif dalam agenda
perencanaan pembanguanan Kawasan
Ekonomi Khusus Pariwisata Selayar.
Juga direpresentasikan ke dalam skema
zonasi
wilayah
pengembangan
infrastruktur transportasi. Informasi ini
saya peroleh dari Pak Makmur
Novrianto, selaku kepala seksi fisik dan
prasarana Bappeda, kepada saya,
sewaktu mengunjungi kantornya:
Itu Desa Bontosunggu, dalam
revisi RTRW yang terbaru, dia
sudah masuk salah satu
kawasan KEK, karena di sana
ada bandara dan transportasi
lautnya yang menyambungkan
antara pulau selayar besar
dengan pulau pasi yang jadi
pusat kawasan wisata disana.
Jadi strategiski, istilahnya Desa
Bontosunggu itu jadi
penyangga desa-desa yang ada
di sekitarnya, khususnya bidang
transportasi (Pak Makmur,
Kasi Fisik dan Prasarana
BAPPEDA, 8 Januari 2019).
Penuturan Pak Makmur sangat
jelas mengindikasikan satu hal bahwa
corak pembangunan di Bontosunggu,
mesti menyesuaikan dengan skema tata

ruang yang diperuntukkan untuk
pengembangan
infrastruktur
transportasi, khususnya dalam hal
pembangunan
kawasan
bandara.
Kondisi tersebut semakin mendekati
kenyataan sebab salah satu kawasan
yang menjadi pusat dari KEK di Selayar
ialah Pulau Pasi yang terletak persis
bers ebel ahan
deng an
Des a
Bontosunggu.
Implikasi
dari
penggodokkan Kabupaten Kepulauan
Selayar dalam program KEK khusus
sektor pariwisata dan kehadiran bandara
di Bontosunggu, mewujud ke dalam
sebuah logika keruangan, bertajuk
ekspansi geografis pada ruang-ruang
tertentu di perdesaan.
Ekspansi geografis ini telah
menggiring orang-orang Bau ke dalam
kondisi yang termarjinalkan pasca
mereka
direlokasi
dengan
dua
pertimbangan; (1) sebagai akibat dari
hilangnya basis produktif dalam bidang
agraris; (2) sebagai dampak dari pola
pembangunan yang tidak merata. Selain
pengembangan Zonasi KEK, Program
Pengembangan Infrastruktur SosialEkonomi Wilayah (PISEW)8 pada tahun
2018 juga menjadi program yang
mempengaruhi skema pembangunan di
Bontosunggu yang justru lebih berpusat
di perkampungan nelayan Padang.
Dalam program ini, Bontosunggu
menjadi salah satu desa yang berstatus

8

Total anggaran PISEW di Sulawesi Selatan
pada tahun 2018 mencapai 39, 6 Milyar,
yang dibagi 600 juta/kecamatan
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kawasan penyangga terkhusus dalam
bidang transportasi.
Baik secara geografis maupun
keterhubungan wilayah, posisi strategis
perkampungan nelayan Padang memberi
pengaruh pada pola pembangunan desa
yang lebih terfokus pada perkampungan
ini. Skema pembangunan Bontosunggu
yang mengikuti logik a k awas an
pengembangan pariwisata di Pulau Pasi,
diperjelas oleh Ibu Nur, selaku Kepala
Seksi Pembangunan Desa, yang
mengatakan kepada saya bahwa:

dinilai oleh beberapa warga sebagai
keberpihakan kepala desa, dalam
memutuskan rancangan pembangunan
di desa, seperti yang disampaikan oleh
Ibu Rahma, pemilik kios yang berada di
Bontomanai:
Di sini, nda pernah dibangun
jalanan. Di Padang itu tiga lapismi.
Yahh, karena kepala desanya juga
orang Padang (Ibu Rahma, 1 Desember
2018).

Bontosunggu masuk dalam
wilayah pendukung
pengembangan kawasan
perikanan dan pariwisata untuk
Desa Bontoborusu dan
Bontolebang. Karena akses ke
dua desa ini juga harus lewat di
Padang. Makanya Bontosunggu
juga masuk dalam kawasan
pembangunan yang mendukung
dua aspek tadi, Perikanan sama
Pariwisata (Ibu Nur, Kasi
Pembangunan, 19 Desember
2018).

Diprioritaskannya perkampungan
nelay an Padang sebagai pusat
pembangun an kaw asan, selain
pengembangan area bandara di Dusun
Bontomanai, jelas memberi kepedihan
dan kegetiran bagi masyarakat yang
tinggal di Kampung Bau. Kondisi
perkampungan yang muncul akibat
pembangunan bandara ini, sangat jauh
berb eda dibanding kan deng an
perkampungan lain di desa. Hal ini
senada dengan pernyataan Pak Rangga,
selaku ketua BPD, yang bercerita kepada
saya soal distribusi pembangunan dan
bantuan yang tidak merata di desa
bahwa:

Konsekuensi logis dari berbagai
program
pembangunan
kawasan,
berb asis pengemb angan saran a
transportasi bandara, dermaga, maupun
pariwisata, memberi pengaruh pada pola
distribusi pembangunan yang timpang
dan hanya terfokus pada satu atau
beberapa ru ang g eogr afis di Des a
Bontosunggu.
Ketimpangan
pembangunan di Desa Bontosunggu,

Jadi nanti itu mau saya suruh
tim pemeriksa masuk ke
Kampung Bau, arahkan masuk
supaya dia lihat kondisi di sini,
jangan selalu di Padang dilihat
haha. Di sini itu kayak
memangmi dunia lain. Tidak
ada sekali ini pak desa, Na
kasih di luar garis betul ini
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Kampung Bau kasian, ta’
jampe’ (tidak diperhatikan)
betul (Pak Rangga, 17
Desember 2018).
Penuturan dari Pak Rangga
terkait pembangunan yang massif di
Padang, ialah dampak dari logika
pembangunan kawasan yang hanya
berpijak pada ruang geografis ‘bernilai
lebih’, seperti yang dikonseptualisasikan
oleh Neil Smith (2008), seorang pakar
ekonomi-politik pembangunan. Dalam
risalahnya, ketimpangan pembangunan
menurut Smith (2008), cenderung
bercorak geografis.
Kondisi ini
disebabkan oleh adanya eksploitasi
ruang sebagai konsekuensi pergerakan
kapital yang mencari ruang atau
kawasan yang lebih menguntungkan,
space as use value. Terkosentrasinya
pembangunan
di
pesisir
desa
perkampungan nelayan Padang sebagai
ruang yang memiliki nilai guna,
dipengaruhi secara r elatif ol eh
pengembangan kawasan pariwisata yang
terletak di Pulau Pasi. Maka dari itu,
sangat jelas bahwa pola pembangunan
yang
timpang
di
Bontosunggu
dipengaruhi oleh skema zonasi kawasan.
Hal ini pula yang membuat kondisi
orang-orang Bau yang bermukim di
tempat baru, semakin termarjinalkan,
baik dari aspek sosial maupun spasial.
Sebab, tak dilirik sama sekali oleh mata
pembangun an
dalam
skema
pengembangan Kawasan Ekonomi
Khusus di bidang pariwisata.

PENUTUP
Kehadiran bandara H. Aeropala di Desa
Bontosunggu,
Kepulau an
Selayar, memberi perubahan besar
terhadap kondisi masyarakat setempat.
Perubahan besar yang ditimbulkan pasca
kehadiran Bandara di desa ini terdiri atas
dua hal, yakni penurunan kualitas hidup
orang Bau sebagai korban relokasi
pembangunan bandara dan sebagai
faktor dominan yang mempengaruhi
skema tata ruang dan pembangunan di
Bontosunggu. Penurunan kualitas hidup
orang Bau pasca mereka direlokasi
meliputi persoalan keterbatasan lahan
bertani, keterbatasan arus listrik, dan
stigmatisasi sebagai orang tertinggal
yang bermukim di tempat kumuh.
Sedangkan terkait skema tata ruang
perdesaan di Bontosunggu, dipengaruhi
oleh proses zonasi Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK) dalam aspek pariwisata.
Program KEK tersebut secara tidak
langsung telah mengarahkan laju
pembangunan di desa yang hanya
terpusat pada perkampungan nelayan
Padang sebagai titik penyambung lokasi
pariwisata di Pulau Pasi. Pemusatan
pembangun an di Padang jel as
berbanding terbalik dengan keterbatasan
infrastruktur di permukiman orang Bau
yang serba kekurangan. Karena itu,
keterbatasan-keterbasan orang Bau dan
permukiman mereka seperti yang telah
terbahasakan, saya sebut sebagai sebuah
proses marjinalisasi sosio-spasial (sociospatial marginality).
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Akan tetapi, ada fakta menarik
dari termajinalisasinya orang-orang Bau
dalam kehidupan sosio-spasial mereka
di Bontosunggu, yakni mu nculnya
perlawanan senyap. Kemunculan bentuk
perlawanan senyap dari orang Bau
dipengaruhi oleh nilai sosial-budaya
orang Bugis-Makassar yang dikenal
sebagai siri’ dan sumange’. Sebab, bagi
orang Bugis-Makassar, dua hal tersebut
menjadi semangat dan landasan hidup
mereka dalam bertindak. Beberapa
bentuk perlawanan orang Bau sebagai
upaya untuk mempertahankan nilai siri’
dan sumang e’ merek a akibat
dimarjinalisasi,
terdi ri
atas
mewacanakan untuk memerdekakan
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Abstract
Social forestry is a concept that has been implemented since the 1970s at global, regional,
and local level to provide access to land for the people, to enhance welfare of the people,
and to sustain environmental carrying capacity. The concept has also been implemented
in Indonesia since 1995. On the other hand, indigenous community of Kasepuhan
Ciptagelar has been managing its forest for 652 years. The concept on forest management
implemented the community has not only been implemented on forest management but,
most importantly, on integrated management of territory of Kasepuhan Ciptagelar.
Implementation of such a concept has led to a balance between achievement of
conservation and development of social, economic, and environmental system of the
community. By considering the lessons learned from integrated territorial management
by Kasepuhan Ciptagelar, there are several factors that hinder achievement of
implementation of social forestry and, in general, comprehensive management of forest
and non-forest by Kasepuhan Ciptagelar, as well as other indigenous communities in
Indonesia with a similar social, economic, and environmental charasteristics. Those
factors are the absence of a comprehensive legal and institutional framework on
acknowledgement and management of territory of the community. Also, there is a lack of
geospatial data and information, as well as land administration database, concerning
local knowledge, area of implementation of such a knowledge, and community whom
1
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implements such a knowledge. To achieve balance between conservation and
development of social, economic, and environmental system by means of social forestry
and acknowledgement of community’s territory, the above mentioned problems are urgent
to be solved. To solve such problems, acknowledgement of territory of indigenous
community of Kasepuhan Ciptagelar may be implemented as a pilot project.
Keywords: Social forestry, UU Masyarakat Adat, Kasepuhan Ciptagelar

Abstrak
Perhutanan sosial merupakan salah satu konsep yang telah diterapkan pada tingkal global,
regional, maupun lokal sejak periode 1970-an dalam penjaminan akses terhadap lahan
bagi masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian daya dukung
lingkungan. Sejak tahun 1995, konsep tersebut mulai diterapkan di Indonesia. Di lain sisi,
Kasepuhan Ciptagelar telah melaksanakan pengelolaan hutan di wilayahnya selama 652
tahun. Konsep pengelolaan hutan oleh MHA ini tidak hanya diterapkan dalam
pengelolaan kawasan hutan saja namun merupakan konsep pengelolaan wilayah
Kasepuhan Ciptagelar secara terintegrasi. Dampak dari pengelolaan wilayah secara
terintegrasi oleh MHA ini adalah terjaganya keseimbangan antara pencapaian pelestarian
dan pembangunan sistem sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dengan memperhatikan
pembelajaran dari pengelolaan wilayah Kasepuhan Ciptagelar, terdapat beberapa faktor
yang menghambat pencapaian pelaksanaan program perhutanan sosial dan umumnya
pengelolaan kawasan hutan dan budidaya secara komprehensif dalam lingkup pengakuan
wilayah Kasepuhan Ciptagelar dan MHA lainnya di Indonesia yang memiliki
karakteristik sistem sosial, ekonmi, dan lingkungan yang serupa dengan Kasepuhan
Ciptagelar. Faktor-faktor tersebut adalah belum tersedianya kerangka hukum dan
kelembagaan pengakuan serta pengelolaan wilayah masyarakat secara terintegrasi. Faktor
penghambat lainnya adalah belum tersedianya data dan informasi geospasial serta basis
data pertanahan terkait dengan kearifan lokal, wilayah kearifan lokal, masyarakat yang
menerapkan kearifan lokal pada wilayahnya, dan interaksi geospasial antar komponen
tersebut. Dalam rangka mencapai keseimbangan antara pelestarian dan pembangunan
sistem sosial, ekonomi, dan lingkungan oleh masyarakat melalui program perhutanan
sosial dan pengakuan wilayah masyarakat, pemecahan permasalahan-permasalahan
tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. Pemecahan permasalahan-permasalahan
tersebut dapat dilaksanakan melalui pengakuan wilayah Kasepuhan Ciptagelar sebagai
pilot project.
Keywords: Social forestry, UU Masyarakat Adat, Kasepuhan Ciptagelar
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PENDAHULUAN
Perhutanan sosial merupakan salah satu
konsep yang telah diterapkan untuk
menyelesaikan beberapa permasalahan
pada tingkat global, regional, maupun
lokal, terutama permasalahan dalam
maupun yang terkait dengan sektor
kehutanan. Perhutanan sosial, yang
dalam dimensi berbeda dikenal pula
dengan istilah perhutanan berbasis
masyar akat
atau
commu nitybased forestry dan perhutanan berbasis
partisipasi atau participatory forestry
(Gilmour, 2016: 1), dikembangkan tidak
hanya untuk m empertah ankan
keseimbangan antara kelestarian hutan
dan pemenuhan kebutuhan masyarakat
antara periode 1970-an sampai 1990-an
namun telah digunakan pula sebagai
instrumen kebijakan untuk memecahkan
permasalahan global seperti liberalisasi
perd agang an, perubah an iklim,
pembalakan liar, dan penggantian jasa
lingkungan atau paym ent for
environmental services antara periode
2000-an hingga 2010-an (Gilmour,
2016: 6).
Di Indonesia, perhutanan sosial
merupak an instrum en kebij akan
kehutanan yang melibatkan masyarakat
dalam
rang ka
meningk atkan
kesejahter aan
m asyarak at,
keseimban gan lingkungan, dan
dinamika sosial budaya, sebagaimana
disebutkan pada Pasal 1 ayat (1)
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan nomor P.83/MENLHK

/SETJEN/KUM.1/10/2016
tentang
Perhutanan Sosial. Diinisiasi pada tahun
1995 (Suradiredja et al., 2017), sejak
berlakunya Putusan MK 35/PUUX/2012 Perhutanan Sosial telah
digunakan sebagai salah satu instrumen
pengakuan hutan Masyarakat Hukum
Adat (MHA). Dengan dikeluarkannya
Peraturan Presiden nomor 88 tahun 2017
tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah
dalam Kawasan Hutan, perhutanan
sosial dan pengakuan MHA ditetapkan
menjadi pilar pelaksanaan reforma
agraria.
Di lain sisi, perkembangan terkini
konsep perhutanan sosial di Indonesia
diikuti pula oleh munculnya potensi
permasalahan dalam lingkup penerapan
kebijakan tersebut. Dalam lingkup
penjaminan akses terhadap lahan bagi
masyarakat, peningkatan kesejahteraan
masyarakat, dan pencapaian
keseimbangan antara pembangunan
sosial-ekonomi dan pelestarian hutan,
tiga tujuan utama tersebut belum
dijadikan prioritas dalam implementasi
kebijakan perhutanan sosial (Fisher et
al., 2018: 348). Beberapa faktor yang
menghambat p encapai an tujuan
perhutanan sosial adalah belum
tersedianya kerangka hukum pengaturan
penguasaan lahan dan basis data
pertanahan yang komprehensif, fokus
instansi pemerintah dalam memenuhi
syar at
administratif
tanpa
mempertimbangkan pencapaian tujuan
pelaks anaan perh utan an sosial,
munculnya konflik kepentingan pada
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tingkat lokal, belum dilibatkannya
lembaga lokal termasuk kearifan lokal di
dalamnya, dan belum terintegrasinya
program peningkatan kesejahteraan
masyar akat dal am pelaksan aan
perhutanan sosial (Fisher et al., 2016:
359).
MHA Kasepuhan Ciptagelar,
yang selanjutnya akan disebut sebagai
Kasepuhan Ciptagelar, merupakan
MHA yang telah mengal ami
transformasi dari masyarakat peramu ke
petani. Karakter sebagai masyarakat
peramu dapat dilihat dari adanya budaya
konservasi hutan yang kuat. Sejak tahun
1368, Kasepuhan Ciptagelar telah
menempati wilayah seluas 103 ribu
hektar, di mana 50% tutupan lahan
wilayah tersebut adalah hutan. Kuatnya
budaya konservasi hutan ditunjukkan
dengan lestarinya hutan di wilayah
tersebut, di mana selama 652 tahun
luasan kerusakan hutan di wilayah
tersebut kurang dari 1%. Di lain sisi,
Kasepuhan Ciptagelar memiliki budaya
padi yang kuat. Pada tahun 2017,
masyarakat tersebut memiliki persedian
beras sebanyak 45 ribu ton, yang dapat
dikonsumsi oleh 20 ribu warganya
selama 10 tahun. Kasepuhan Ciptagelar
telah mencapai ketahanan pangan,
terutama dengan memperhatikan fakta
bahwa rata-rata produksi tahunan beras
antara tahun 2008 dan 2017 lebih tinggi
4.000 ton dibandingkan rata-rata
konsumsi beras pada periode yang sama.
Pada makalah ini disampaikan
pembelajaran dari pengelolaan hutan

secara khusus dan wilayah Kasepuhan
Ciptagelar secara umum. Hasil
pembelajaran
tersebut
selanjutnya
dielaborasikan
dalam
lingkup
konseptualisasi pengakuan wilayah
Kasepuhan Ciptagelar secara khusus dan
umumnya wilayah MHA di Indonesia
serta dalam pengembangan lebih lanjut
konsep perhutanan sosial di Indonesia.
Pengel aborasi an
hasil
pembelajaran tersebut dilaksanakan
dengan memperhatikan karakteristik
Kasepuhan Ciptagelar yang memiliki
budaya konservasi hutan yang kuat
namun telah bertransformasi menjadi
MHA dengan budaya padi yang kuat
pula. Selain itu, aspek ekonomi dan
lingkungan Kasepuhan Ciptagelar juga
menjadi pertimbangan utama dalam
konseptualisasi pengakuan wilayah
MHA dan pengembangan lebih lanjut
konsep perhutanan sosial di Indonesia.
Dengan demikian, makalah ini dapat
dimanfaatkan sebagai acuan dalam
pengakuan
wilayah
MHA
dan
penerapan konsep perhutanan sosial
pada MHA yang memiliki karakteristik
seperti Kasepuhan Ciptagelar.
Pengelolaan Hutan Kasepuhan
Ciptagelar
Pada bagian ini disampaikan konsep
pengelolaan hutan oleh Kasepuhan
Ciptagelar. Penjelasan mengenai konsep
tersebut disampaikan dalam lingkup
zonasi dan pemanfaatan hutan di
wilayah Kasepuhan Ciptagelar. Selain
itu, penjelasan mengenai dampak
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penerapan konsep pengelolaan hutan
oleh Kasepuhan Ciptagelar terhadap
kelestarian sistem sosial, ekonomi, dan
lingkungan MHA tersebut disampaikan
pula pada bagian ini. Wilayah
Kasepuhan Ciptagelar secara umum
dikategorikan ke dalam tiga zona, yaitu
zona hutan titipan, hutan tutupan, dan
hutan garapan. Hutan titipan saat ini
memiliki fungsi sebagai kawasan
lindung dan konservasi secara adat.
Selain itu, hutan titipan memiliki juga
fungsi sebagai wilayah cadangan yang
suatu saat nanti akan digunakan oleh
Kasepuhan Ciptagelar. Di lain sisi, hutan
tutupan adalah hutan yang berfungsi
sebagai kawasan lindung dan hutan
garapan merupakan zona budidaya, di
mana terdapat permukiman dan
infrastruktur pertanian seperti ladang,
sawah, dan kebun.
Konsep perlindung an hutan
titipan
dan
tutupan
Kasepuhan
Ciptagelar
menggunakan
konsep
pengelolaan terbatas. Di hutan titipan
dan tutupan hanya dapat dilaksanakan
kegiatan
yang
terkait
dengan
pelaksanaan adat istiadat Kasepuhan
Ciptagelar. Pada setiap upacara adat
Kasepuhan Ciptagelar,
diperlukan
beberapa produk hutan tertentu. Pada
upacara adat ngarawunan, daun Ki Tai
atau Dysoxylum gaudichaudianum dan
daun cabai beserta beberapa jenis daun
lainnya digunakan untuk membuat
instalasi rawun yang dipasang di ladang
dan sawah saat padi akan berbuah sekali
dalam satu tahun. Sawen, yang

merupakan instalasi yang berfungsi
memberikan
perlindungan kepada
permukiman d an inf rast ruktur
permukiman lainnya seperti rumah dan
lumbung padi, terdiri atas daun tulak
tanggul atau Myristica gultheriifolia,
daun sulangkar atau Leea indica, daun
pacing atau Costus speciosus, daun
darangdan atau Ficus obscura, rumput
palias atau rumput bambu atau
Pogonatherum crinitum, dan harupat
yaitu bagian yang keras dan tajam dari
ijuk pohon enau (Pratiwi, 2018: 49).
Pengambilan produk hutan di
zona hutan titipan dan tutupan untuk
keperluan adat tidak akan merusak
kelestarian hutan. Sebagian besar
produk hutan yang digunakan berupa
daun-daunan atau tanaman yang tumbuh
liar tidak hanya di hutan titipan dan
tutupan namun juga di zona hutan
garapan. Pengambilan produk hutan
tersebut pun hanya dilaksanakan
beberapa kali dalam satu tahun, dengan
volume yang sangat kecil dibandingkan
dengan ambang lestari dari produkproduk hutan tersebut. Prinsip serupa
diterapkan pula dalam pengambilan
produk hutan berupa kayu, seperti kayu
teureup (Artocarpus elasticus) untuk
tempat penumbuk padi atau lisung dan
bangunan penyimpanan lisung atau
saung lisung (Kusdiwanggo, 2015: 127).
Dengan dimensi panjang 3 meter, lebar
60 cm, dan tinggi 50 cm, (Alamsyah,
2016: 56) diperlukan satu atau lebih
pohon dewasa untuk membuat lisung
dan saung lisung. Sebagai salah satu
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infrastruktur utama dalam pelaksanaan
adat istiadat Kasepuhan Ciptagelar,
setiap kampung yang berafiliasi dengan
Kasepuhan Ciptagelar memiliki minimal
sebuah lisung dan saung lisung yang
dapat digunakan selama puluhan bahkan
ratusan tahun (Alamsyah, 2016: 56). Di
lain sisi, kayu dari pohon rasamala
(Altingia excelsa) dan gadog (Bischofia
javanica) dilarang untuk digunakan
dalam pembuatan lisung dan saung
lisung (Kusdiwanggo, 2015: 127).
Dengan demikian, populasi pohon
teureup, rasamala, dan gadog dapat
dijaga dengan baik oleh Kasepuhan
Ciptagelar.
Selain prinsip tersebut di atas,
Kasepuhan Ciptagelar telah mampu
mengalihkan tekanan sosial-ekonomi
terhadap hutan ke hutan garapan.
Sebagian besar produk hutan yang
diperlukan untuk keperluan adat istiadat
telah ditanam di kebun atau pekarangan
rumah. Selain itu, kebutuhan kayu untuk
pembuatan rumah dan kayu bakar telah
dapat dipenuhi dari kebun warga.
Hampir setiap warga Kasepuhan
Ciptagelar memiliki beberapa jenis
tanaman kayu di kebunnya, yang dapat
digunakan untuk membangun minimal
satu rumah secara lengkap.
Prinsip penting lainnya yang
berkontribusi dalam pelestarian hutan
Kasepuhan Ciptagelar adalah prinsip
perlindungan keanekaragaman hayati.
Sebagaimana disampaikan sebelumnya,
terdapat beberapa produk hutan yang
dengan jumlah terbatas dibutuhkan

untuk pelaksanaan adat istiadat, yang
sebagian besar dari produk tersebut telah
ditanam di kebun warga. Di lain sisi,
perlindungan keanekaragaman hayati
justru diterapkan pada produk-produk
hutan yang tidak digunakan untuk
keperluan adat istiadat. Perlindungan
terhadap produk-produk tersebutlah
yang telah mempertahankan kelestarian
hutan titipan dan tutupan. Hingga tahun
2010, Priyadi et al. (2010) telah
mengidentifik asi 500 spesies
tumbuhan di wilay ah K ase puhan
Ciptagelar.
Pelaksanaan perlindungan hutan
titipan dan tutupan dilaksanakan oleh
organis asi di dal am struktur
pemerint ahan adat K asepuhan
Ciptagelar
yang
dipimpin
oleh
paninggaran. Selain bertugas untuk
melaksanakan patroli hutan rutin,
paninggaran juga memiliki tugas dan
fungsi untuk melindungi hutan garapan
dari berbag ai macam ganggu an.
Paninggaran merupakan sebuah jabatan
yang dilaksanakan secara turun temurun
oleh sebuah keluarga.
Dalam lingkup pengambilan hasil
hutan untuk keperluan adat, hampir
setiap
pejabat
dalam
struktur
pemerint ahan Ciptag elar dapat
melaksanakan
kegiatan
tersebut.
Paninggaran memiliki tugas untuk
mengambil hasil hutan tertentu, seperti
kijang untuk keperluan upacara adat
menanam padi di ladang, panen padi,
dan syukuran panen padi dengan
memakan beras hasil panen terbaru.
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Dalam lingkup pelestarian daya
dukung lingkungan K asepuhan
Ciptagelar, hutan titipan dan tutupan
memegang peranan penting. Salah satu
fungsi dari hutan titipan dan tutupan
adalah sebagai wilayah resapan air.
Selain itu, di hutan titipan dan tutupan
terdapat pula mata air yang menjadi
sumber air bagi sungai-sungai yang
mengalir ke berbagai penjuru wilayah
Provinsi Jawa Barat dan Banten. Peta
Ruang Budaya Kasepuhan Ciptagelar
menunjukkan lokasi mata air serta
sungai-sungai yang bersumber dari
hutan titipan.
Fungsi hutan titipan dan tutupan
dalam melest arik an day a dukung
lingkungan Kasepuhan
Ciptagelar
tersebut secara langsu ng telah
mendorong pelestarian adat istiadat
Kasepuhan Ciptagelar. Sebagai MHA
yang memiliki budaya padi yang kuat,
sawah yang terletak di zona hutan
gar apan mer upak an salah satu
infrastruktur adat utama. Dengan
demikian, hutan titipan dan tutupan
secara langsung berkontribusi dalam
melestarikan daya dukung hutan
garapan dan adat istiadat Kasepuhan
Ciptagelar secara umum.
Kasepuhan Ciptagelar juga telah
memanfaatkan beberapa sungai untuk
menghasilkan energi listrik, terutama
menggunakan pembangkit listrik tenaga
mikrohidro (PLTMH). Hingga saat ini,
Kasepuhan Ciptagelar telah memiliki
empat PLTMH. Selain digunakan untuk
memenuhi kebutuhan listrik warga

Kasepuhan Ciptagelar, tersedianya
listrik
telah
m emfasilitasi
operasionalisasi CigaTV, stasiun TV
lokal yang dibangun dengan tujuan
menyebarkan informasi mengenai adat
istiadat Kasepuh an Ciptagelar.
Ketersediaan listrik dan pembangunan
infrastruktur internet di wilayah
Kasepuhan Ciptagelar juga telah
memberikan kemudahan bagi warga
Kasepuhan Ciptagelar untuk mengakses
informasi. Selain itu, listrik dan internet
telah membuka peluang bagi warga
untuk meningkatkan kesejahteraannya
melalui penjualan voucher untuk
mengakses internet.
Di lain sisi, hutan garapan juga
memegang peranan penting dalam
melestarikan hutan titipan dan tutupan.
Selain mengurangi sebagian besar
tekanan sosial-ekonomi terhadap hutan
titipan dan tutupan, secara adat tidak
akan terjadi konversi hutan titipan dan
tutupan ke hutan garapan, kecuali
untuk memfasilitasi pelaksanaan adat
istiadat dengan mempertimbangkan
kelestarian daya dukung wil ayah
Kasepu han Ciptagel ar. H al ini
dikarenak an pembagian zona hutan
titipan, tutupan, dan garapan yang jelas,
dimana batas setiap zona hutan tersebut
telah ditentukan oleh Kasepuhan
Ciptagelar dan dipahami secara jelas
oleh warga Kasepuhan Ciptagelar.
Sistem perladangan padi berpindah
hanya diterapkan di dalam zona hutan
garapan. Di lain sisi, sistem perladangan
padi berpindah merupakan salah satu
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metode untuk meregenerasi daya
dukung lingkungan hutan garapan.
Pengakuan Wilayah MHA
Pada bagian ini disampaikan penjelasan
mengenai konseptualisasi pengakuan
wilayah MHA, terutama dengan
memperhatikan karakteristik sosial,
ekonomi, dan lingkungan serta konsep
pengelol aan wilay ah Kasepuhan
Ciptagelar. Konsep pengakuan wilayah
MHA yang disampaikan pada bagian ini
dikembangkan dengan memperhatikan
kerangka hukum pengakuan MHA yang
tersedia dan permasalahan yang muncul
dalam implementasi kerangka hukum
tersebut.
Dalam lingkup pengakuan hutan
Kasepu han Ciptagel ar, terd apat
hambatan akibat kerangka hukum
pengakuan hutan MHA yang ada saat
ini. Hutan titipan dan tutupan Kasepuhan
Ciptagelar tersebar pada wilayah
administrasi tiga kabupaten, yaitu
Kabupaten Lebak, Sukabumi, dan Bogor
serta wilayah administrasi dua provinsi,
yaitu Provinsi Jawa Barat dan Banten.
Di lain sisi, penetapan MHA sebagai
subjek dalam penguasaan hutan
dilaksanakan menggunakan peraturan
daerah, sebagaimana dinyatakan pada
Pasal 6 ayat (5) Peraturan Presiden
nomor 88 tahun 2017. Selain itu, tidak
terdapat peraturan perundangan yang
mengatur penetapan MHA sebagai
subjek dalam penguasaan hutan pada
tingkat lintas provinsi.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut
di atas, pengelolaan wilayah Kasepuhan
Ciptagelar secara komprehensif menjadi
faktor utama yang telah mendorong
tercapainy a kes eimbang an antara
pelestarian dan pembangunan sistem
sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Walaupun
Kasepuhan
Ciptagelar
memiliki budaya konservasi hutan yang
kuat dan secara historis merupakan
masyarakat peramu yang dalam jangka
waktu lama telah bertransformasi
menjadi masyarakat petani, Kasepuhan
Ciptagelar memiliki ketergantungan
yang tinggi terhadap hutan garapan.
Permukiman, ladang, sawah, dan kebun
di hutan garapan tidak hanya memiliki
fungsi ekonomi namun berfungsi pula
dalam melestarikan adat istiadat
Kasepuhan Ciptagelar.
Di lain sisi, kelestarian adat
istiadat Kasepuhan Ciptagelar juga
sangat bergantung kepada kelestarian
hutan titipan dan tutupan. Sebagaimana
disampaikan pada bagian sebelumnya,
hutan titipan dan tutupan berfungsi
untuk mempertahankan daya dukung
lingkungan hutan garapan.
Sebagai dampaknya, pengakuan
wilayah Kasepuhan Ciptagelar harus
dilaksan akan secara terint egr asi.
Pengakuan hutan titipan, tutupan, dan
garapan serta infrastruktur adat lainnya
harus dilaksanakan secara bersamaan.
Kerangka hukum pengakuan
MHA yang ada di Indonesia saat ini juga
belum
memfasilitasi
pengakuan
kawasan budidaya MHA. Peraturan
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Presiden nomor 88 Tahun 2017
hanya
m engatu r
penyelesaian
penguasaan lahan dalam kawasan hutan,
sedangkan Peraturan Presiden nomor 86
tahun 2018 tentang Reforma Agraria
tidak mengatur pengakuan wilayah
MHA. Peraturan Menteri Agraria dan
Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan
Nasional nomor 10 tahun 2016 tentang
Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas
Tanah MHA dan Masyarakat yang
Berada dalam Kawasan Tertentu hanya
mengatur pengakuan wilayah MHA di
kawasan hutan atau perkebunan.
Dalam lingkup pengakuan dan
perlindungan kearifan lokal dan objek
pemajuan kebudayaan, pengakuan dan
perlindung an
tersebut
tidak
mengikutkan pengaturan lebih lanjut
terkait penguasaan lahan dimana
kearifan lokal tersebut dilaksanakan dan
terdapat objek pemajuan kebudayaan.
Pada Pasal 19 ayat (2) angka (b)
Peraturan
Menteri
Lingkungan
Hidup dan Kehut anan nomor
P.34/MENLHK/ SETJEN/KUM. 1/
5/2017 tentang Pengakuan dan
Perlindungan Kearifan Lokal dalam
Pengelolaan Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa
penetapan pengakuan dan perlindungan
Kearifan Lokal memuat informasi
tentang wilayah kearifan lokal yang
dilindungi. Selain itu, pada Pasal 22 ayat
(4) Undang-Undang nomor 5 tahun 2017
tentang
Pemajuan
Kebudayaan
dinyatakan bahwa pengamanan objek
pemajuan kebudayaan dilaksanakan

melalui pemutakhiran data dalam Sistem
Pendataan kebudayaan Terpadu secara
terus menerus, mewariskan objek
pemajuan kebudayaan kepada generasi
berikutnya, dan memperjuangkan objek
pemajuan kebudayaan sebagai warisan
budaya dunia. Dua peraturan tersebut
tidak mengatur
lebih
lanjut
mengen ai penguasaan lahan terkait
wilayah kearifan lokal dan untuk lokasi
objek pemajuan kebudayaan.
Secara konseptual, pengakuan
wilayah MHA harus dilaksanakan
dengan memperhatikan keabsahan
MHA, wilayah MHA, dan ketersediaan
kearifan lokal dalam pengelolaan
wilayah MHA serta interaksi geospasial
antar
tiga
komponen
tersebut.
Pernyataan tersebut diadopsi dari
konsep administrasi pertanahan atau
land administration dimana manusia
dan lahan dihubungkan melalui hak,
batasan, dan kewajiban atau rights,
restrictions, and responsibilities (RRRs)
(Williamson et al., 2010: 88-89). Dalam
lingkup pengakuan wilayah MHA,
hubungan antara MHA dan wilayahnya
direalisasikan dalam bentuk kearifan
lokal
yang
diterapkan
dalam
pengelolaan wilayah MHA tersebut.
Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 4
Peraturan
Menteri
Lingkungan
Hidup dan Kehut anan nomor
P.34/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/5/
2017, kearifan lokal mencakup:
Pengetahuan tradisional di bidang
Sumber Daya Genetik, air, tanah,
dan energi
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Pengetahuan tradisional termasuk
namun tidak terbat as pad a
mata pencaharian berkelanjutan,
kesehatan, dan lainnya di bidang
wilayah kearifan lokal yang dijaga
kelestariannya.
Peralatan dan
teknologi tradisional di bidang
perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup dan sumber daya
alam. Ekspresi budaya tradisional,
tradisi dan upacara tradisional di
bidang
perlindung an
dan
pengelolaan lingkungan hidup dan
sumber daya alam termasuk folklor
terkait Sumber Daya Genetik.
Pembelajaran tradisional di bidang
perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup dan sumber daya
alam, dan/ atau warisan budaya
benda dan tak benda.

Pener apan k earifan lok al di
Kasepuhan Ciptagelar salah satunya
dilaksanakan melalu pendefinisian dan
penerapan RRRs terkait pengelolaan
hutan. Kasepuhan Ciptagelar memiliki
hak untuk memanfaatkan hutan tititpan
dan tutupan secara terbatas untuk
keperluan pelaksanaan adat istiadat.
Selain itu, Kasepuhan Ciptagelar
memiliki pula hak untuk memanfaatkan
secara optimal hutan garapan dalam
rangka
pencapaian
keseimbangan
antar a pelestarian dan pembangunan
sistem sosial,
ekonomi , dan
lingkungan wilay ahnya. Selain
telah didefinisikannya batas hutan
titipan, tutupan, dan garapan secara

jelas, batasan dalam pengelolaan hutan
titipan dan tutupan telah didefinisikan
pula secara jelas. Pengelolaan hutan
garapan pun telah dibatasi dengan jelas,
baik secara fisik seperti melalui
penetapan batas ladang, sawah, kebun,
dan permukiman yang dikuasai baik
oleh Kasepuhan Ciptag elar, warga
Kasepuhan Ciptagelar, dan selain warga
Kasepuhan Ciptagelar maupun secara
adat seperti melalui penetapan satu
musim tanam padi dalam satu tahun
beserta tahap annya. Kew ajiban
Kasepu han
Ciptagel ar
dalam
pengelolaan wilayahnya juga telah
didefinisikan dengan jelas, seperti
kewajiban untuk menjaga hutan titipan
dan tutupan serta kewajiban untuk
melaksanakan adat istiadat Kasepuhan
Ciptagelar terkait pemanfaatan wilayah
MHA tersebut.
Penerapan konsep pengakuan
wilayah MHA tersebut di atas dapat
dilaksanakan identifikasi dan penetapan
kearifan lokal dalam pengelolaan
wilayah MHA, MHA yang telah
melaksanakan kearifan lokal dalam
pengelolaan wilayahnya, dan wilayah
kearifan lokal. Penetapan wilayah
kearifan
lokal,
yang
sekaligus
dilaksanakan dalam rangka penetapan
wilayah MHA, dilaksanakan melalui
pemberian hak untuk menguasai dan
mengelola wilayah MHA dimaksud.
Selain
perm asalahan
kelembagaan tersebut di atas, dimana
belum terdapat kerangka hukum dan
organisasi yang dapat memberikan
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pengaku an wil ayah K asepuhan
Ciptagelar secara komprehensif,
sebagaimana disampaikan pada Bagian
Pendahuluan, salah satu faktor yang
menghambat pengakuan wilayah MHA
melalui penerapan konsep perhutanan
sosial adalah belum adanya basis data
pertanahan yang komprehensif. Basis
data
pertanahan
dalam
lingkup
pengakuan wilayah MHA terdiri atas
data dan informasi terkait lokasi dan
dimensi wilayah kearifan lokal, kearifan
lokal yang diterapkan pada wilayah
kearifan lokal tersebut, dan MHA yang
telah membangun dan menerapkan
kearifan lokal di wilayah kearifan lokal
tersebut.
Pengembangan Konsep Perhutanan
Sosial
Pada bagian ini disampaikan penjelasan
mengenai
pengembangan lanjutan
konsep perhutanan
sosial
di
Indonesi a.
Sebagaimana
telah
dijelaskan pada Bagian Pendahuluan,
usulan pengembangan lanjutan konsep
perhutanan sosial yang dijelaskan pada
makalah ini disusun berdasarkan
karakteristik sistem sosial, ekonomi, dan
lingkungan serta konsep pengelolaan
wilayah Kas epuhan Ciptag elar.
Selain itu, usulan pengemb angan
lanjutan kons ep perhutanan sosial
pada makalah ini disusun dengan
memperhatikan pula konsep pengakuan
wilayah Kasepuhan Ciptagelar.
Sebagaimana disampaikan pada
bagian sebelumnya, perhutanan sosial

merupakan implementasi dari reforma
agraria pada sektor kehutanan. Selain
itu, perhutanan sosial merupakan
instrumen dalam pengakuan hutan adat.
Dengan demikian, secara legal,
perhutanan sosial dilaksanakan dalam
rangka pengelolaan hutan. Namun,
perhutanan sosial tidak dapat digunakan
sebagai instrumen pengakuan kawasan
budidaya,
baik
melalui
skema
redistribusi lahan dan/atau konversi
hutan.
Terdapat beberapa faktor yang
menghambat p encapai an tujuan
pelaksanaan perhutanan sosial. Tujuan
dan faktor penghambat pencapaian
tujuan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Penjaminan akses terhadap lahan
oleh
masyarakat,
dengan
faktor
penghambat
sebagai
berikut:
a. Aspek kelembagaan
pemerintah, yaitu belum
tersedianya kerangka hukum
pengakuan hutan masyarakat.
b. Aspek teknis, yaitu belum
tersedianya data dan informasi
geospasial serta basis data
pertanahan terkait dengan
kearifan lokal, wilayah kearifan
lokal, dan masyarakat yang
menerapkan kearifan lokal pada
wilayahnya.
2. Peningkatan
k esej ahter aan
masyar akat, deng an fakto r
penghambat sebagai berikut:
a. Aspek kel embag aan
pemerintah, yaitu belum
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3.

terintegrasinya program
peningkat an kesej ahteraan
masyar akat dengan program
perhutanan sosial dan fokus
instansi pemerintah dalam
memenuhi syarat administratif
program perhutanan sosial.
b. Aspek kelembagaan
masyarakat, yaitu belum
terbangunnya lembaga
masyarakat dalam pelaksanaan
program perhutanan sosial.
Pencapaian keseimbangan antara
pembangunan sosial-ekonomi dan
pelestarian hutan, dengan faktor
penghambat sebagai berikut:
a. Aspek kelembagaan
pemerintah, yaitu belum
melibatkan lembaga lokal dan
fokus instansi pemerintah
dalam memenuhi syarat
administratif program
perhutanan sosial.
b. Aspek kelembagaan
masyarakat, yaitu belum
terbangunnya lembaga
masyarakat dalam pelaksanaan
program perhutanan sosial.
c. Aspek teknis, yaitu belum
tersedianya data dan informasi
geospasial serta basis data
pertanahan terkait dengan
kearifan lokal, wilayah kearifan
lokal, dan masyarakat yang
menerapkan kearifan lokal pada
wilayahnya.

Dari sudut pandang aspek
kelembagaan pemerintah, terdapat
empat faktor penghambat utama yaitu
belum tersedianya kerangka hukum
pengakuan hutan masyarakat, belum
terintegrasinya program peningkatan
kesejahteraan
masyarakat
dengan
program perhutanan sosial, belum
melibatkan lembaga lokal, dan fokus
instansi pemerintah dalam memenuhi
syarat administratif program perhutanan
sosial. Dalam lingkup pengakuan
wilayah Kasepuhan Ciptagelar melalui
program perhutanan sosial, kerangka
hukum yang ada saat ini belum dapat
memfasilitasi
pengakuan
hutan
Kasepuhan Ciptagelar, terutama karena
hutan titipan dan tutupan Kasepuhan
Ciptagelar
terletak
di
wilayah
administratif dua provinsi, yaitu
Provinsi Jawa Barat dan Banten. Sebagai
dampaknya, penetapan Kasepuhan
Ciptagelar sebagai subjek penguasaan
hutan tidak dapat diberikan dengan
peraturan daerah. Selain itu, belum
adanya kerangka hukum dalam
pengakuan kawasan budidaya MHA dan
pengakuan kawasan hutan serta
budidaya MHA secara terintegrasi dapat
mengakibatkan tidak terjaminnya akses
Kasepuhan Ciptagelar terhadap hutan
garapan. Selain itu, kerangka hukum
pengakuan wilayah MHA secara
parsial berpotensi mengakib atkan
tidak dapat dipertahankannya fungsi
hutan titipan, tutupan, dan garapan
dalam mempertahankan daya dukung
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lingkungan
wilayah
Kasepuhan
Ciptagelar secara komprehensif.
Dalam
lingkup
belum
terintegrasinya program peningkatan
kesejahteraan
masyarakat
dengan
progr am
perhutan an
sosial,
permasalahan tersebut dilihat dari dua
macam pendekatan, yaitu pendekatan
pengembangan lembaga perhutanan
sosial dari sudut pandang pemerintah
maupun dari sudut pandang masyarakat,
dimana pendekatan ke-2 akan dijelaskan
lebih
lanjut
pada
penanganan
permas alah an
terkait
aspek
kelembagaan masyarakat. Dari sudut
pandang pemerintah, pengakuan hutan
masyarakat tidak diikuti dengan
pendampingan dalam pengelolaan
hutan. Pengelolaan hutan dapat
dilaksanakan pada berbagai macam
sektor, seperti sektor kehutanan seperti
pengambilan hasil hutan dan sektor
pertanian seperti pengembangan konsep
wanatani atau agroforestry. Pada tahap
selanjutnya, pengembangan industri
pengolahan produk hutan maupun
pertanian diharapkan dapat meningkat
nilai tambah produk-produk tersebut
dan meningkatk an kes ejaht er aan
masyarakat. Selain itu, pendampingan
dalam pemasaran produk hutan dan
pertanian juga diperlukan. Permasalahan
ini telah diidentifikasi pula di
Kasepu han Ciptagelar, terutama untuk
pengambilan,
pembudidayaan ,
pengolah an, dan pemasaran produk
hutan dan pertanian selain padi.

Dalam lingkup pelibatan lembaga
lokal, Kasepuhan Ciptagelar dapat
digunakan sebagai acuan dalam
pelaksanaan program perhutanan sosial.
Lembaga Kasepuhan Ciptagelar telah
memiliki kerangka hukum adat,
organisasi pelaksana penegakan hukum
adat, dan sumber daya manusia yang
memiliki
kompetensi
dalam
melestarikan hutan melalui pemanfaatan
terbatas hutan titipan dan tutupan serta
pengoptimalan hutan garapan dalam
mempertahankan keseimbangan antara
pencapaian tujuan pelestarian dan
pembangunan sistem sosial, ekonomi,
dan lingkungan. Dengan demikian,
lembaga lokal yang dilibatkan dapat
berupa lembaga yang telah memiliki
kerangka hukum yang kuat, organisasi
pelaksana penegakan hukum, dan
sumber daya manusia yang memiliki
kompetensi. Di lain sisi, lembaga lokal
yang belum memiliki tiga komponen
tersebut d apat dikembangkan
melalui progr am pendampingan.
Terk ait
fokus
lembaga
pemerintah dalam pemenuhan syarat
administratif pelaksanaan perhutanan
sosial,
permasalahan
ini
dapat
diselesaikan menggunakan konsep
pembangunan kap asitas lemb aga
administrasi pertan ahan. Konsep
pembangun an
kapasitas
telah
berkembang dari konsep yang terkait
dengan pengembangan sumber daya
manusia ke konsep yang secara
komprehensif mengelola pembangunan
kapasitas
pada
tingkat
sistem
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kemasyarakatan yang lebih luas,
organisasi, dan individu (Williamson et
al., 2010: 296). Pada setiap tingkat
terdapat isu terkait penilaian dan
pengembangan kapasitas (Williamson et
al., 2010: 296). Lihat Tabel 1 untuk
pembangunan kapasitas dalam bidang
pertanahan.
Dengan memperhatikan konsep
pembangun an kapasit as lembaga
administrasi pertanahan tersebut di atas,
diperlukan pengembangan kapasitas
kelembagaan dari sudut pandang
kebijakan seperti penentuan target
pencapaian program dan peraturan
perundangan
seperti
penyediaan
kerangka hukum yang jelas dan
komprehensif, serta pemahaman akan
sistem kemasyarakatan, terutama dalam
lingkup pelibatan lembaga pemerintah
dan masyarakat, dimana setiap lembaga
di wilayah yang berbeda di I n d o n e s i a
m e m i l i k i s i s t e m kemasyarakatan
yang
berbeda.
Isu-isu
tersebut
selanjutnya akan mempengaruhi pula
strategi pengembangan kapasitas pada
tingkat organisasi, dimana budaya
organisasi, konsep manajemen dan
sumber daya serta proses kelembagaan
di suatu tempat akan dipengaruhi oleh
sistem kemasyarakatan yang lebih luas.
Di lain sisi, pengembangan kapasitas
pada tingkat individu sangat bergantung
kepada sumber daya pendidikan yang
dapat memberikan pendidikan dan
pelatihan dalam lingkup peningkatan
kapasitas sumber daya manusia.

Dari sudut pand ang as pek
kelembagaan masyarakat, Kasepuhan
Ciptagelar dapat digunakan sebagai
acuan dalam pengembangan dan/ atau
pelibatan lembaga masyarakat dalam
pelaksanaan perhutanan sosial. Pertama,
konsep pelestarian hutan melalui
pemanfaatan terbatas dan optimalisasi
kawasan
budidaya
Kasepuhan
Ciptagelar dapat digunakan sebagai
acuan dalam pelaksanaan perhutanan
sosial. Sebagai konsekuensi dari
penerap an
konsep
ters ebut,
penyelenggaraan informasi geospasial
dan basis data pertanahan dalam
pelaksanaan program perhutanan sosial,
yang akan dijelaskan pada akhir bagian
ini, menjadi prasyarat utama.
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Tabel 1. Isu-isu Pembangunan Kapasitas Bidang Pertanahan (Williamson et al., 2010:
296)
Tingkat
Sistem

Penilaian Kapasitas
- Dimensi kebijakan

Pengembangan Kapasitas
- Isu kebijakan pertanahan

Kemasyarakatan

- Dimensi sosial dan

- Visi administrasi

kelembagaan
- Dimensi Sistem
- Dimensi hukum dan
peraturan perundangan

pertanahan
- Sistem administrasi
pertanahan
- Prinsip penguasaan lahan
- Prinsip hukum

Organisasi

- Isu budaya
- Isu manajemen dan
sumber daya
- Isu dan proses

- Infrastruktur
kelembagaan
- Infrastruktur data spasial
- Lembaga profesi

kelembagaan
Individu

- Kompetensi profesional
- Kebutuhan sumber daya
manusia
- Sumber daya pendidikan

- Program pendidikan dan
pelatihan
- Program Continuing
Professional
Development (CPD)
- Program virtual
- Pusat pendidikan dan
penelitian
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Kedua,
Aspek
kebijakan,
kelembagaan,
dan
peraturan
perundangan dalam pengelolaan
wilayah Kas epuhan Ciptagelar
telah menjadi bagi an terintegrasi
dari sistem kemasyarakatan Kasepuhan
Ciptagelar. Organisasi yang bertugas
untuk melaksanakan pengelolaan dan
penegakan hukum adat dalam lingkup
pengelol aan wilayah K asepuh an
Ciptagelar secara terintegrasi pun telah
terbangun dengan baik. Pembangunan
kapasitas sumber daya manusia, baik
dalam lingkup transfer pengetahuan
terkait
kebijakan,
kelembagaan,
per aturan per undang an, buday a
organis asi, dan pengembang an
kompetensi sumber daya manusia,
telah dilaks anakan menggunakan
mekanisme yang sesuai dengan sistem
kemasyarakatan Kasepuhan Ciptagelar.
Akibatnya, sumber daya manusia
Kasepuhan
Ciptagelar
memiliki
kompetensi yang sangat baik dalam
pengelol aan wilay ahnya secar a
terintegrasi.
Dalam lingkup pelibatan lembaga
lokal dalam pelaksanaan program
perhutanan sosial, penunjukan lembaga
lokal yang akan melaksanakan program
perhutanan sosial dapat menggunakan
parameter-parameter tersebut di atas.
Dari sudut pandang pengembangan
lembaga masyarakat yang akan
melaksanakan program perhutanan
sosial, parameter-parameter tersebut di
atas dapat digunakan sebagai tujuan
dari kegiat an pengembangan lembaga

masyarakat tersebut. Di lain sisi, belum
adanya kerangka hukum yang sesuai
dalam pengakuan wilayah Kasepuhan
Ciptagelar dan MHA lainnya di
Indonesia yang memiliki karakteristik
sistem sosial, ekonomi, dan lingkungan
yang serupa dengan Kasepuh an
Ciptagelar mengakibatkan lembagalembaga tersebut tidak dapat dilibatkan
dalam pelaksanaan program perhutanan
sosial.
Dari sudut pandang teknis, belum
tersedianya
data
dan
informasi
geospasial serta basis data pertanahan
terkait dengan kearifan lokal, wilayah
kearifan lokal, dan masyarakat yang
menerapkan kearifan lokal pada
wilayahnya berpotensi menghambat
pencapai an tujuan pelaks anaan
perhut anan sosial. Permasalahan
utama yang dihadapi adalah adanya
kepenting an lain d alam mendukung
pengakuan hutan masyarakat (Ali,
2007).
Melalui
penyelenggaraan
informasi geospasial dan basis data
pertanahan tersebut di atas, identifikasi,
verifikasi
dan
validasi,
serta
penet apan wil ayah masyarak at
tidak hany a dilaksanak an deng an
mempertimbangkan tiga komponen di
atas namun mempertimbangkan pula
interaksi geospasial antar tiga komponen
tersebut. Penyelenggaraan informasi
geospasial dan basis data pertanahan
memegang peranan penting dalam
proses pengakuan hutan masyarakat
terutama karena data dan informasi
geospasial secara jelas mendefinisikan
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lokasi dan dimensi dari wilayah kearifan
lokal, yang menjadi lokasi penerapan
kearifan lokal dan menggambarkan
penyeb ar an
masyarak at
yang
menerapkan kearifan lokal tersebut.
Mengingat luasnya kawasan
hutan di Indonesia, pengumpulan data
dan informasi geospasial dalam lingkup
penyelenggaraan data dan informasi
geospasial dan basis data pertanahan
dapat
dilaksanakan
menggunakan
pendek atan p artisip atif. Namun,
penerapan
pendekatan
partisipatif
tersebut diharapkan dapat didampingi
oleh lembaga pemerintah, swasta,
akademik, dan/atau komunitas terutama
dalam rangka pemenuhan Kebijakan
Satu Peta dan Satu Data.

terkait
konseptualisasi
pengakuan
wilayah MHA dan pengembangan lebih
lanjut konsep perhutanan sosial di
Indonesia.
Kesimpulan
Pada bagian ini disampaikan kesimpulan
dari kajian pengelolaan hutan oleh
Kasepuhan Ciptagelar. Elaborasi dari
konsep
pengelolaan
hutan
oleh
Kasepuhan Ciptagelar dalam pengakuan
wilayah Kasepuhan Ciptagelar dan
MHA lainnya di Indonesia serta
pengembangan lebih lanjut konsep
perhutanan
sosial
di
Indonesia
dijelaskan pula pada bagian ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengelolaan Hutan oleh Kasepuhan
Ciptagelar

Pada bagian ini disampaikan kesimpulan
dari pengelolaan hutan oleh Kasepuhan
Ciptagelar dan elabo rasi hasil
pembelajaran dari pengelolaan hutan
oleh Kasepuhan Ciptagelar dalam
lingkup pengakuan wilayah Kasepuhan
Ciptagelar serta MHA di Indonesia
dengan karakteristik sosial, ekonomi,
dan lingkungan yang mirip dengan
Kasepuhan Ciptagelar. Kesimpulan
terkait pengembangan lebih lanjut
konsep perhutanan sosial dengan
memperhatikan pengelolaan hutan oleh
Kasepuhan Ciptagelar dan pengakuan
wilayah Kasepuhan Ciptagelar dan
MHA lainnya di Indonesia disampaikan
pula pada bagian ini. Selain itu, pada
bagian ini akan disampaikan pula saran

Konsep pengelolaan hutan oleh
Kasepu han Ciptagel ar merupak an
konsep pengelolaan wilayahnya secara
terinteg rasi. Wilayah K asepuh an
Ciptagelar dikategorikan ke dalam tiga
zona, yaitu zona hutan titipan, tutupan,
dan garapan. Hutan titipan dan tutupan
memiliki tutupan dan guna lahan hutan,
sedangkan hutan garapan merupakan
kawasan budidaya, yang terdiri atas
permukiman, ladang, sawah, dan
kebun. Dengan demikian, hutan
merepresentasikan seluruh wilayah
Kasepuhan Ciptagelar.
Hutan titipan, tutupan, dan
gar apan dik elola meng gunak an
kerangka hukum adat yang berbeda.
Walaupun
dikelola
menggunakan
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kerangka hukum adat yang berbeda,
hutan titipan dan tutupan serta hutan
garapan masing-masing memiliki fungsi
yang saling mendukung pelestarian daya
dukung lingkungan zona lainnya dan
wilayah Kasepuhan Ciptagelar secara
umum.
Pengakuan Wilayah MHA
Pengakuan wilay ah K asepuh an
Ciptagelar dan MHA lainnya di
Indonesia dengan karakteristik sosial,
ekonomi, dan lingkungan yang mirip
dengan Kasepuhan Ciptagelar belum
dapat dilaksanakan hingga saat ini.
Faktor penyebabnya adalah belum
tersedianya kerangka hukum pengakuan
hutan adat yang terletak di lebih dari satu
provinsi, belum tersedianya kerangka
hukum pengakuan wilayah MHA secara
terintegrasi, dan belum tersedianya basis
data pertanahan yang dapat digunakan
sebagai
instrumen
identifikasi,
verifikasi, validasi, dan penetapan
keabsahan kearifan lokal dalam
pengelolaan wilayah, wilayah kearifan
lokal, dan MHA yang menerapkan
kearifan lokal tersebut.
Pengembangan Konsep Perhutanan
Sosial
Pengembangan lebih lanjut konsep
perhutanan sosial dapat dilaksanakan
melalui penyelesaian permasalahanpermasalahan dari sudut pandang aspek
kelembag aan pemerintah, asp ek
kelembagaan masyarakat, dan aspek

teknis. Dari sudut pandang aspek
kelembagaan pemerintah, terdapat
empat faktor penghambat utama yaitu
belum tersedianya kerangka hukum
pengakuan hutan masyarakat, belum
terintegrasinya program peningkatan
kesejahteraan
masyarakat
dengan
program perhutanan sosial, belum
melibatkan lembaga lokal, dan fokus
instansi pemerintah dalam memenuhi
syarat administratif program perhutanan
sosial.
Dari sudut pandang aspek
kelembagaan masyarakat, terdapat
permasalahan
belum
siapnya
kapasitas l embag a masyarak at
dalam
melaksanakan
program
perhutanan sosial dan meningkatkan
kesejahteraannya. Konsep kelembagaan
Kasepuhan Ciptagelar dalam mengelola
kawasan hutannya maupun wilayahnya
secara
terintegrasi
serta
dalam
peningkatan kesejahteraan warganya
dapat digunakan sebagai acuan dalam
pembangunan
kapasitas
maupun
pelibatan lembaga masyarakat.
Belum tersedianya data dan
informasi geospasial serta basis data
pertanahan merupakan pula faktor
penghambat dalam pencapaian tujuan
program perhutanan sosial. Melalui
penyelenggaraan informasi geospasial
dan basis data pertanahan terkait dengan
kearifan lokal, wilayah kearifan lokal,
dan masyarakat yang menerapkan
kearifan lokal pada wilayahnya,
identifikasi, verifikasi dan validasi, serta
penetapan wilayah masyarakat tidak
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hanya
dilaks anak an
deng an
mempertimbangkan tiga komponen
tersebut namun mempertimbangkan
pula interaksi geospasial antar tiga
komponen tersebut.
Saran
Pada bagian ini disampaikan saran
dalam rangka pengembangan lebih
lanjut konsep pengakuan wilayah MHA
dan perhutanan sosial di Indonesia.
Selain
untuk
memecahk an
permasalahan yang dihadapi dalam
pengaku an wilayah Kasepuh an
Ciptagelar, pengembangan lebih lanjut
konsep tersebut di atas diharapkan dapat
pula digunakan untuk melaksanakan
program pengakuan wilayah MHA
dengan karakteristik sistem sosial,
ekonomi, dan lingkungan yang serupa
dengan Kasepuhan Ciptagelar serta
pelaksanaan dan pemenuhan tujuan
pelaksanaan perhutanan sosial.
Pengelolaan kawasan hutan dan
budidaya
secara
terintegr a si
memerlukan pengakuan wilayah yang
terintegrasi pula. Agar pengakuan
wilayah dapat dilaksanakan secara
terintegrasi, diperlukan pengembangan
kerangka hukum dan lembaga
pengelol a dan pelaksana pengakuan
kawasan hutan dan budidaya, yang
tidak hany a memperhatikan aspek
pengelolaan kawasan-kawasan tersebut
secara
kompr ehensif
namun
mempertimbang kan pul a asp ek
peningkatan kesejahteraan masyarakat

sebagai bagian terintegrasi dari program
pengaku an wilay ah masy ar akat.
Informasi geospasial dan basis data
pertanahan
harus
diselenggarakan
sehingga dapat dijadikan sebagai
instrumen pelaksanaan pengakuan
wilayah masyarakat tersebut.
Pengembangan sistem pengakuan
wilayah masyarakat tersebut dapat
dilaksanakan
melalui
pengakuan
wilayah Kasepuhan Ciptagelar sebagai
pilot project. Selain memerlukan inovasi
dalam pengembangan kerangka hukum
dan
kelembagaan
pelaksanaan
pengakuan
wilayah
masyarakat,
penyelenggaraan informasi geospasial
serta basis data pertanahan dapat
dilaksanakan menggunakan pendekatan
partisipati f,
dengan
tetap
memperhatikan pemenuhan standar
penyelenggaraan informasi geospasial
secara umum, Kebijakan Satu Peta, dan
Kebijakan Satu Data.
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NASKAH AKADEMIK RUU CIPTA LAPANGAN KERJA YANG MISKIN ANALISIS
AKADEMIS YANG BERKUALITAS
Suraya A. Afiff
Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Indonesia.
surayaafiff@yahoo.com

Tujuan pemerintah untuk menyusun
rancangan undang-undang penciptaan
lapangan kerja sebenarnya tidak salah
yaitu untuk meningkatkan partisipasi
angkatan kerja sebesar 68 sampai 70%
(Anonim, 2020: 2). Tidak ada yang
menolak tujuan mulia ini. Namun
pertanyaannya bagaimana mencapai
tujuan ini? Ibarat kita ingin pergi ke Roma
maka tentunya ada banyak jalan yang
dapat kita tempuh untuk sampai ke tujuan.
Sebelum kita menentukan jalan mana yang
terbaik sesuai dengan kondisi kita saat ini
maka perlu dilakukan penyelidikan
terlebih dahulu untuk menentukan mana
jalan yang tepat yang dapat kita pilih.
Naskah Akademik mestinya punya peran
seperti itu. Dalam naskah itu perlu ada
penjelasan untuk mencapai tujuan
meningkatkan partisipasi angkatan kerja
yang diharapkan, apa saja kemungkinan
jalannya, dan apa alasan memilih opsi
tertentu. Karena namanya juga naskah
akademik maka sangat wajar untuk
diharapkan bahwa sejumlah pilihan itu
harus berdasarkan kan penelusuran studistudi akademik yang cukup komprehensif
dan baik yang pernah terbit sebelumnya.
Oleh karena itu, dalam naskah akademik
perlu dijelaskan sumber studi yang
dijadikan rujukan itu apa dan dari mana?

Kalaupun tidak dibuat suatu studi khusus,
misalnya dengan melakukan survey atau
studi langsung, minimal yang perlu
dilakukan adalah review literatur. Tidak
ada alasan untuk tidak melakukan itu
karena mesin pencari yang dapat dipakai
minimal
google
cendekia
dapat
digunakan. Dalam esai singkat ini, akan
diulas semua pertanyaan di atas
jawabannya tidak jelas dalam naskah
akademik yang dijadikan dasar pembuatan
RUU Cipta Lapangan Kerja. Naskah
akademik RUU Cipta lapangan kerja
adalah contoh buruk dari pembuatan
kebijakan tanpa basis hasil studi yang
baik. Atas dasar inilah dapat kita
simpulkan naskah akademik yang
dibuat
pemerintah
tidak
layak
digunakan sebagai dasar untuk
menyusun rancangan undang-undang
penciptaan lapangan kerja karena
tidak didukung oleh bukti-bukti yang
cukup meyakinkan yang didasarkan
dari hasil studi-studi sebelumnya yang
berkualitas.
Untuk mendukung argumen esai
ini, saya akan menganalisis sumber
dokumen pendukung yang dijadikan basis
dari pembuatan naskah akademik ini.
Dalam dunia akademik dokumen literatur
terbagi dalam berbagai kategori untuk
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menunjukkan kualitas dan posisinya
dalam suatu perdebatan yang ada dalam
topik terkait. Kategori pertama adalah
literatur peer-review (ulasan sejawat).
Literatur dalam kategori ini dapat
berbentuk buku atau artikel ilmiah yang
diterbitkan dalam jurnal yang menerapkan
proses penelaahan oleh sejawat sebelum
naskah diputuskan untuk terbit. Terhadap
naskah yang diusulkan, editor jurnal
mencari minimal dua atau lebih orang
yang yang memiliki keahlian di bidang
yang sejalan dengan topik buku atau
artikel. Antara penelaah naskah dan
penulis naskah tidak saling tahu sehingga
diharapkan proses review naskah dapat
berjalan dengan jujur. Reviewer atau
penelaah naskah memberikan pandangan
tentang kelayakan terbit dari buku atau
artikel tersebut. Tidak jarang penelaah
memberikan usulan atau masukan
terhadap penulis agar merevisi tulisannya.
Penulis naskah tidak bisa terbit sebelum
melakukan revisi atas tulisannya itu.
Sehingga lewat proses itu diharapkan
naskah yang terbit sudah lebih baik dan
lebih berkualitas. Proses revisi naskah ini
dapat memakan waktu cukup lama
tergantung dari kualitas naskahnya,
banyak tidaknya hal yang perlu direvisi
oleh penulis. Sehingga sebuah artikel atau
sebuah buku yang terbit lewat proses ini
dapat dikatakan punya tingkat kredibilitas
yang lebih tinggi. Sehingga salah satu
tujuan pembahasan dalam esai ini adalah
mengkaji seberapa banyak literatur dalam
daftar pustaka di naskah akademik yang
termasuk kategori ini karena dapat

menentukan
kualitas
dari
naskah
akademik yang disusun oleh pemerintah.
Dalam kategori kedua adalah
literatur yang masuk dalam kategori Grey
literature atau literatur bayangan. Ini
adalah kelompok literatur yang diterbitkan
oleh lembaga atau institusi baik itu
universitas, lembaga pemerintah, lembaga
non-profit atau lainnya. Publikasinya
bersifat internal. Proses penelaahan
publikasi dalam kategori ini sifatnya
internal dan tidak terbuka dibandingkan
dengan literatur kategori pertama.
Publikasi dalam kategori ini
mencerminkan visi dan misi dari lembaga
yang menerbitkannya. Sebagai contoh
laporan yang dibuat oleh Bank Dunia akan
mencerminkan apa yang menjadi visi misi
dan perspektif dari Bank Dunia. Sehingga
sangat kecil kemungkinan Bank Dunia
akan menerbitkan publikasi yang memiliki
pandangan yang berbeda dari ideologi, visi
dan misinya. Oleh sebab itu publikasi yang
dihasilkan dalam kategori ini perlu
dipahami dalam konteks perspektif dari
lembaga yang menerbitkannya. Contoh
publikasi yang masuk dalam kategori ini
adalah laporan pemerintah, laporan
penelitian internal lembaga, peraturan dan
kebijakan pemerintah, hasil evaluasi
proyek dll. Skripsi dan disertasi termasuk
dalam kategori ini. Hal ini karena
publikasi ini hanya direview secara
internal oleh komite penilai yang terbatas,
dalam hal ini pembimbing tesis dan
penguji ujian tesis atau disertasi. Hanya
setelah bagian dari tesis atau disertasi ini
diterbitkan dalam bentuk buku yang
diterbitkan untuk publik luas dan atau
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artikel jurnal lewat proses penelaahan
sejawat, barulah hasil studi disertasi dan
tesis masuk kelompok pertama.
Kategori terakhir adalah jenis
literatur atau dokumen yang bukan hasil
studi. Yang termasuk dalam kategori ini
adalah berita koran atau di website yang
berisi opini seseorang, hasil investigasi
jurnalis, tulisan dalam majalah atau media
populer lainnya. Meskipun kadangkadang tulisan ini mengutip hasil dari
sebuah studi, namun pembaca perlu
mencari studi yang dirujuk untuk menilai
kualitas data dan analisis yang dihasilkan
studi itu.
Kualitas dari sebuah naskah
akademik dapat dinilai antara lain dengan
melihat apa saja sumber informasi yang
menjadi rujukan yang digunakan oleh
penyusun nask ah. Saya tunjukk an

bagaimana naskah akademik setebal 2268
halaman yang dijadikan rujukan untuk
menyusun RUU Cipta Lapangan Kerja
ternyata miskin rujukan berkualitas
sehingga tidak layak untuk disebut sebagai
sebuah naskah akademik yang berkualitas.
Untuk mendukung argumen ini, saya akan
tampilkan analisis tentang sumber
referensi yang digunakan dalam dokumen
naskah akademik (lihat dua grafik
terlampir).
Daftar pustaka yang ada di bagian
akhir dari dokumen setebal lebih dari 2000
halaman berjumlah 80 publikasi yang
terbagi atas buku, jurnal/ makalah/
laporan, Tesis, Kamus, perundangundangan dan berita dari website. Dari
Grafik 1 di bawah ini dapat dilihat
mayoritas publikasi adalah masuk dalam
kategori grey literatur.

Grafik 1. Kategori Dokumen Rujukan dalam Naskah Akademik
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Hanya sedikit, atau sekitar 7.5
persen, yang mungkin dapat dikategorikan
sebagai peer-review literatur, itupun
kualitasnya diragukan. Dari pustaka
kategori ini hanya 1 yang merupakan
artikel jurnal. Namun setelah dicek lagi
ternyata jurnalnya belum lolos peringkat
Sinta. Sinta adalah peringkat index jurnaljurnal di Indonesia yang dikeluarkan oleh
Ristekbrin (http://sinta.ristekbrin.go.id/).
Selebihnya adalah buku. Dengan tidak
adanya peringkat Sinta di jurnal yang
memuat artikel yang dirujuk maka sangat
diragukan baiknya proses peer review
artikel dalam jurnal tersebut. Dari Grafik 1
itu dapat dilihat bahwa sebagian besar
(77,5 persen) dari literatur di daftar
pustaka termasuk dalam kelompok Grey
Literatur. Sebagian besarnya, 67,5 persen,
adalah daft ar und ang -un dang d an
peraturan pemerintah yang dirujuk. Dari
hasil analisis ini dapat dilihat bagaimana
minimnya, atau boleh dikatakan hampir
tidak ada rujukan literatur yang memadai

apalagi berkualitas di naskah akademik
ini.
Belum lagi kalau kita perhatikan
(lihat Grafik 2) terbatasnya bidang ilmu
yang melatarbelakangi rujukan di naskah
akademik. Dari 14 publikasi selain
undang-undang dan peraturan pemerintah
yang terdaftar Daftar Pustaka, sebagian
besar publikasi ini adalah di bidang hukum
administrasi negara, atau sebesar 64
persen. Sementara publikasi yang terkait
dengan pembangunan dan ekonomi ada
sekitar 36 persen. Untuk yang bidang
pembangunan ekonomi ini, sama sekali
tidak ada sumber artikel atau buku
ekonomi yang berisi kajian ekonomi yang
baik yang dirujuk dalam naskah akademik.

Grafik 2. Bidang Ilmu Publikasi yang Menjadi Rujukan Naskah Akademik
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Oleh karena tidak dilakukan kajian
literatur yang baik terhadapi studi-studi
sebelumnya terkait dengan persoalan
partisipasi angkatan kerja, menjadi tidak
jelas apa dasar penyusun naskah ini untuk
menentukan prioritas kebijakan yang akan
dijadikan target dari omnibus law ini.
Misalnya, kita tidak tahu bagaimana hasilhasil studi selama ini tentang kaitan antara
Foreign Direct Investment (FDI) dengan
pertumbuhan ekonomi dan peningkatan
partisipasi angkatan kerja. Padahal inilah
argumentasi kunci yang menjadi dasar
asumsi yang dipakai dalam penyusunan
naskah akademik. Asumsinya, menurut
penulis naskah ini, dengan meningkatnya
investasi lewat kemudahan berusaha maka
otomatis akan meningkatkan pertumbuhan
ekonomi dan meningkatkan kesempatan
kerja. Para penyusun naskah akademik
berasumsi bahwa ini suatu proses yang
linier, padahal belum tentu seperti itu.
Selain itu, tidak jelas tercantum bagaimana
penulis naskah akademik dapat berasumsi
bahwa investasi atau FDI adalah satusatunya cara untuk meningkatkan
partisipasi angkatan kerja di Indonesia?
Naskah akademik yang menjadi dasar
kebijakan sangat miskin dengan kajian
literatur. Penyusun naskah akademik tidak
memberikan kan penjelasan yang cukup
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Anonim. 2020. Naskah Akademik RUU
Cipta Lapangan Kerja.
Rakhmani, I dan Z. Sakhiyya. 2019.
Pembuatan kebijakan di Indonesia

tentang state-of the art dari isu dan
persoalan yang menjadi pokok bahasan di
naskah akademik.
Sehingga
menjadi
tidak
berlebihan kalau banyak pihak yang
menuduh, penyusunan naskah akademik
ini dan usulan RUU Cipta Lapangan Kerja
bias kepentingan kelompok tertentu,
dalam hal ini pengusaha. Saya mencoba
persoalkan bagaimana naskah akademik
yang mereka susun sama sekali tidak
berdasarkan suatu kajian akademik yang
baik. Naskah akademik ini jauh dari
harapan sebuah naskah yang disusun
berbasis evidence-based policy, yakni
berdasarkan ilmu pengetahuan yang
ditopang oleh studi-studi yang berkualitas.
Kajian di naskah ini hanya didasarkan
pada selera pemerintah dan pengusaha
yang ikut terlibat dalam tim yang
menyusun RUU Cipta Lapangan Kerja.
Dari analisis terhadap naskah akademik
yang miskin kajian akademis ini dapat
ditunjukkan bahwa bagaimana pembuat
kebijakan RUU Cipta Lapangan Kerja anti
ilmu pengetahuan dan membuat regulasi
tidak berdasarkan suatu studi yang
berkualitas (Rakhmani & Sakhiyya,
2019). Dari sebuah naskah kajian yang
buruk tidak dapat diharapkan muncul
sebuah kebijakan yang tepat sasaran.

tidak didukung riset berkualitas dan
kebebasan
akademik.
The
Conversation, December 13, 2019.
Sumber:
https://theconversation.com/pembu
atan-kebijakan-di-indonesia-tidak-
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rina_nrf@yahoo.com
Apakah Omnibus Law Rancangan
Undang -undang Cipta Kerja
(selanjutnya disebut Omnibus Ciker)
merupakan solusi atas hiper regulasi
yang terjadi di Indonesia saat ini?
Untuk memastikan Omnibus Ciker
adalah solusi atau kontra solusi
diperlukan
perspektif
iceberg
(gunung es) dimana hal-hal yang
muncul di permukaan adalah
peristiwa (event) yang tampak yang
acapkali ditengarai sebagai akar

masalah. Padahal dalam fenomena
gunung es, bagian (peristiwa) yang
tampak di atas permukaan air yang
dapat dilihat oleh mata adalah
sekelumit
dari
akar
masalah
sesungguhnya. Setiap peristiwa selalu
memiliki pola perilaku (trend) yang
merupakan cerminan dari struktur
penyebab.
Sedangkan
struktur
penyebab merupakan cerminan atas
paradigma atau mental model yang
mendasarinya (lihat Gambar 1).

Gambar 1. Gunung Es Kondisi Indonesia Masa Kini dan Impian Masa Mendatang
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Tumpang
tindih
kebijakan
Sumber Daya Alam (SDA) di
Indonesia telah dimulai sejak pasca
tragedi politik 1965. Pada 1967,
Pemerintahan Soeharto menerbitkan
Undang-undang (UU) Penanam an
Modal Asing, UU Kehutanan, dan
UU Pertambangan. Menyusul pada
tahun berikutnya terbit UU Penanaman
Modal Dalam Negeri. Regulasi
investasi bagi investor asing dan dalam
negeri merupakan konstruksi dasar
untuk terwuju dnya p ertumbuh an
ekonomi, utamanya kondisi Indonesia
pada saat itu baru merdeka.
Kelimpahan kekayaan SDA Indonesia
yang dikeruk untuk industri ekstraktif
adalah
sektor
kehutanan
dan
pertambangan. Dalam perjalanannya
kapitalisme
dalam
paradigma
pertumbuh an ekonomi menjadi
mental model pembangunan. Bahkan,
UU
Pertambangan
di
rezim
pemerintahan pasca reformasi justru
dipreteli lebih detil berdasarkan jenis
sumber dayanya, yakni UU Energi, UU
Pertambangan Mineral dan Batubara,
UU Minyak dan Gas Bumi, UU Panas
Bumi, serta UU Ketenagalistrikan.
Sementara itu investasi di sektor
Perkebunan dan kehutanan terus
memberikan dampak signifikan bagi
terjadinya perubahan tata guna lahan.

1

Lihat
https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/issue/
view/15 edisi khusus Evaluasi Pemberantasan
Korupsi Sektor Sumber Daya Alam yang dapat

Eksploitasi SDA ini kemudian oleh
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
ditelisik dan terbukti menjadi arena
korupsi terbesar yang berjalan melalui
mekanisme
perijinan1.
Dengan
demikian tingginya angka kemiskinan
di Indonesia menjadi fenomena logis.
Kelimpahan SDA yang seharusnya
menjadi sumber kemakmuran rakyat
berubah menjadi kutukan di mana
kantung-kantung kemiskinan rakyat
justru berlokasi di wilayah yang kaya
SDA.
Omnibus Ciker ditawarkan
Pemerintahan Jokowi dengan asumsi
omnibus ini mampu menciptakan
kebijakan yang holistik, bersih korupsi
dan mewujudkan kemakmuran rakyat
melalui penciptaan lapangan pekerjaan
itu sendiri. Namun benarkah peristiwa
yang
diimajinasikan
di
masa
mendatang itu ditopang oleh struktur
dan paradigma yang selaras dengan
logika negara kesejahteraan itu sendiri?
Jika logikanya benar, maka seharusnya
peristiwa gunung es dimasa mendatang
yang diharapkan itu memiliki pola
perilaku dimana ekosistem kebijakan
terpadu, keadilan SDA dan lingkungan
hidup terwujud, dan keadilan sosialagraria menjelma. Pola perilaku
tersebut merupakan hasil dari struktur
atas good governance SDA, konsistensi
diperpanjang paling lama 25 tahun, dan dapat
dilakukan pembaruan hak paling lama 35 tahun
sehingga total maksimal durasi adalah 95 tahun.
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dalam
menggigit
erat - er at
konstitualisme agraria, dan menjadikan
keadilan sosial yang inklusif bagi
seluruh rakyat Indonesia. Jika struktur
itu yang dihar apkan, mak a
paradigmanya bukan pertumbuhan
ekonomi yang kapitalis, melainkan
pembangunan berkelanjutan yang
berlandaskan atas tiga hal, yakni: (1)
keadilan agraria dan lingkungan hidup;
(2) kesejahteraan sosial yang merata;
dan (3) spiritualisme peradaban dalam
kedaulatan sebuah bangsa.
Faktanya,
penerawangan
terhadap Omnibus Ciker tidak
menunjukkan ke arah Indonesia yang
lebih baik di masa mendatang.
Kebijakan SDA yang holistik, tidak
korup, dan memakmurkan rakyat pada
kenyataannya tetap ditopang oleh
ideologi
kapitalisme.
Struktur
Omnibus Ciker terdiri atas 15 Bab dan
174 pasal (sebanyak 163 pasal
substansi) sebesar 86,5 persen berisi
tentang
perizinan,
kemudahan
berusaha, dan investasi. Lebih spesifik,
substansi terkait investasi dan izin
berusaha sebanyak 80 pasal, pengadaan
lahan (19 pasal), investasi pemerintah
dan proyek strategis nasional (16
pasal), UMK-M dan koperasi (15
pasal), serta kemudahan berusaha

sebanyak 11 pasal. Ironisnya, pasal
terkait ketenagakerjaan jumlahnya
hanya 5 pasal atau hanya 3 persen dari
total pasal substansi. Artinya
terbukti Omnibus Ciker orientasinya
memuluskan jalannya investasi yang
lebih khusus lagi berkaitan dengan
kemudahan mengakses tan ah at au
SDA.
Padahal
seharusny a
ketenagakerjaan mendapat porsi yang
besar mengingat tenaga kerja adalah
manusia yang merupakan subjek
agraria atas tanah (termasuk kandungan
SDA di dalamnya) sebagai objek
agraria yang diperuntukkan bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Sebagai misal kebijakan jangka waktu
Hak Guna Usaha dalam Omnibus
Ciker durasinya lebih lama ketimbang

2

kemudian menerbitkan PP 40/196 tentang HGU yang
memberi izin selama 35 tahun dan dapat diperpanjang paling
lama 25 tahun, dan setelah itu dapat dilakukan pembaruan
hak. Artinya jangka waktu izin 50 tahun dan izin bisa terus
menerus diperbaharui. Di Pemerintahan pasca reformasi,
terbit PermenATR 7/2017 tentang HGU yang menerangkan
izinHGU35tahun.

Agrarische wet 1870 tentang Hak Erfpacht
memberikan jangka waktu hak selama 75 tahun.
Dimasa Pemeritahan Soekarno, Hak Guna Usaha (HGU)
tertuang dalam UUPA 1960 dengan jangka waktu 25 hingga
paling lama 35 tahun dengan catatan izin dapat diperpanjang
paling lama 25 tahun sehingga total durasi izin HGU berkisar
antara 50 hingga 60 tahun. Pemerintahan Soeharto

2

masa kolonial dulu , yakni menjadi 90
tahun. Lantas, apa makna penciptaan
kerja yang sesungguhnya dimaksudkan
oleh Omnibus Ciker? Jika ruh Omnibus
Ciker didorong spirit kemudahan
berinvestasi bagi investor, maka
penciptaan tenaga kerjanya adalah
penyediaan buruh yang tak lain adalah
rakyat Indonesia. Terang benderang
Omnibus Ciker tidak memiliki
spiritualitas demokratisasi ekonomi
kerakyatan (subjek agraria), justru ia
menjadikan tanah (objek agraria)
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semakin terkonsentrasi pada elit
oligarki.
Omnibus Ciker jauh dari
konstitualisme agraria (UUPA 1960
dan Pasal 33 UUD 1945) yang dengan
sendirinya dapat dikatakan cacat
ideologis. Omnibus Ciker berpotensi
membuat jurang ketimpangan sosialagraria menjadi semakin tajam, bahkan
upaya mewujudkan menuju keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sila kelima Pancasila- hanya ilusi
belaka.
Untuk
menuju
impian
“Indonesia yang adil dan makmur”,
diperlukan kapasitas dan kualitas baik
pada tataran individu maupun kolektif
terhadap lima hal, yakni: (1) seberapa
besar kualitas niat (kesungguhan itikad)
para
aktor
politik
terhadap
keberlanjutan ekologi dan lingkungan
hidup; (2) sejauh mana kualitas
kepemimpinan
dan
kualit as
relationship dal am orient asi
pembangunan untuk kesejahteraan
manusia; (3) seberapa besar kualitas
kesadaran
dalam
pembangunan
ekonomi (pertumbuhan, pemerataan,
ketahanan, dan daya saing ekonomi)
menuju Indonesia menjadi lima besar
kekuatan ekonomi dunia; (4) seberapa
besar
kemampuan
memahami
kompleksitas
kelindan
masalah.
Kemampuan ini berkaitan dengan
kapasitas spiritual, sebagai misal,
dalam hubungannya dengan persepsi
terhadap kearifan lokal serta tata nilai
dan norma yang menjadi budaya

bangsa.
Omnibus Law sebagai sebuah
metode
dalam
menggabungkan
beberapa undang-undang menjadi satu
terintegrasi tentu bisa menjadi solusi
atas sengkarut dan sektoralisme
kebijakan di Indonesia. Sejauh ini
sebanyak 79 UU dan 1.203 Pasal yang
terdampak oleh Omnibus Ciker. Namun
mari periksa kembali landasan
ideologis
perumusan
kebijakan
Omnibus Ciker ini dan lihat kembali
gunung es pada Gambar 1 di atas.
Tujuan Omnibus Ciker sebagaimana
dinyatak an oleh Kement eri an
Koordinator Bidang Perekonomian
merujuk pada Firman Freaddy Busroh
bahwa: (1) mengatasi konflik peraturan
perundang-undangan secara cepat,
efektif, dan efisien; (2) pengurusan
perijinan lebih terpadu, efisien dan
efektif; (3) meningkatkan hubungan
koordinasi antar instansi terkait; (4)
menyeragamkan kebijakan pemerintah
di Pusat maupun di Daerah untuk
menunjang iklim investasi; (5) mampu
memutus rantai birokrasi yang
berlama-lama; dan (6) menjamin
kepastian hukum dan perlindungan
hukum bagi pengambil kebijakan.
Artinya rujukan konseptual dan
dukungan akademis yang diambil dan
dipilih oleh konstruktor kebijakan
Omnibus Ciker semakin mempertegas
agenda utama di balik nama cipta kerja
itu sendiri. Subjek agraria atas sumbersumber agraria bukanlah rakyat
melainkan investor.
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Kebijakan yang bijak adalah
kebijak an
yang
m ampu
mensejahterakan seluruh rakyat yang
mana keberpihakan tersebut dapat
terbaca dari visi-misi dan ideologi
kebijakannya. Omnibus Ciker bukan
hanya inkonstitusional secara proses,
namun bahkan cacat secara ideologis.
Dengan demikian Omnibus Ciker tidak
layak disahkan dikarenakan potensi
kezalimannya (mudharat) jauh lebih
besar ketimbang kebermanfaatannya.
Jika Negara melalui Pemerintah Pusat
selaku aktor politik penyelenggara
kebijakan tetap memaksa Omnibus
Ciker ini ditetapkan, maka revolusi
sosial dan politik yang lebih besar dari
tragedi 1965 ataupun reformasi 1998
bukan barang mustahil akan terjadi.

Lebih bijak jika Negara kembali ke
amanat konstitusi, TAP MPR IX/2001
yang menugaskan Presiden dan Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
melakukan sinkronisasi kebijakan
anta rsekto r untuk m elaks anak an
Pembaruan Agraria (reforma agraria)
dan Pengelolaan Sumberdaya Alam.
Menjalankan TAP MPR ini artinya
Negara berupaya mewujudkan keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
melalui Reforma Agraria, serta Negara
berupaya mewujudkan tata kelola
SDA dan Lingkung an Hidu p
yang berkeadilan, berkelanjutan dan
berkedaulatan. Kembali ke jalan yang
benar, berpulanglah ke dasar ideologi
falsafah Negara, hentikan Omnibus
Ciker!
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KONFLIK ETIKA UNIVERSITAS DALAM RUU CIPTA KERJA
Hariadi Kartodihardjo
Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor (IPB)
hkartodihardjo@yahoo.com
Artikel ringkas ini memberi catatan
kritis arah dunia pendidikan tinggi ke
depan yang tertuang dalam Rancangan
Undang -Undang Cipta Kerja
(RUUCK). Terkait dengan perguruan
tinggi, setidaknya terdapat tiga undangundang (UU) yang akan diubah, yaitu
UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, Undang-Undang
No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen serta Undang-Undang No. 12
Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
Yang
perlu
diantisipasi
dalam
perubahan itu antara lain mengenai
besarnya potensi konflik etika, akibat
penerap an
strategi
taktis
memudahkan investasi untuk
memproduksi tenaga kerja sambil
menafikan norma-norma kebangsaan
maupun pilar normatif kebebasan
akademik dalam kehidupan perguruan
tinggi.
Hal-hal yang dianggap paling
krusial bagi penyel enggaraan
pendidikan tinggi yaitu, pertama,
pengaturan lembaga pendidikan tinggi
asing. Perubahan Pasal 65 dalam UU
Sistem
Pendidikan
Nasional
menyebabkan lembaga pendidikan
asing tidak lagi punya kewajiban
bekerjas ama dengan lembag a
pendidikan Indonesia. Dalam pasal itu
juga disebut bahwa syarat lembaga

pendidikan asing yang beroperasi di
Indonesia, yang harus terakreditasi atau
diakui di negaranya, dihapus. Selain itu
seluruh isi pasal-pasal 67, 68 dan 69
mengenai ketentuan pidana dan denda
juga dihapus. Maka, semua pihak yang
tidak berhak mengeluarkan ijazah,
sertifikat, gelar akademik, ataupun
perguruan tinggi yang dinyatakan
ditutup dan masih beroperasi, tidak ada
ancaman pidana dan denda kepada
mereka. Demikian pula, bagi perguruan
tinggi yang memberi sebutan guru besar
atau profesor yang tidak sesuai
per aturan-p erund angan at aupun
menyelenggarakan pendidikan jarak
jauh yang tidak sesuai dengan
ketentuan, juga dibebaskan dari pidana
dan denda.
Kedua, perubahan isi UU No 12
Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
terutama mengenai dihapusnya sumber
norma kebudayaan bangsa sebagai
dasar pendidikan serta perubahan
prinsip penyelenggaraan pendidikan
yang lebih mengikuti mekanisme pasar.
Perubahan Pasal 1 angka 2 UU ini
menyeb abkan p enyel enggaraan
pendidikan tinggi tidak lagi didasarkan
pada kebudayaan bangsa Indonesia.
Dalam hal ini, perubahan Pasal 63
menghapus prinsip nirlaba dalam
penet apan otonomi pengelolaan
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perguruan tinggi. Dalam perubahan
pada Pasal 33 ayat (6) dan (7), bahwa
program studi tidak wajib diakreditasi
dan oleh karena itu tidak dapat dicabut
izinnya yang semula dapat dicabut
berdasarkan pada hasil akreditasi itu.
Perubahan pada Pasal 35
menyeb abkan kurikulum yang
dikembangkan wajib mengacu pada
Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
Namun demikian, ketentuan mengenai
Standar Pendidikan Tinggi tersebut
pada Pasal 54 dihapus. Dalam
perubahan Pasal 90 juga menghapus
segala bentuk persyaratan perguruan
tinggi asing seperti harus terakreditasi di
negaranya, ketentuan mengenai di
daerah mana mereka boleh berdiri, jenis
dan program studi apa yang boleh
dikembangkan, kewajiban kerja sama
dengan perguruang tinggi lokal, serta
harus mengutanakan dosen dan tenaga
pendidikan warga negara Indonesia.
Ketiga, perubahan Pasal 45
dalam UU No 14 Tahun 2005 tentang
Guru dan Dosen lebih menghargai
perguruan tinggi luar negeri. Dosen
yang mendapat gelar sarjana dari
perguruan tinggi luar negeri yang
terakreditasi tidak wajib punya
persy ar atan s ertifik at pendidik,
sebaliknya dosen yang mendapat gelar
sarjana dari perguruan tinggi di dalam
negeri wajib memilikinya.
Globalisasi dalam pendidikan
tinggi dan sains memang tidak dapat
dihindari. Tetapi penting untuk
dipastikan bahw a globalisasi

seharusnya tidak berubah menjadi
neokolonialisme, dengan menerapkan
indikator industri berinvestasi dalam
penelitian atau membangun perguruan
tinggi, karena inti tujuannya berbeda.
Universitas menyebarkan pengetahuan,
industri hanya perlu pengetahuan yang
dibutuhkan. Perbedaan peran itu dapat
menyebabkan situasi dan konflik
kepentingan (COI) secara etis.
Situasi demikian itu oleh filsuf
Michael Walzer, seorang profesor
emeritus di Institute for Advanced
Study, Princeton, disebut sebagai
“kontaminasi silang”. Yaitu apa yang
dapat dihasilkan dengan uang, misalnya
hasil penelitian, harus dapat dipisahkan
dari pengaruh atau kekuasaan politik
pemilik uang itu. Itu artinya batas-batas
antara bidang sains dan pasar harus
dipantau secara kritis. Pengejaran
kebenaran ilmiah, atau pemahaman
yang lebih baik tentang dunia, pada
prinsipnya harus dipisahkan dari
manfaat komersial yang terkait
dengannya.
Publikasi David B. Resnik
(2015)
bertajuk
“Institutional
Conflicts of Interest in Academic
Research” menyebut ada sejumlah
besar bukti yang menunjukkan bahwa
sumber pendanaan dan kepentingan
finansial peneliti dapat mempengaruhi
hasil penelitian. Dalam hal tertentu
perusahaan dapat memutuskan untuk
tidak mempublikasikan data yang tidak
menguntungkan mereka. Dalam kasus
ekstrem, peneliti atau perusahaan
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bahkan
dapat
membuat
atau
memalsukan data agar hasilnya
menguntungkan kepentingan mereka.
Karena COI secara institusional
dapat mengkomp romikan h asil
penelitian, maka dapat mempengaruhi
lebih banyak orang daripada yang
dapat dilakukan secara individual.
Walaupun sudah ada praktik-praktik
terbaik untuk menangani COI
individual, seperti review hasil
penelitian oleh pihak independen,

deklarasi dalam publikasi, manajemen
konflik, atau larangan dalam beberapa
kasus, tetapi belum ada konsensus
mengenai cara terbaik untuk mengatasi
COI secara institusional.
Oleh karena itu, infrastruktur
etika universitas seharusnya mencakup
pengaturan dan bentuk lembaga agar
dapat menghindari dilema etika seperti
itu. Diharapkan dalam pembahasan
RUU Cipta Kerja hal demikian itu
mendapat perhatian selayaknya.
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Sejarawan penulis seri buku sejarah
dunia modern, Eric Hobsbawm dalam
bukunya the Age of Extremes: A History
of the World, 1914-1991 menuliskan
observasi penting mengenai apa yang
disebutnya sebagai lenyapnya petani
(the death of peasantry) sebagai gejala
perubahan sosial pembeda dengan yang

masa lampau dan yang berlangsung
paling dramatis dan berakibat luas dari
abad ke-20 lalu (Hobsbawm 1994:289,
415). Seabad sebelumnya, Karl Marx
penulis buku paling terkenal Das
Kapital: Kritik der politischen
Ökonomie (edisi bahasa Inggrisnya
terbit tahun 1867) telah terlebih dahulu
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menunjukkan bahwa pembentukan
modal untuk per-usaha-an kapitalis pada
pertam a kalinya dimulai dengan
pemutusan paksa hubungan kepemilikan
para petani dengan tanahnya (Marx
1867: 874).
Di permulaan abad ke-21 ini, kita
menyaksikan proses lenyapnya petani
itu terus berlangsung akibat perluasan
sistem produksi kapitalis dan segala
sesuatu
kondisi
yang
menjadi
penyokong operasinya, dan pemerintah
yang bekerja mengutamakan kota, atau
urban bias, istilah dari Michael Lipton
(1977). Tiga kenyataan yang penting
diperh atikan ad alah ko nsentr asi
penguas aan tanah -tan ah oleh
perusahaan-perusahaan dan warga kota,
konversi tanah pertanian menjadi nonpertanian, migrasi, dan yang tidak bisa
diabaikan adalah modifikasi minat
bertani para anak-anak petani melalui
sekolah. Lebih d ari sek edar
meninggalk an pert anian, sekol ah
mendorong an ak - anak muridny a
bermotivasi untuk tidak lagi berkenan
hidup di desa, dan pindah menjadi
warg a kota- kota, atau setidaknya
berkebudayaan kota walau tinggal di
desa.
Di tengah gerakan komodifikasi
tenaga kerja, uang dan alam, seperti
dianalisis Karl Polanyi, dalam karyanya
The Great Transformation, the Political
and Economic Origin of Our Time 1944,
bagaimana petani bertahan hidup?
Pertanyaan itu menjadi salah satu
sumber utama dalam kajian petani dan

perubahan agraria yang semakin
bergairah dewasa ini, termasuk Jan
Douwe van der Ploeg, penulis buku yang
diresensi ini. Gerakan-gerakan pasar
yang berakibat pengurangan jumlah
petani,
depeasantization,
semakin
membesar, dan sebagai tandingannya, di
sana-sini
terdapat
kebangkitan
kesadaran kritis yang bermuara protes
atau perlawanan kaum petani. Teka-teki
ini menjadi masalah yang penting
sebagai
pertanyaan
penggerak
penelitian: apa yang membuat petani
dalam pertanian-pertanian keluarga ini
tetap terus bisa melanjutkan hidup dan
menolak mati bahkan membentuk
gerakan tandingan, dalam konteks
semakin membesar dan kuatnya
kekuatan utama yang bisa mematikan
mereka.
Apa yang disampaikan secara
ringkas itu berlangsung juga di
Indonesia. Depeasantization ini juga
adalah satu sumber krisis agraria
nasional yang utama. Dari angka Sensus
Pertanian tahun 2003 ke 2013, jumlah
rumah tangga usaha pertanian berkurang
5 juta, yaitu dari sekitar 31,17 juta
menjadi sekitar 26,13 juta. Hasil Survei
Pertanian antar Sensus (SUTAS) BPS
tahun 2018 menunjukkan angka
meningkat 27,68 juta. Berapa jumlah
usaha pertanian di tahun 2023 nanti,
akan menjadi angka statistik BPS yang
ditunggu-tunggu. Sebab utama usaha
pertanian ditinggalkan adalah nilai hasil
berb anding dengan b iay a yang
dikeluarkan tidak mampu membuat
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petani sejahtera, transaksi tanah dan
konversi tata guna tanah pertanian
menjadi non pertanian, konsentrasi
penguasaan tanah baik dengan transasi
perdagangan maupun konsesi-konsesi
perkebunan, kehutanan, pertambangan,
dll., serta last but not least menurunnya
minat generasi muda anak-anak petani
untuk bertani.
Pengurangan jumlah petani,
depeasantization, ini juga menjadi satu
tema penggerak kajian petani dan
perubahan agraria yang semakin
bergairah dewasa ini. Hatta, teka-teki itu
membawa kita ke pertanyaan penelitian:
apa yang membuat petani dalam
pertanian keluarga tetap terus bisa
melanjutkan hidup dan menolak mati,
bahkan membentuk gerakan tandingan,
dalam konteks semakin membesarnya
kekuatan utama yang bisa mematikan
mereka?
Buku Petani dan Seni Bertani,
Maklumat Chayanovian karya Jan
Douwe van der Ploeg ini sangat cocok
dijadikan rujukan untuk memahami
relevansi teori agronomi sosial dari
Alexander V. Chayanov, seorang
pemikir agraria Rusia, yang berpengaruh
besar hingga sampai ke Indonesia. Para
penganut dan pengembang pemikiran
Chayanovian di Indonesia antara
lain, Julius
Herman Boeke, Gerard
Juliaan Vink, Kasan Tohir, Sajogyo,
S.M.P.
Tjondronegoro,
Gunawan
Wiradi, Amri Marzali, hingga
Fr ancis Wahono. Ilmu usaha tani
yang dikembangkan
ahli -ahli

pertani an Indonesia setelah merdeka
mewarisi
ajaran-ajaran
teoritis
Chayanovian ini, dan masih terus
diajarkan hingga sekarang. Siapakah
sekarang
yang
membaca
buku
Chayanov,
dan
menggunakan
pendekatan Chayanovian untuk
memahami keberlanjutan hidup dari
suatu sistem agraria pertanian keluarga?
Buku Petani dan Seni Bertani ini
menguraikan secara ringkas dan padat
teori ekonomi pertanian keluarga dari
Chayanov, dan bagaimana relevansinya
di saat ini. Chayanov benar-benar
berhasil menunjukkan bahwa usaha
pertanian rakyat (peasant farm) hadir
dan berlanjut hidup dalam suatu
ekonomi
yang didominasi
oleh
hubungan-hubungan sosial kapitalistik.
Keberlanjutan hidupnya bergantung
pada andilnya sebagai suatu bentuk
produksi barang dagangan yang khusus
dalam sistem perekonomi kapitalis.
Dalam dominant-subordinate
relations itulah perlu diselidiki
secara khusus bagaimana petani dan cara
produksi pertanian rakyat dapat
berlanjut hidup, bahkan terpelihara
secara struktural.
Chayanov berargumen bahwa
karakteristik usaha pertanian keluarga
didasari dengan logika kerja yang sama
sekali berbeda dari usaha pertanian
kapitalis (skala besar, industrial).
Khususnya, pertanian keluarga dikelola
tidak dengan landaskan hubungan
modal-tenaga
kerja,
sebagaimana
pertanian kapitalis. Tenaga kerja dalam
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pertanian keluarga bukanlah tenaga
kerja upahan; dan modal di dalamnya
bukan
dalam
pengertian
teori
kapitalisme. Dalam pertanian keluarga,
modal tidak punya logika untuk
menghasilkan nilai lebih sebagai sumber
akumulasi.
Inilah
yang
disebut
“produksi
komodit as
secar a
sederhan a” (simple comm odity
production), tanpa reproduksi modal
yang meluas.
Hidup menjadi bagian yang
penting sistem kapitalisme bukanlah
sesuatu yang menyenangkan bagi petani.
Sebagian pet ani berju ang untuk
melanjutkan hidup pertanian rakyat
dalam menghadapi ancaman nyata dari
cara produksi kapitalis yang meluaskan
diri dengan cara melenyap kan car a
produksi
pr a-k apitalis
d alam
logika creative destruction sebagaimana
dijelaskan oleh David Harvey dalam
artikelnya “Neoliberalism and Creative
Destruction” (2006). Sebagian petani
yang lain mengikuti jalur mengubah
pertanian rakyatnya menjadi pertanian
komersial, seperti yang dipromosikan
besar-besaran oleh pemerintah, yang
memiliki kekhususan wewenang baik
sebagai pembuat peraturan, pengambil
dan penentu alokasi anggaran negara,
dan kekuatan birokrasinya, hingga
perusahaan-perusahaan negara.
Pertanian keluarga sendiri tentu
bukanlah unit produksi kapitalis. Dalam
unit kerja pertanian keluarga, para petani
yang bekerja bukanlah tenaga kerja
upahan. Pertanian rakyat bekerja dalam

cara yang benar-benar berbeda dengan
cara bagaimana perusahaan kapitalis
dikelola, yang berdasar hubungan kerja
sosial
modal -ten aga
kerja.
Perhatikanlah, misalnya sebagai petty
commodity
producer,
jual
beli
barangnya secara umum berada dalam
kisaran harga yang jauh lebih murah
dibanding harga yang barang yang
diproduksi dan diedarkan perusahaan
kapitalis
yang
badan-bad an
usahany a mempergunakan modal dari
hutang bank. Resiko harga jual
murah
ini
ditanggung
secara
keseluruhan. Struktur internal yang
khusus dari pertanian keluarga inilah
yang bisa membuat mereka bekerja
ketika perusahaan kapitalis tidak bisa.
Baik dengan menjual dengan harga
murah itu, memperpanjang jam kerja
anggota keluarga, mengambil bahan
mentah secara gratis dari layanan alam,
dan sebagainnya. Dalam kalimat
Chayanov (1966: 89), “The peasant farm
continues to produce where capitalist
farms stop,” dan mereka memiliki
keunggulan bisa terus hidup dalam
posisi berkompetisi-tapi- tersubordinasi.
Buku van der Ploegh ini, seperti
tercermin di judulnya menghadirkan
kembali dalam versi ringkas dan padat
pemikiran sosial agronomi dari pemikir
agraria Uni Soviet, Alexander V.
Chayanov. Chayan ov ber argum en
bahwa karakteristik usaha pertanian
keluarga sungguh memiliki cara bekerja,
logics yang berbeda sama sekali berbeda
dengan usaha pertanian kapitalis.
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Khususnya, pertanian keluarga dikelola,
tidak sebagaimana perusahaan kapitalis,
dan tidak berlandaskan pada hubungan
modal-tenaga kerja. Tenaga kerja dalam
pertanian keluarga bukanlah tenaga
kerja upahan; dan modal di dalamnya
bukan dalam pengertian sebagaimana
dipahami dan dijelaskan Karl Marx
dalam Das Capital. Di pertanian
keluarga, modal dalam pertanian
keluarga petani tidak punya logika
menghasilkan nilai lebih sebagai sumber
akumulasi, yang untuk sebagian besar
ditanamkan
kembali
agar
menghasilkan nilai lebih lebih banyak
lagi. Pertanian keluarga Ini adalah
simple commodity production tanpa
reproduksi modal yang meluas.
Adalah
argumen
Chayanov
bahwa logika yang membimbing unit
produksi pertanian keluarga berdasar
beberapa
keseimbangan,
terutama
keseimbangan kerja-konsumsi dan
keseimbangan jerih payah-f aed ah
(Bab 2). Di dalam keseimbangan kerjakonsumsi
pada
intinya
petani
memproduksi
pang an
yang
diproduksinya sendiri, dan petani
senantiasa mencari keseimbangan antara
jumlah tenaga kerja untuk dapatkan
jumlah panenan tertentu, untuk
kebutuhan konsumsi keluarganya. Kalau
kebutuhan
konsumsi
meningkat,
sedangkan lahan langka, terjadilah
intensifikasi dan perluasan kerja. Petani
juga perlu menyeimbangkan kerja ekstra
(berjerih-payah) dan keuntungan ekstra
(faedah). Jerih payah ini “dikonotasikan

dengan kesengsaraan, kerja sepanjang
hari, memeras keringat di bawah terik
matahari … bekerja mulai subuh dan di
bawah kondisi dingin dan basah kuyup.”
Kenapa hal itu tetap dilakukan? Karena
faedah yang ingin didapatkan tidak
melulu peningkatan produksi jangka
pendek, tetapi juga pertanian yang indah
dalam jangka panjang. Jadi, “kerja
pertanian bisa saja dialami sebagai
kegiatan yang menyenangkan dan
bermakna.”
Masih banyak keseimbangan lain
yang merupakan logika kerja petani.
Dalam Bab 3, misalnya diuraikan
keseimbangan antara manusia dan alamhidupnya,
antar
produksi
dan
reproduksi, antar sumber daya eksternal
dan internal, antara otonomi dan
ketergantungan, dan antara skala dan
intensitas. Yang paling menarik untuk
memahami situasi kontemporer adalah
“Posisi Pertanian Petani dalam Konteks
Lebih Luas” (Bab 4), “Hasil Panen”, dan
“Pembentukan Kembali Kaum Tani”.
Buku yang ringkas dan padat (226
halaman) ini adalah bacaan bagus bagi
pembelajar, terutama baik bagi para
pemula studi agraria, di tengah
mengemukanya krisis agraria yang
melanda petani, dan juga terutama bagi
para petani perjuang dan para
pembelanya di negeri ini. Buku ini
menyuguhkan perspektif mengenai
kekuatan petani untuk terus berlanjut
hidup. Meskipun tetap menempatkan
kelas petani sebagai pihak yang
bersanding,
bahkan
bertanding
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“melawan” kapitalisme pertanian, buku
ini menonjolkan cara pandang mikro
yang menyasar jantung logika produksi
petani itu sendiri. Bahwa perlawanan
petani kecil terhadap proyek-proyek
kapitalisme itu sudah menjadi “jiwa”
dalam
sistem
produksi
dan
reproduksinya,
khususnya
dalam
konteks kontradiksi kapitalisme yang
memunculkan celah-celah (interstices)
di mana antogonisme kelas terjadi.
Argumen ini tersebar di sepanjang
bahasan buku ini.
Di bagian akhir, van der Ploeg
memaparkan bagaimana “jiwa seni” itu
kini tengah mengalami berbagai
pembaharuan, seperti prakarsa-prakarsa
pertanian
organik,
pembentukan
jaringan pasar mandiri, hingga peran
gerakan petani dunia seperti La Via
Campesina. Yang penting dicatat di sini
adalah bahwa “seni melawan ” atau
menciptak an alternatif itu tidak bisa
dijalankan oleh pet ani tunggal,
melainkan mensyaratk an “jejaring
yang luas untuk berk omunikasi
dan berbagi pengetahuan.… Jejaring ini,
sebagaimana
dulunya,
merupakan
sistem saraf dari pertanian petani.…
Terkadang jejaring ini diubah menjadi
mekanisme penting dalam perjuangan
sosiopolitik petani di pedesaan” (hlm.
138).
Jan Douwe van der Ploeg awalnya
adalah seorang insinyur pertanian
lulusan University of Wageningen,
Belanda, dengan spesialisasi sosiologi
agraria untuk negeri-n egeri non -

Barat, ekonomi pembangunan, serta
metode dan teknis penelitian sosial.
Van der Ploeg berpengalaman kerja
konsultansi di Guinea Bisau, Ghana,
Peru, Ivory Coast dan Italia. Setelah
mengajar sebentar di Leiden University,
ia bergabung dalam almamaternya,
hingga kemudian menjadi profesor. Ia
juga kemudian menjadi Adjunct
Professor dalam bidang sosiologi
perd esaan, di China Agricultural
University, Beijing. Karya sebelumnya
yang berkaliber tinggi dalam kajian
petani dan perubahan agraria adalah The
New Peasantries: Struggles for
Autonomy and Sustainability in an Era
of Empire and Globalization (2009).
Buku ini menunjukkan kecenderungan
yang jelas akan berlangsungya proses
kebangkitan petani yang disebut
repeasantization,
yakni
proses
pembentukan kembali petani yang
berproduksi dalam model pertanian
keluarga skala kecil. Proses ini bisa
dibilang menjadi antitesis dari proses
industrialisasi pertani an yang
mengonsentrasikan usaha pertanian ke
dalam skala raksasa, intensifikasi,
spesialisasi dan artifisialisasi, serta
disaktivasi pertanian yang akhirnya
mengakibatkan pengurangan hingga
penghapus an kegiat an -k egiat an
pertanian ‘tradisional’. Pembentukan
kembali kaum tani itu tampak jelas di
Asia dan Amerika Latin, dan juga yang
menarik, adalah di Eropa dan Amerika
Utara. Buku Petani dan Seni Bertani itu
juga menegaskan kembali gagasan
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utama buku The New Peasantries itu,
menunjukkan terdapat kecenderungan
yang jelas adanya re-peasantization,
pembentukan kembali petani dalam
pertanian keluarga. Seiring proses
industrialisasi
pertanian
yang
mengkonsentrasikan usaha pertanian
dalam skala raksasa, intensifikasi,
spesialisasi dan artificialisasi pertanian,
dan disaktivasi yang berakibat pada
akhirnya
pengur angan
hingg a
penghapus an kegiat an -k egiat an
pertanian tertentu. Re-peasantization itu
tampak jelas di Asia dan Amerika Latin,
dan juga yang menarik, adalah di Eropa
dan Amerika Utara.
Versi asal Bahasa Inggris dari
buku Petani dan Seni Bertani, Maklumat
Chayanovian yang diresensi ini terbit
tahun 2013, dan merupakan buku kedua
dalam seri “Kajian Petani dan Perubahan
Agraria”. Buku pertamanya, Henry
Bernstein, Dinamika Kelas dalam
Perubahan
Agraria
juga
telah
diterbitkan oleh Insist Press 2015. Tiaptiap buku dalam seri ini ini, seperti
dijelaskan dalam pengantar seri buku ini,
bermaksud menjawab pertanyaan terkini
meliputi apa saja isu dan perdebatan
terkini dalam suatu topik, bagaimana
posisi tersebut muncul dan berkembang
dari waktu ke waktu, bagaimana
kecenderungan yang mungkin terjadi,
apa saja rujukan kunci, dan last but not
least, mengapa penting bagi para pekerja
ornop,
aktivis
gerakan,
pekerja
pembangunan dan lembaga donor,
mahasiswa, akademisi, peneliti dan dan

ahli-ahli pembuat kebijakan perlu
melibatkan diri secara kritis dengan
topik-topik ini.
Buku yang ringkas dan padat (226
halaman), ini bagus untuk pemula yang
mulai belajar suatu pemikiran agraria.
Para pembaca yang sudah mahfum
dengan pemikiran agraria akan segera
mengetahui bahwa buku ini adalah buku
yang penting dan serius, namun enak
dan ringan dibacanya. Terima kasih
untuk kerja koordinator penerbitan dan
editorial yang cakap dari Penerbit Insist
Press. Pilihan huruf, mutu tata letak,
perwajahan isi dan ilustrasi sampul buku
ini membuat pembaca merasa nyaman.
Glosarium di akhir buku dan anjuran
bacaan dalam Daftar Pustaka pun sangat
membantu. Kita menantikan penerbit ini
mengeluarkan buku-buku selanjutnya
dari seri Kajian Petani dan Perubahan
Agraria ini.
Apakah buku berisikan “ide besar
dalam buku kecil” seperti buku ini dapat
dibuat
untuk kajian
pemikiranpemikiran agraria (di) Indonesia?
Provokasi ini penting agar pembuatan
peta perjalanan pemikiran agraria
Indonesia dapat dikonstruksi, dan para
pelaku studi agraria yang semakin
membanyak ini pun dapat meletakkan
sumbangan studi yang dilakukannya
sebagai
kelanjutan
dari
para
pendahulunya. Status pengetahuan dari
studi-studi agraria Indonesia perlu
ditingkatkan dengan menghadirkan
pemikiran para tokohnya, dan diletakkan
dalam hubungan satu sama lain. Setelah

Tinjauan Buku: Bertani adalah Melawan – Noer Fauzi | 112

karya Ben White (2005) “Between
Apologia and Critical Discourse,
Agrarian Transitions and Scholarly
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yang melanjutkan.

Manifesto. Fernwood: Practical
Action Publishing.

Bernstein, Henry. 2015. Dinamika Kelas
dalam
Perubahan
Agraria.
Yogyakart: Insist Press.
Harvey, David. 2006. “Neoliberalism
and Creative Destruction”. Geogr,
Ann, 88 B (2), p.145–158.
Hobsbawm, Eric. 1994. The Age of
Extremes, The Short Twentieth
Century, 1914-1991. London,
Michael Joseph.

White, Ben. 2005. “Between Apologia
and Critical Discourse: Agrarian
Transitions and ... Dalam Social
Science
and Power
in
Indonesia, diedit oleh Vedi Hadiz
dan
Daniel
Dhakidae, 107141. Jakarta and
Singapura:
Equinox and ISEAS.

Lipton, Michael. 1977. Why Poor People
Stay
Poor: Urban
Bias in
Development. London: Temple
Smith.
Polanyi, Karl. 1944. The Great
Transformation: The Political
and Economic Origin of Our
Time. New York: Farrar &
Rinehart.
van der Ploeg, Jan Douwe. 2009. The
New Peasantries: Struggles for
Autonomy and Sustainability in
an Era of Empire and
Globalization.
Earthscan,
London,
_____. 2014. Peasants and The Art of
Farming:
A
Chayanovian

Tinjauan Buku: Bertani adalah Melawan – Noer Fauzi | 113

