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Kajian ini merupakan bagian dari proses belajar tentang land grab 
yang dikerjakan bersama oleh beberapa organisasi rakyat sipil (JKPP, 
ARC, RMI, SAINS). Dengan dukungan ILC, RMI bersama SAINS bekerja 
bersama-sama menggunakan perspektif gender untuk mempelajari proses 
pengambilalihan tanah skala besar di Jawa dan dampaknya terhadap kaum 
perempuan. 
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PENDAHULUAN 

Pengambilalihan tanah berskala besar atau dalam ter-
minologi perlawanan disebut sebagai Land Grab (peram-

pasan tanah) yang terjadi secara global, baru-baru ini telah 
menjadi isu utama yang diperdebatkan dalam kontek krisis 
pangan dan energi. Land grabbing digunakan sebagai istilah 
untuk proses dan tindakan pengambilalihan tanah berskala luas, 
yang melibatkan pengambilalihan tanah lintas batas negara, 
melalui transaksi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan 
transnasional dan kebanyakan diprakarsai atau difasilitasi 
oleh negara. Globalisasi, liberalisasi pasar dan peningkatan 
penanaman modal asing menjadi pelancar jalan bagi munculnya 
tipe baru perampasan atau pengambilalihan tanah dalam skala 
besar ini. Aktor utama dalam proses land grabbing tersebut 
tidak hanya investor swasta tetapi juga aktor negara, baik di level 
nasional maupun lokal.  Seperti pernyataan yang disampaikan 
oleh PBB pada tahun 2007 tentang pemenuhan investasi 
dalam produksi energi hayati dan pangan, serta pembangunan 
infrastruktur dan jasa, termasuk pariwisata, sedikit banyak 
telah mendorong masuknya investor dan kelompok pebisnis 
menjadi pemilik atau penguasa legal atas tanah di negara 
asing dalam skala luas. Baik melalui tangan korporasi, maupun 
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melaluimekanisme bilateral antar-negara, negara-negara kaya 
tetapi miskin sumber alam berupaya menguasai tanah untuk 
produksi pangan dalam bentuk penanaman investasi di negara-
negara miskin tetapi kaya akan sumber alam, khususnya tanah 
dan air.

Menurut Zoomers , ada 7 (tujuh) proses land grabbing yang 
terjadi hampir di seluruh bagian bumi, terutama di belahan 
Selatan, yaitu proses-proses:

1. Penguasaan modal asing untuk produksi pangan
2. Penguasaan modal asing untuk komoditas pertanian non pan-

gan dan energi hayati (biofuel)
3. Pengembangan kawasan lindung, cagar alam, ekowisata, dan 

proses-proses pengusiran rakyat yang hidup di dalam kawasan 
hutan

4. Penetapan zona ekonomi khusus, infrastruktur skala besar dan 
perluasan wilayah perkotaan

5. Pengembangan kompleks parawisata skala besar
6. Pengembangan pemukiman / perumahan elite
7. Jual beli tanah dengan pendatang untuk kepentingan pendatang 

(pemukiman, lahan usaha, dsb)

Dengan menggunakan kerangka proses land grabbing yang 
diajukan oleh Zoomers tersebut, maka perampasan tanah di 
Indonesia yang terjadi pada masa kontemporer dapat dipahami 
sebagai sekedar perpanjangan proses kolonialisme. Jika lensa 
analisa diarahkan pada masa pemerintahan rejim Orde Baru, 
banyak fakta menunjukkan bahwa proses pengadaaan tanah 
dalam skala besar untuk kepentingan investasi sering dilakukan 
dengan mengandalkan tindakan-tindakan kekerasan (coercive 
actions) yang dilakukan oleh aparatus negara, termasuk keter-
libatan militer dan polisi. Radikalisme dan perlawanan dari 
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rakyat setempat untuk mempertahankan tanahnya maupun 
menuntut ganti rugi yang adil, terus meningkat seiring dengan 
digunakannya beragam tindakan dan aksi kekerasan yang 
seringkali disertai dengan pelanggaran HAM. Selain adanya 
tindakan-tindakan kekerasan (coercive actions), dalam 
banyak kasus eskalasi perlawanan kelompok-kelompok 
rakyat juga meningkat dan berumur relatif panjang dengan 
adanya keterlibatan pihak lain yang membantu perjuangan 
mereka, seperti misalnya keterlibatan organisasi-organisasi 
non pemerintah, kelompok-kelompok mahasiswa dan serikat-
serikat petani.

Jatuhnya rejim Orde Baru dan transisi demokrasi di Indonesia 
sejak tahun 1998, telah memunculkan bentuk pemerintah yang 
relatif demokratis dan pengenduran keterlibatan militer, polisi 
dan aparatus negara lainnya dalam konflik-konflik pertanahan. 
Adanya kebebasan berorganisasi, menyatakan pendapat 
dan penerapan politik desentralisasi dan otonomi daerah 
yang membuat jarak politik antara rakyat dengan pengambil 
kebija kan local menjadi lebih dekat.  Hal ini juga mendorong 
perubahan pola-pola pendekatan dalam pengadaan tanah untuk 
kepentingan investasi di satu sisi, dan juga mengubah pola-pola 
resistensi serta penyelesaian konflik pada sisi lainnya.

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 
yang disusul dengan rekonsolidasi kapital dan kekuasaan 
politik kelompok pro pasar bebas diyakini telah mempengaruhi 
perubahan pendekatan dalam pengadaan tanah untuk kepen-
tingan investasi di Indonesia. Perubahan-perubahan kebijakan 
dan munculnya peraturan perundangan-undangan baru, baik di 
tingkat nasional maupun daerah, dalam rangka memudahkan 
kegiatan investasi di segala bidang telah memperkuat alas legal 
dari penguasaan tanah dalam skala besar untuk kepentingan 
investasi. Pendekatan-pendekatan baru dalam negosiasi yang 
melibatkan kelompok rakyat korban diyakini telah mengubah 
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watak dari mekanisme pengalihan hak atas tanah dan resistensi 
lokal yang biasanya menyertai pengalihan hak tersebut. 
Bersamaan dengan itu politik desentralisasi pemerintahan yang 
membuka ruang lebih besar bagi para aktivis untuk terlibat 
dalam proses pembentukan kebijakan maupun politik formal 
juga telah mengubah corak gerakan politik organisasi-organisasi 
tani dari radikalisme memperjuangkan hak atas tanah menjadi 
lebih akomodatif terhadap manuver-manuver politik untuk 
kepentingan kekua saan di daerah.

Sementara itu berbagai riset tentang aksi atau gerakan 
perlawanan petani yang diteliti oleh Scott (1976), Peluso 
dan Watts (2001), Santoso (2004), dan Fauzi (2005); dapat 
dikatakan belum banyak menelaah bagaimana relasi gender 
dan perbedaan seks – di dalam komunitas yang diteliti – dapat 
menjadi faktor penentu  aksi atau gerakan sosial. Para peneliti 
tersebut masih melihat komunitas rakyat sebagai entitas tunggal 
yang dapat digeneralisir (lihat Millman dan Kanter 1975, 
dikutip oleh Hidayat 2004: 108).  Padahal, sesungguhnya, pola 
relasi kekuasaan, peran, posisi, dan pengetahuan serta tingkat 
kesadaran antara perempuan dan laki-laki dari kelas sosial yang 
berbeda, dapat merupakan faktor penentu bangunan konflik/
sengketa, termasuk dalam hal ini aksi atau gerakan untuk 
penyelesaian konflik/sengketa terkait proses-proses pengambil 
alihan lahan skala besar.  

Hal-hal di atas menjadi asumsi-asumsi pokok yang digunakan 
untuk melakukan pembelajaran dalam rangka memahami 
kecenderungan-kecenderungan baru dalam pengadaaan 
tanah skala besar untuk kepentingan investasi, khususnya di 
Jawa, pasca desentralisasi/reformasi. Secara khusus, asumsi 
tersebut juga digunakan untuk menelaah respon dan dampak 
pengambilalihan tanah dalam skala besar terhadap perempuan.  
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MEMPELAJARI GELOMBANG INVESTASI DI 
JAWA DAN GERAK KAUM PEREMPUAN 

MENGHADAPINYA

Berdasarkan amatan terjadinya beragam gelombang 
inves tasi pasca desentralisasi seperti digambarkan 

sebelum nya, kami berupaya untuk mendokumentasikan, mem-
pe lajari, dan memahami bagaimana kasus-kasus pengam-
bilalihan tanah skala besar untuk kepentingan investasi telah 
terjadi dan berdampak, khususnya terhadap kaum perempuan, 
serta bagaimana mereka menjawab tantangan yang dihadapi 
tersebut. 

Jawa dipilih sebagai lokasi untuk mencoba memahami 
bagaimana proses land grab terjadi pasca reformasi, dengan 
pertimbangan besarnya tekanan penduduk terhadap tanah di 
satu sisi, dan munculnya sejumlah rencana baru untuk pem-
bangunan infrastruktur dalam rangka menunjuk pertum buhan 
ekonomi, serta perluasan kawasan konservasi di sisi lain. 
Dalam dua kali pertemuan intermasional yang disebut sebagai: 
“summit”, yakni ‘Infrastructure Summit 2004’ dan ‘National 
Summit 2009’, pihak investor telah mendesak pemerintah 
sedemikian rupa untuk membuat alas hukum yang kukuh untuk 
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proses pengalihan hak atas tanah untuk “kepentingan pem-
bangunan” dan “kepentingan umum”. 

Tak lama setelah Presiden SBY menyatakan niatnya untuk 
melaksanakan “reformasi agraria” (Yudhoyono 2007: 10), BPN 
meluncurkan program yang disebut dengan PPAN yang pada 
intinya bersangga pada program distribusi tanah-tanah negara 
secara terbatas dan sertifikasi tanah (Bachriadi 2007). Program 
LARASITA (Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah) dijalankan 
setelah itu sebagai bentuk dari perluasan program sertifikasi 
untuk menjangkau wilayah-wilayah yang jauh dari Kantor-
kantor Pertanahan. 

Bersamaan dengan itu, pihak BPN bersama dengan sejum-
lah pemerintah daerah di wilayah Jawa bagian selatan meren-
canakan suatu program yang disebut dengan “Rajasela” 
(reforma agraria di Jawa Selatan) yang pada intinya adalah untuk 
memberikan kepastian hukum penguasaan tanah di daerah-
daerah sepanjang Jawa bagian selatan agar dapat dikembangkan 
secara optimal, termasuk untuk kegiatan investasi.

Secara khusus, kami mempelajari proses-proses terjadinya 
pengambil alihan lahan skala besar di dua tipe peruntukkan 
tanah, yaitu:

1. Proses pengambil alihan lahan skala besar untuk pengem bangan 
Kawasan Lindung, Cagar Alam, ekowisata dan proses-proses 
pengusiran rakyat yang hidup di dalam kawasan hutan, terutama 
mereka yang menyebut diri sebagai masyarakat adat. Proses be-
lajar dan observasi dilakukan di desa-desa yang berada Taman 
Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) yaitu Desa Cirom-
pang, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak, Banten dan Desa 
Purwabakti, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa 
Barat. Desa Cirompang dan Desa Purwabakti merupakan dua 
desa dari ratusan desa lainnya (± 141 desa) yang masuk dalam 
Kawasan Ekosistem Halimun. Rakyat Desa Cirompang meru-
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pakan masyarakat adat Kasepuhan Banten Kidul, sedangkan 
rakyat Desa Purwabakti merupakan rakyat lokal. Diharapkan 
melalui studi kasus pada dua desa ini akan memberikan bahan 
kajian yang saling melengkapi, mengingat latar belakang rakyat 
yang berbeda juga sumber penghidupan rakyatnya yang memi-
liki ke-khas-an masing-masing.       

2. Proses pengambil alihan lahan skala besar untuk kepen tingan 
infrastruktur skala besar, dan penghubung perkotaan. Desa 
yang terkena projek pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) 
Paseban – Banyuwangi yaitu Desa Mojomulyo, Kecamatan 
Puger, Kabupaten Jember, Jawa Timur, menjadi lokasi belajar 
kami. Program JLS ini melintasi 5 desa dalam 3 kecamatan, 
yaitu Desa Paseban di Kecamatan Kencong; Desa Kepanjen, 
Kecamatan Gunung Mas; dan Desa Mojomulyo, Mojosari, dan 
Puger Kulon, Kecamatan Puger. 

Untuk memahami dan mengungkapkan secara mendalam 
seluk beluk kehidupan petani dan buruh tani perempuan di Desa 
Cirompang-Lebak, Desa Purwabakti-Bogor dan Desa Mojomulyo-
Jember. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan studi kasus. 
Selama 1 bulan, Januari 2011, dilakukan studi pustaka tentang 
pertauran, perundangan, dan kebijakan-kebijakan lokal terkiat 
proses pengalihan lahan di lokasi studi; wawancara mendalam 
kepada 6 (enam) narasumber perempuan di Desa Cirompang-
Lebak, 5 (lima) narasumber perempuan di Desa Purwabakti-
Bogor, dan 10 (sepuluh) narasumber perempuan di Desa 
Mojomulyo-Jember.

Analisa dalam proses pembelajaran ini akan dikembangkan 
dengan mengandalkan dua sumber utama, yakni sejumlah 
dokumen mengenai kebijakan-kebijakan ekonomi dan politik 
yang berkaitan dengan penyediaan tanah untuk kepentingan 
investasi khususnya yang muncul/dikembangkan pasca krisis 
ekonomi tahun ‘90an, dan tiga studi kasus dengan analisa tutur 
perempuan (her’s story).
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Beberapa pertanyaan kunci dalam proses belajar dan 
memahami proses perampasan tanah adalah sebagai berikut:

• Bagaimana struktur penguasaan dan sistem produksi rakyat se-
belum terjadinya pengambilalihan tanah? Adakah pem bedaan 
atau perbedaan sistem penguasaan tanah dan sistem produksi 
antara perempuan dan laki-laki?

• Bagaimanakah proses land grabbing itu terjadi?  Mekanisme 
dan proses seperti apa yang mewujudkan pengambilalihan ta-
nah dari rakyat? Seperti apa perubahan-perubahan pengu asaan 
tanah terjadi? Bagaimana perubahan pengu asaan tanah berim-
plikasi pada tata produksi, khusus nya hubungan sosial produksi 
dan reproduksi? 

• Bagaimana hal ini secara spesifi k terjadi pada perempuan? 
Bagaimana respon perempuan? Strategi survival atau manuver 
seperti apa yang mereka kembangkan? Bagaimana strategi / 
manuver resistensi itu dibangun?
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TENTANG DESA PURWABAKTI DAN DESA 
CIROMPANG, KAWASAN EKOSISTEM HALIMUN, 

JAWA BARAT - BANTEN

Kawasan Ekosistem Halimun (KEH) merupakan salah 
satu kawasan hutan yang masih tersisa di Jawa Barat 

dan Banten. Luasan Kawasan Ekosistem Halimun yang mencapai 
211.463,691 ha (melingkupi 3 kabupaten; Kabupaten Bogor, 
Sukabumi dan Lebak) ini masih memiliki keanekaragaman 
sumberdaya alam dan budaya rakyat yang bermukim di 
dalamnya. Kawasan Ekosistem Halimun juga menjadi lokasi 
kelola pihak lain seperti Perum Perhutani, Taman Nasional 
Gunung Halimun Salak (TNGHS), perkebunan teh (PT. Nirmala 
Agung, PTPN VIII), dan pertambangan emas (PT. Antam). Jika 
dikurangi dengan luas kelola pihak lain maka luas kawasan 
Halimun yang tersisa sekitar 109.927,63 ha (luas lahan kelola 
rata-rata 0.64 ha/KK). 
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Sejak tahun 1924 pemerintah Kolonial Belanda menetapkan 
Kawasan Ekosistem Halimun sebagai kawasan hutan lindung, 
yang kemudian pada tahun 1979 pemerintah Republik Indonesia 
menetapkannya sebagai kawasan cagar alam/konservasi yang 
pengelolaannya dilakukan oleh UPT Balai Taman Nasional. 
Sesuai dengan SK Menhut No.282/Kpts-II/1992 bahwa Taman 
Nasional Gunung Halimun (TNGH) memiliki kawasan seluas 
40.000 ha yang mencakup Kabupaten Bogor, Sukabumi dan 
Lebak. Lalu kawasan TNGH diperluas menjadi 113.357 ha sesuai 
SK Menhut No.175/Kpts-II/2003, dengan nama Taman Nasional 
Gunung Halimun Salak (TNGHS) dengan alasan bahwa kawasan 
hutan yang berada di Halimun dan Salak merupakan kesatuan 
hamparan hutan yang perlu dilindungi dan dilestarikan.  
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Desa Cirompang dan Desa Purwabakti merupakan dua 
desa dari ratusan desa lainnya (± 141 desa) yang masuk dalam 
Kawasan Ekosistem Halimun. Dua desa ini secara geografis 
terletak pada posisi yang berjauhan; Desa Cirompang masuk 
dalam Kabupaten Lebak – Propinsi Banten dan Desa Purwabakti 
masuk dalam Kabupaten Bogor – Propinsi Jawa Barat. Namun 
pada ketinggian tempat yang hampir sama, sekitar 500 – 1.000 
m dpl (di atas permukaan laut). Menurut LIPI-PHPA-JICA 
(1998), ekosistem pada ketinggian tempat ini disebut hutan 
hujan dataran rendah (lowland rain forest).  

Desa Cirompang termasuk dalam wilayah administrative 
Kecamatan Sobang di Kabupaten Lebak, Propinsi Banten. Batas-
batas Desa Cirompang meliputi:

Sebelah Barat : Desa Sindang Laya, Kecamatan Sobang 
(S.Citujah)

Sebelah Utara : Desa Sukaresmi, Kecamatan Sobang 
(S.Cikiruh, Jalan raya Cibeas-Cimerak)

Sebelah Timur : Desa Sukamaju, Kecamatan Sobang 
(S.Cibitung, Jalan Saidun)

Sebelah Selatan : Desa Citorek Timur-Tengah-Barat, 
Kecamatan Cibeber (G.Kendeng)
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Untuk menuju ke sana, dapat menggunakan kendaraan 
umum ditempuh dalam 5 jam dari kota Bogor, dengan kondisi 
jalan aspal dan sebagian masih berbatu. Desa Cirompang 
merupakan pemekaran dari Desa Sukamaju pada tahun 
1988. Luas area Desa Cirompang 637,501 ha (hasil pemetaan 
partisipatif tahun 2009 yang difasilitasi RMI). Desa Cirompang 
terbagi dalam 6 kampung yaitu Kampung Cirompang, Pasir 
Muncang, Cibama Pasir, Cibama Lebak, Muhara, dan Sinargalih.    

Sedangkan Desa Purwabakti masuk dalam wilayah 
Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat. 
Batas-batas desanya sbb:

Sebelah Barat : Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan, 
Kabupaten Bogor

Sebelah Utara :  Desa Ciasmara, Kecamatan Pamijahan, 
Kabupaten Bogor

Sebelah Timur : Desa Ciasmara, Kecamatan Pamijahan, 
Kabupaten Bogor

Sebelah Selatan : Desa Kabandungan, Kecamatan 
Kabandungan, Kabupaten Sukabumi

Desa Purwabakti merupakan pemekaran dari Desa Ciasmara 
sejak tahun 1979; terbagi dalam 21 kampung yaitu Kampung 
Pasir Pari, Surupan, Cimapag, Pondok Lapang, Pangsiun, Pondok 
Cau, Pondok Pasar, Penjol, Cigarehong, Cikandang, Kalapa 
Dua, Padajembar, Padajaya 1, Padajaya 2, Cisalada, Muara, 
Cikuda Paeh, Cipamubutan, Campedak, Taneuh Beureum, dan 
Parabakti. Untuk menuju Desa Purwabakti, dapat ditempuh 
sekitar 3 - 4 jam dari kota Bogor dengan kendaraan roda empat 
atau roda dua pada jalan aspal yang sebagian sudah mulai rusak 
(berlubang-lubang). Luas area Desa Purwabakti sekitar 1.662 
ha, termasuk area TNGHS dan Perkebunan Teh Cianten (PTPN 
VIII) di dalamnya. 
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MENGENAL DESA MOJOMULYO, KECAMATAN 
PUGER, KABUPATEN JEMBER, JAWA TIMUR

Program Jalur Lingkar Selatan Jawa (JLS) melintasi lima 
desa dalam tiga kecamatan, yaitu Desa Paseban di 

Kecamatan Kencong; Desa Kepanjen, Kecamatan Gunung Mas; 
dan Desa Mojomulyo, Mojosari, dan Puger Kulon, Kecamatan 
Puger. Pembangunan JLS termasuk pembangunan infrastruktur 
yang ditengarai dapat memajukan perekonomian Jawa bagian 
Selatan. Desa Mojomulyo merupakan salah satu dari 12 desa 
yang ada di Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Jawa Timur. 
Kecamatan Puger mempunyai luas wilayah 149.00 Km2 dengan 
ketinggian rata-rata 12 m dari atas permukaan laut. Perbatasan 
Desa Mojomulyo sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Karang Rejo, Kecamatan Sumbersari, 
Kabupaten Jember

Sebelah Timur : Desa Mojosari, Kecamatan Puger, Kabu-
paten Jember 

Sebelah Barat : Desa Menampu, Kecamatan Gumukmas, 
Kabupaten Jember

Sebelah Selatan : Laut Jawa Selatan



10

Desa Mojomulyo merupakan perluasan dari Desa Mojosari 
yang diawali dengan adanya Keputusan Gubernur Kepala Daerah 
Tingkat I Jawa Timur Nomor 87 Tahun 1990 tentang Pengesahan 
Pembentukan Desa Persiapan Mojomulyo sebagai Pemecahan 
Desa Mojosari Kecamatan Puger Kabupaten Daerah Tingkat 
II Jember. Setelah itu meningkat dengan adanya Keputusan 
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 65 Tahun 
1994 Tentang Penetapan Desa Persiapan Mojomulyo Menjadi 
Desa Mojomulyo Kecamatan Puger Kabupaten Daerah Tingkat II 
Jember. Pada tahun 1992 rakyatnya masih mengikuti pemilihan 
Kepala Desa Mojosari tahun 1992. Hingga saat ini sudah ada 2 
orang yang menjadi Kepala Desa Mojomulyo, yaitu Abdul Manaf 
(2001-2008) dan Edi Purwanto (2008-2014). Sebelum masa 
kepemimpinan Abdul Manaf, Desa Mojomulyo dipimpin oleh 
pejabat sementara dari Mojosari dari tahun 1992 hingga 2001.

Desa Mojomulyo terdiri dari 2 dusun, yaitu Krajan dan 
Kalimalang dengan 19 RW dan 30 RT di dalamnya. Dusun 
krajan memiliki 13 RW dan 26 RT sementara Dusun Kali 
Malang memiliki 6 RW dan 14 RT. Desa ini merupakan desa 
yang tanah rakyatya dilalui secara langusng oleh Jalan Lingkar 
Selatan (JLS) terutama daerah Getem. Kaur-kaur di desa ini 
memperoleh tanah bengkok sementara hasil dari tanah titisoro 
rakyat yang ada di Desa Mojosari tidak banyak diberitahu. Dari 
tanah titisoro tersebut disewakan untuk Kaur-kaur seluas 1 ha 
sedangkan sisanya untuk kepala desa. Sebelum tahun 1970, 
terdapat pertukaran penggunaan tanah untuk pembangunan 
Sekolah Dasar, yaitu dibangun di tanah rakyat dan rakyat yang 
tanahnya diambil untuk pembangunan tersebut dipersilakan 
untuk mengambil tanah titisoro.

Untuk menuju desa ini memerlukan waktu sekitar 2 jam 
dari kota Jember dengan menggunakan kendaraaan roda dua 
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atau empat dengan jalan yang dilewati relatif sudah diaspal 
dengan lebar sekitar 2.5 meter.  JLS yang ada di desa ini, Dusun 
Kali Malang-Getem belum diaspal namun masih berbentuk 
makadam.
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 TANAH DAN SUMBER PENGHIDUPAN

Rakyat Desa di Cirompang dan Purwabakti, Kawasan 
Ekosistem Halimun, Jawa Barat dan  Banten

Kedua desa ini tidak pernah lepas dari kungkungan halimun 
dan hawa dingin. Desa Cirompang terletak di ketinggian sekitar 
800 – 1.000 m dpl (di atas permukaan laut) dengan suhu udara 
sekitar 23°C, sehingga memungkinkan rakyat untuk dapat 
bertani dan berkebun sepanjang tahun. Terbukti sebagian besar 
rakyat Desa Cirompang bekerja sebagai petani dan buruh tani. 

Tabel 1. Mata Pencaharian di Desa Cirompang

No. Mata Pencaharian Rakyat Persentase (%)
1 Petani 42.79
2 Buruh tani 41.19
3 Buruh swasta 7.55
4 Peternak 3.43
5 Pedagang 2.29
6 Pengrajin 1.83
7 PNS 0.92
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Seluruh sumber penghidupan rakyat, khususnya petani 
dan buruh tani Desa Cirompang berada di lahan SPPT (Surat 
Pemeberitahuan Pajak Terutang) dan lahan garapan (wilayah 
yang diklaim sebagai wilayah TNGHS). Sehingga tingkat keter-
gantungan rakyat Desa Cirompang terhadap lahan kehutanan 
sangat tinggi (90%). Dari luas Desa Cirompang yang sekitar 
637,501 ha; area TNGHS (di luar SPPT) 361,701 ha sehingga 
lahan yang bisa diakses rakyat 275,799 ha. Jumlah penduduk 
Desa Cirompang mencapai 455 KK, maka rata-rata kepemilikan 
lahan sangat kecil, sekitar 0.6 ha/KK (hasil pemetaan partisipatif 
tahun 2009). 

Kontur lansekap wilayah Desa Cirompang yang berbukit 
menjadikan lahan pertanian (sawah) berteras-teras (terasering), 
untuk menahan aliran air agar tidak longsor (terkena erosi). 
Pengetahuan tradisional tentang system konservasi lahan ini 
turun-temurun dimiliki petani di Desa Cirompang. Petani di Desa 
Cirompang pada umumnya menanami lahan sawahnya dengan 
padi lokal seperti Rajabesi dan Sirih kuning yang dipanen hanya 
sekali dalam setahun. Hasil panen tidak dijual, digunakan hanya 
untuk kebutuhan keluarga petani. Pada sisi-sisi sawahnya 
ditanami dengan sayuran seperti cabe rawit, terong, dan bawang 
daun. Juga ada petak sisi sawah yang dimanfaatkan sebagai 
balong untuk memelihara ikan seperti ikan nila yang diambil 
hasilnya untuk pangan keluarga. Sedangkan lahan kebun, selain 
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ditanami dengan pohon kayu, ada tanaman buah dan aren. 
Lahan sawah dan kebun petani Desa Cirompang banyak yang 
letaknya agak jauh dari perkampungan; melalui jalan yang 
menanjak, melintasi sungai, melalui jalur irigasi yang ditembok 
10 tahun lalu, menyusuri pematang, berjalan sekitar 1.5 – 2 
jam jalan kaki. Tak jarang melintasi pula jalan yang kondisinya 
sangat riskan karena berada pada sisi tebing jurang. 

Sepanjang jalan melewati pula banyak tanaman yang 
namanya terdengar asing tapi keragaan tanamannya mirip 

dengan jenis tanaman lainnya, contohnya 
‘rinu’ yang buahnya mirip cengkeh. Jika 
hasil buahnya bagus, sekali panen bisa 
sampai ½ bahkan 1 karung, dijual seharga 
Rp 15.000 / kg (basah) atau Rp 30.000 / kg 
(kering). Hal lainnya lagi, jika beruntung 
sepanjang jalan bisa menemukan jamur 
yang tum buh pada pokok pohon yang 
sudah mati, petani 
menyebut ‘supa 
deuyak’ untuk 

jamur yang tumbuh di pohon kondang 
dan ‘supa gelenter’ untuk jamur yang 
tum buh di pohon aren. 

Karena jauhnya lokasi sawah  dan 
kebun, maka ketika berangkat menuju lokasi sawah dan 
kebun, biasanya pergi bersama-sama dalam kelompok. Selain 
itu petani juga mem bangun saung bambu sederhana sebagai 
tempat berteduh dan istirahat makan setelah bekerja mengolah 
sawah dan kebun. Pada umumnya saung sebesar 1.5 m x 1.5 m 
dilengkapi dengan bale-bale bambu dan peralatan masak seder-
hana (ceret untuk merebus air, panci kecil dan tumpukan batu 
sebagai tungku untuk memasak).  
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Desa Purwabakti yang memiliki ketinggian tempat sekitar 
650 – 1.000 m dpl (di atas permukaan laut) dan suhu udara rata-
rata 25°C, merupakan potensi yang sangat baik untuk pertanian 
dan perkebunan. Namun dari luas areal 1.662 ha, sebagian besar 
arealnya dikuasai Perkebunan Teh Cianten (PTPN VIII) dan 
TNGHS sehingga luas lahan sawah garapan rakyat hanya 162 ha, 
inipun belum ditumpangtindihkan dengan area TNGHS karena 
bisa jadi lahan garapan ini pun masuk dalam wilayah TNGHS. 

Dengan jumlah penduduk sebanyak 1.795 KK sangat tidak 
memungkinkan untuk menggantungkan hidup sebagai petani 
penggarap. Maka sebagian besar rakyat Desa Purwabakti 
berpenghasilan sebagai buruh (kebun teh, pabrik, bangunan, 
angkut batu) dan PRT (pembantu rumah tangga), yang sebagian 
besar bekerja di luar desa selain buruh kebun teh yang areanya 
masih berada di wilayah desa.      
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Tabel 2. Mata Pencaharian Rakyat di Desa Purwabakti

No. Mata Pencaharian Rakyat Persentase (%)
1 Buruh swasta (termasuk PRT) 62.59
2 Petani 15.97
3 Pengrajin  11.86
4 Pedagang 7.33
5 Sopir angkutan umum 1.96
6 PNS dan TNI/Polri 0.24
7 Tukang las dan bengkel 0.05

Area persawahan di Desa Purwabakti juga dibuat system 
terasering karena kontur lahan yang berbukit. Lokasi sawah 
relative tidak jauh dari perkampungan, sekitar 30 menit jalan 
kaki melewati jalan tanah dan sisi kebun teh milik Perkebunan 
Teh Cianten. Area sawah sedikit, memanfaatkan cekungan 
atau daerah lembah kebun teh yang tidak dapat ditanami teh. 
Jenis padi yang ditanam adalah Morneng (jenis padi IR) yang 
bisa dipanen dalam waktu 4 bulan. Sedangkan untuk kebun, 
biasanya memanfaatkan lahan sekitar rumah (pekarangan), 
yang ditanami singkong, kapol, dan jenis buah-buahan lainnya. 
Tidak semua rakyat Desa Purwabakti memiliki pekarangan. 
Maka tak jarang, untuk mendapatkan singkong pun harus beli, 1 
kg seharga Rp 1.000.     

“Lahan kami mah cuma ini, sekitar rumah, 
ditanami singkong dan leunca, buat kami yang 
anaknya banyak, kadang kurang jadi harus beli 
singkong lagi ke warung…..” ---- Mak Anah, 56 
tahun, Kampung Padajaya, Desa Purwabakti
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Antara Desa Cirompang dan Desa Purwabakti memiliki 
per bedaan dalam struktur dan kelembagaan rakyatnya. 
Secara umum kelembagaan yang ada di Desa Cirompang ter-
bagi menjadi dua yaitu kelembagaan adat dan kelembagaan 
desa. Rakyat Desa Cirompang masih memegang adat dalam 

kesehariannya, sebagai incu putu 
Kasepuhan Citorek/Sirnaresmi 
dan Ciptagelar. Ada 3 orang Koko-
lot Lembur yaitu Olot Opon di 
sebelah Selatan (Kasepuhan Cip-
ta gelar), Olot Amir di sebelah 
Timur (Kasepuhan Sirnaresmi/
Citorek dan Olot Nasir di sebelah 
Barat (Kasepuhan Ciptagelar). 

Kokolot Lembur merupakan kepala kelembagaan adat yang 
menggawangi koordinasi dan komunikasi dengan Kasepuhan 
Citorek/Sirnaresmi dan Ciptagelar. Sedangkan Desa Purwabakti 
hanya memiliki kelembagaan desa karena pada umumnya 
rakyat Desa Purwabakti bukan masyarakat adat, walaupun ada 
sebagian kecil rakyat yang menginduk pada Kasepuhan Cicemet 
/ Citorek. 

Rakyat Desa Cirompang masih memiliki kearifan lokal 
dalam mengelola sawah dan huma/ladang (system gilir balik). 
Hingga tahun 1990-an, rakyat Desa Cirompang masih ngahuma. 
Dalam setiap tahapan aktivitas di sawah dan huma, peran 
petani perempuan dan laki-laki terlihat dengan jelas. Dari 
15 tahapan bersawah, ada 11 tahapan yang dilakukan oleh 
petani perempuan dan 2 di antaranya hanya dilakukan oleh 
petani perempuan saja. Petani laki-laki melakukan 12 tahapan 
bersawah dan 3 di antaranya hanya dilakukan oleh petani 
laki-laki. Pada tahapan aktivitas di huma, 9 tahapan dilakukan 
secara bersamaan, 3 tahapan hanya dilakukan oleh perempuan 
dan 3 tahapan dilakukan oleh laki-laki. Tahapan aktivitas yang 
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dilakukan perempuan dan laki-laki di sawah dan huma seperti 
dalam tabel berikut. 

Tabel 3. Tahapan Aktivitas Bersawah di Desa Cirompang

No. Aktivitas Uraian Aktivitas Waktu Dilakukan Oleh
Perempuan Laki-laki

1. Beberes Persiapan awal 
(ritual adat) 2 bulan V

2. Macul Menggemburkan 
tanah 1 minggu v V

3. Babad
Membersihkan 
rumput di pematang 
sawah

1 minggu v

4. Sebar/
Tebar Menyebar benih padi 1 hari v

5. Cabut Memindahkan bibit 
padi 1 hari v V

6. Tandur Menanam padi 1 - 7 hari v V

7. Ngoyos Membersihkan 
rumput 1 minggu v V

8. Ngubaran
Pemupukan dan 
memberantas hama-
penyakit (ritual adat)

40 hari v V

9. Mapag
Selamatan ketika 
padi mulai tumbuh 
bulir (ritual adat)

40 hari v V

10. Beberes
Selamatan ketika 
padi akan dipanen 
(ritual adat)

40 hari v V

11. Mipit Memanen padi 
(ritual adat) 1 hari v V

12. Mocong Mengikat padi 
setelah kering 15 hari V
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13. Ngunjal Memindahkan padi 
dari lantaian ke leuit 1 hari V

14. Netepkeun
Selamatan padi 
ketika berada dalam 
leuit (ritual adat)

1 hari V

15. Seren 
Taun

Selamatan atas hasil 
padi yang telah 
didapat

1 hari v V

Sedangkan rakyat Desa Purwabakti yang masih menggarap 
lahan (sawah), tahapan aktivitasnya lebih sedikit dibandingkan 
di Desa Cirompang karena tidak ada ritual adat yang dilakukan. 
Dari 9 tahapan yang dilakukan, ada 2 tahapan yang hanya 
dilakukan oleh perempuan dan 1 tahapan yang dilakukan oleh 
laki-laki saja. 

Tabel 5. Tahapan Aktivitas Bersawah di Desa Purwabakti

No Aktivitas Uraian Aktivitas Waktu
Dilakukan Oleh

Perempuan
L a k i -
laki

1 Beberes Persiapan awal (ritual 
adat) 2 bulan V

2 Nyacar
Membuka hutan, 
membersihkan lahan 
yang akan ditanami

1 bulan v V

3 Ngahuru Membakar hasil 
pembersihan lahan 1 hari v V

4 Ngaduruk
Membakar sisa 
ngahuru agar lebih 
bersih

1 minggu v V

5 Ngaseuk Menebar benih padi 
huma 1 minggu v

6 Ngored
Membersihkan 
gulma / tanaman 
pengganggu

1 bulan v
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7 Ngubaran
Pemupukan dan 
memberantas hama-
penyakit (ritual adat)

40 hari v V

8 Ngarambet
Membersihkan 
gulma / tanaman 
pengganggu

1 bulan v

9 Mapag
Selamatan ketika padi 
mulai tumbuh bulir 
(ritual adat)

40 hari v V

10 Beberes
Selamatan ketika padi 
akan dipanen (ritual 
adat)

40 hari v V

11 Mipit Memanen padi (ritual 
adat) 1 hari v V

12 Mocong Mengikat padi setelah 
kering 15 hari v V

13 Ngunjal Memindahkan padi 
dari lantaian ke leuit 1 hari V

14 Netepkeun
Selamatan padi ketika 
berada dalam leuit 
(ritual adat)

1 hari V

15 Seren Taun
Selamatan atas hasil 
padi yang telah 
didapat

1 hari v V

Ketika kegiatan panen padi, rakyat baik di Desa Cirompang 
maupun di Desa Purwabakti mengenal tradisi gotong-royong 
panen padi yaitu ngepak, gacong, dan ngabawon. ‘Ngepak’ 
adalah membantu panen padi yang sebelumnya mengikuti 
proses tanamnya, pembagian hasil panen 5:1 (5 karung untuk 
pemilik sawah dan 1 karung untuk yang membantu). ‘Gacong’ 
adalah membantu proses panen padi tanpa harus mengikuti 
proses tanamnya dan pembagian hasil panennya dikenal 
dengan ‘ngabawon’ dengan pembagian 5:1 (5 karung untuk 
pemilik sawah dan 1 karung untuk yang membantu). Khusus 
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untuk ‘ngabawon’, pembagian hasil bisa dalam bentuk uang. 
Dengan adanya system ini, rakyat merasa terbantu untuk dapat 
mencukupi kebutuhan beras sehari-hari.  

“Hasil tina gacong 5 pocong (15 liter), 
biasana satahun hasilna 10 pocong (30 
liter), lumayan lah kangge emam…(Hasil 
dari gacong 5 pocong (15 liter), biasanya 
setahun hasilnya 10 pocong (30 liter), 
lumayan lah buat makan…..)” ---- Mak 
Sarinah, 50 tahun, Kampung Cirompang

Rakyat Desa Cirompang dan Desa Purwabakti, sebagian 
besar lahan garapannya (sawah atau kebun) masuk dalam 
areal TNGHS. Rakyat sadar akan status tanahnya yang bukan 
hak milik, ini dibuktikan dengan tidak adanya surat tanah, 
namun rakyat yang sudah mengelola lahannya berpuluh-
puluh tahun lampau, jauh sebelum masuknya TNGHS, memiliki 
keterikatan kuat dengan lahannya. Rakyat tidak menjual lahan 
garapannya namun lahan tersebut dapat dipindahtangankan 
atau digadaikan. 

Untuk lahan sawah, umumnya rakyat Desa Cirompang 
menggunakan patokan banyaknya benih padi yang ditebar 
untuk mengukur luasan sawahnya. Mak Emin menuturkan 
bahwa lahan sawahnya hanya seukuran ¼ gedeng benih padi (1 
gedeng sekitar 1.5 liter beras), maka luasan sawahnya sekitar 
100-150 m². Jika lahan garapannya akan dipindahtangankan 
atau digadaikan pada orang lain, rakyat Desa Cirompang akan 
‘nimbulkeun’ dengan nilai tukar berupa uang tunai atau emas 
(emas dihargai sesuai harga yang berlaku pada waktu proses 
‘nimbulkeun’ terjadi). 
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“Sawah iyeu mah lain mbeli, meunang 
ngagade, cek istilah gunung mah 
nim bul keun, ukuran ¼ gedeng mere 
10 gr emas (Sawah ini bukan didapat 
dari membeli, tapi didapat dari 
meng  gadaikan, menurut istilah sini 
adalah nimbulkeun, lahan ukuran 
¼ gedeng benih padi memberi 10 
gr emas)” --- Mak Emin, 50 tahun, di 

Kam pung Cirompang

Sedangkan untuk rakyat di Desa Purwabakti, ukuran tanah 
dikenal dengan sebutan patok, luasan tanah 1 patok setara 
dengan 400 m². Jika lahannya akan dipindahtangankan atau 
digadai, disebut dengan ‘mulangkeun’, dengan nilai tukar berupa 
uang tunai atau emas, sama dengan proses ‘nimbulkeun’ di Desa 
Cirompang.      

Keterbatasan lahan secara langsung mempengaruhi keter-
sediaan pangan dan secara tidak langsung akan mengikis 
perlahan kekayaan pengetahuan tradisional tentang system 
interaksi dengan sumberdaya alam. Keterbatasan luasan lahan 
dan kemampuan rakyat untuk mengaksesnya menyebabkan 
rakyat di Kawasan Ekosistem Halimun (KEH) khususnya komu-
nitas adat Kasepuhan memperpendek siklus berhuma mereka 
sehingga salah satu mata rantai siklus berhuma mereka seperti 
“ reuma” mulai hilang.  Hal ini tentunya akan mengakibatkan 
pengetahuan perempuan, terutama yang di kuasai oleh mak 
berang (dukun beranak), tentang berbagai jenis tumbuhan 
semak obat yang tumbuh pada fase reuma, dan bagaimana 
meracik tumbuhan-tumbuhan terebut semakin sulit untuk 
dibagi/diturunkan kepada para perempuan anggota keluarga 
mereka.
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Lebih jauh lagi, desakan dan keterbatasan lahan juga mem-
percepat proses hilangnya sistem berhuma. Proses hilangnya 
tradisi berhuma biasanya sejalan dengan proses hilangnya 
keberadaan lembaga adat Kasepuhan. Sebagai contoh, di wilayah 
KEH bagian utara (Kabupaten Bogor), rakyatnya sudah lama 
meninggalkan pola-pola berhuma. Disana lembaga adatnya 
pun hanya berfungsi sebagai penyelenggara ritual keagamaan, 
yang terlepas dari ritual-ritual dalam mengelola sumberdaya 
alam. Sehingga dengan sendirinya keberadaan Lembaga Adat 
Kasepuhan Urug hanya monumen adat yang tercermin dari 
adanya ketua adat kasepuhan tetapi minim atau hampir tidak 
ada pengikutnya. Atau pengikut kasepuhan dengan sendirinya 
beralih ke Kasepuhan lainnya di bagian Selatan Kawasan 
Ekosistem Halimun (seperti Kasepuhan Cipta Gelar, Sirnaresmi, 
dan Citorek). Seperti yang terjadi di Desa Purwabakti, tradisi 
berhuma ada hanya sampai tahun 1980-an dan komunitas 
adatnya menjadi pengikut kasepuhan lainnya. 

Menurut beberapa sumber masyarakat di wilayah Kase-
puhan Urug-Kecamatan Sukajaya-Kabupaten Bogor, proses 
mele mahnya lembaga adat dalam pengelolaan sumberdaya 
alam bersamaan dengan masuknya kebijakan pemerintah 
beserta program-programnya, seperti program pemerintah 
desa – implementasi dari kebijakan UU No.5 Tahun 1979 
tentang pemerintahan desa, projek BIMAS-INMAS dalam 
ben tuk penyuluhan pertanian, dan program penyuluhan ke-
agamaan khususnya agama islam.  Kondisi seperti ini, juga 
mulai dirasakan di beberapa kasepuhan lainnya di KEH, seperti 
Kasepuhan Cirompang, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak. 
Menurut Olot Amir (sesepuh di Kasepuhan Cirompang), sejak 
tahun 2007, warganya sudah tidak mengelola huma.  Semua 
sumber padi dan beras dipusatkan di sawah-sawah, termasuk 
sawah adat. Berbeda prosesnya dengan masyarakat di KEH 
bagian Utara, proses hilangnya huma di KEH bagian Selatan 
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lebih disebabkan alasan untuk pemenuhan kebutuhan cash 
money (uang tunai) masyarakat yang cukup tinggi. Uang tunai 
lebih banyak dibutuhkan untuk keperluan biaya sekolah  anak-
anak mereka. Proses hilangnya huma di Kasepuhan Cirompang 
bersamaan dengan masuknya program Raskin (Beras bagi 
warga miskin) . Pola yang dilakukan oleh warga untuk bisa 
membeli Raskin adalah dengan menjual padi/gabah/beras hasil 
sawah/huma mereka yang memiliki nilai ekonomis yang lebih 
tinggi dibanding beras Raskin.  Sehingga selain masyarakat bisa 
mendapatkan beras raskin untuk dikonsumsi, masyarakat juga 
mendapatkan uang lebih dari hasil penjualan beras/gabah/padi 
mereka. Uang lebih inilah yang digunakan untuk memenuhi 
kebutuhan lainnnya seperti biaya sekolah. Proses ini pada 
akhirnya mendorong masyarakat untuk lebih memfokuskan 
pengelolaan sawah dibanding huma mereka. Karena selain hasil 
dalam 1 (satu) kali panen lebih besar dalam setahun lebih besar 
dibandingkan huma, juga dengan bersawah masyarakat bisa 
menanam dan memanen padi 2-3 kali dalam setahun.

Prilaku meninggalkan berhuma, menjual padi/gabah/
beras, dan bersawah lebih dari 1 kali dalam setahun, disadari 
oleh warga Kasepuhan Cirompang dan kasepuhan-kasepuhan 
lainnya di KEH sebagai bentuk pelanggaran aturan adat yang 
mereka yakini.  Namun kebutuhan pangan dan kebutuhan hidup 
lainnya tidak bisa menunggu kondisi politik penguasaan tanah 
dan sumberdaya alam yang lebih berpihak pada masyarakat.  
Daya lenting (resiliensi) adat dalam situasi keterbatasan akses 
terhadap lahan dan sumberdaya alam seperti ini, juga dibarengi 
dengan upaya-upaya penguatan kebun-kebun mereka.  Sumber 
kebutuhan uang tunai mereka, selain dipenuhi oleh hasil 
penjualan padi/gabah/beras mereka, juga dipenuhi dari hasil 
menjualan hasil kebun talun/kebun kayu mereka, yang sebagian 
bersar berada di atas lahan garapan di Kawasan TNGHS.  
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Bagan 1. Perubahan Pola Penghidupan Rakyat di Kawasan Halimun

Rakyat Desa di Mojomulyo, Kecamatan Puger, Kabupaten  
Jember, Jawa Timur

Desa Mojomulyo terdiri dari 2 dusun, yaitu Krajan dan 
Kalimalang. Pada Dusun Kali Malang ini rakyatnya sbanyak 
yang merupakan keturunan suku Madura. Mereka inilah yang 
kemudian banyak membuka lahan di sini dengan membukanya 
sendiri maupun dengan membelinya dari rakyat dari Desa Puger 
Kulon yang memiliki tanah di desa ini sebelumnya. 

Jumlah Penduduk Desa Mojomulyo tahun 2010

Jenis Kelamin Jumlah (Orang) Persentase (%)
Laki-laki 4098 49.53
Perempuan 4177 50.47
Jumlah 8275 100.00

Data Diolah (Primer)

Huma TalunSawah

Kebon kayu

Perluasan TNGHS, Kebijakan,
& Program Pemerintah
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Dari jumlah penduduk tersebut tersebar dalam 2324 KK. 
Kondisi infrastruktur jalan yang membelah desa ini sebelum 
adanya JLS adalah jalan desa. Untuk kebutuhan listrik sudah 
difasilitasi oleh PLN yang mulai masuk tahun ke desa ini baru 
pada tahun 1997.  Namun banyak rakyat yang memilih untuk 
menyekolahkan anaknya di Pondok Pesantren (mondok). Hal ini 
dipilih sebagai langkah untuk membentengi anak-anak mereka 
dengan landasan ajaran agama Islam yang mumpuni. Fasilitas 
pendidikan sudah ada di desa ini dari SD, SMP, dan SMA. Salah 
satu SD yang terkena pembangunan JLS adalah SD Mojomulyo 
2.  

Rakyat di desa ini hanya memiliki kelembagaan desa karena 
pada umumnya rakyat Desa Purwabakti bukan masyarakat 
adat. Meskipun begitu ada aturan yang menjadikan nama anak 
pertama dari panggilan bagi kedua orangtuanya sehingga 
setelah menjadi orangtua maka nama asli (nama daging) tidak 
begitu banyak digunakan. Hal ini tetap digunakan meski anak 
pertama ada yang meninggal. Dalam hal mata pencaharian, 
karena kondisi sawah yang lebih menjorok ke dalam daratan 
desa dibanding Dusun Kali Malang, maka lebih banyak rakyat di 
Dusun Krajan yang memiliki mata pencaharian sebagai petani 
dibanding rakyat di Dusun Kali Malang. 

Tabel 6. Mata Pencaharian di Mojomulyo

Mata Pencaharian Jumlah (Orang) Persentase (%)

Petani laki-laki 3000 66.67
Petani perempuan 1000 22.22
Nelayan 300 6.67
Budidaya 200 4.44
Jumlah 4500 100.00
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Pada rakyat Dusun Kali Malang-Getem inilah rakyatnya lebih 
banyak memiliki mata pencaharian yang lebih dari 1 seperti 

petani, nelayan, dan peternak. Padahal 
dulu waktu mata pencaharian sebagai 
petani masih menjadi tulang punggung, 
mereka berusaha sekuat tenaga untuk 
mengembangkan hasil pertaniannya, 
salah satunya adalah yang dilakukan oleh 
Ibu Nur, yaitu dengan memindahkan tanah 
dari gumuk ke sawah. 
“Kalu punya beras bungah. Kalu tidak punya 

dan harus beli jadi susah”

Namun perubahan mata pencaharian ini sudah nampak 
yaitu pada salah satu keluarga besar Kepala Dusun Subakkir 
dimana ayahnya dulu adalah seorang petani namun kini anak-
ankanya hampir menjadi nelayan semua. Mata pencaharian lain 
adalah pembudidaya lele dimana bagi yang berhasil biasanya 
sudah tidak lagi mengandalkan dari hasil melaut. Hasil pertanian 
di sini lebih pada lebih pada menanam rumput karena kondisi 
sawah yang sudah tidak dapat ditanami karena tanahnya 
mengandung endapan lumpur. Padahal sebelumnya mereka 
mengolah tanahnya untuk ditanami padi 3 kali dalam setahun. 
Luasan tanah yang diolah bagi orang yang sudah berusia lanjut 
lebih banyak dikenal dalam hitungan bau, yaitu sekitar 4 kotak 
(450m2).

Bagi yang tidak memiliki sawah dapat juga ikut mengolah di 
lahan milik orang lain (ngedok) maupun dengan menjadi buruh 
dalam sistem borongan dalam mengolah lahan sawah. Dari 
sawah yang berukuran 25 m X 25 m, 12 orang perempuan di 
dusun tersebut menjadi buruh untuk kegiatan-kegiatan nandur 
atau manen. Biasanya mereka akan bekerja sejak dari jam 6 
hingga 9 dan dihargai Rp 7.000-Rp. 10.000. Namun jika diborong, 
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maka kegiatan di sawah mereka menjadi dua kalinya, yaitu Rp. 
12.000 atau Rp. 14.000. Hal ini berbeda sedikit dengan yang 
diterima oleh buruh laki-laki, yaitu Rp. 15.000 karena kegiatan 
mereka dinilai lebih melelahkan dibanding pada perempuan. 
Suami-suami ini berperan bagi perempuan (isterinya) dalam 
menentukan ke sawah siapa mereka akan ikut. 

Tanah pertanian menjadi tidak produktif karena pada tahun 
1990 sistem pengairan di desa tersebut rusak karena andil dan 
klap. Andil yang ada di pematang sawah dan klap bocor sehingga 
tidak dapat menahan air laut dan air laut pun mengairi sawah-
sawah di dusun tersebut terutama yang berjarak sekitar 10 km 
dari laut. Ditambah lagi sejak tahun 1985-an sudah ada anggota 
masyrakat yang membudidayakan lele dengan membuka 
sebagian sawahnya untuk dijadikan kolam untuk tambak, 
sehingga intrusi air asin yang mengairi sawah mereka. Hal ini 
mereka tandai dengan adanya garam-garam putih di tanah 
yang kemudian dapat membuat padi menjadi merah, maupun 
adanya rumput asinan/pahitan yang tumbuh di selokan air. 
Rakyat banyak kecewa dengan hal tersebut dan masih ada yang 
mencobanya untuk ditanami padi. Namun hasil panen mereka 
lalu terus gagal sehingga untuk selanjutnya mereka memilih 
untuk memanfaatkan lahan pertanian yang sudah tidak dapat 
ditanami padi dengan membuat kolam untuk membudidayakan 
lele.
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Budidaya lele banyak dipilih karena melihat ada anggota 
rakyat yang sudah sukses sebagai pengusaha ikan lele. Dari 
kesuksesan itu maka mereka yang tidak lagi bisa berharap pada 
tanahnya ada yang memilih untuk ikut membudidayakannya 
juga. Pada awalnya mereka menggunakan ikan lemuru sebagai 
pakannya namun ketika jumlah ikan lemuru menurun, maka 
mereka mulai menggunakan konsentrat sebagai pengganti ikan 
lemuru untuk pakan lele mereka. Penggunaan 30 ikan lemuru 
dengan harga Rp. 800/kg akan dapat menghasilkan daging ikan 
lele sebesar 35 kg sedangkan penggunaan 1 sak konsetrat yang 
juga beratnya 30 kg dengan harga Rp. 225.000/sak hanya dapat 
menghasilkan daging ikan lele seberat 28 kg. Di sisi lain animo 
rakyat untuk membuka usaha di tambak lele juga terbuka dengan 
dapatnya menyewa kolam Rp. 1.000. 000  per tahun per kolam 
atau Rp. 500.000 per panen per kolam (setahun dapat 4 kali 
panen). Semakin banyaknya tambak lele yang diusahakan berarti 
semakin banyaknya pakan berupa konsetrat yang dibutuhkan 
ketika ikan lemuru sudah sulit ditemui. Hal ini membuat pabrik 
konsetrat mulai masuk desa untuk menawarkan konsetrat ke 
rakyat. Respon rakyat pun positif yaitu mengambil konsetrat 
dari pabrik-pabrik tersebut namun dengan cara mengutang dan 
akan dibayarakan setelah panen.

Namun dengan berjalannya waktu ternyata hasil peternakan 
lele mereka pun ternyata tidak berhasil bahkan sisa konsetratnya 
masuk ke areal-areal persawahan milik mayarakat. rakyat 
tidak kunjung juga membayarkan hutangnya namun malah 
menambah sawah untuk menambah jumlah kolam ikannya, 
sehingga hutang pun tidak terbayar. Terdapat salah satu pabrik 
konsetrat yang memiliki piutang pada rakyat, Sentra Saripit, 
hingga Rp. 1 milyar hanya untuk di dusun ini. Pada saat itulah 
pabrik menghentikan bantuan permodalan mereka dalam 
meminjami konsetrat. Dengan begitu keuntungan dari lele 
pun tidak dapat mereka raih hingga akhirnya mereka memilih 
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untuk membuka pinjaman ke bank untuk dapat menutup 
pinjaman dari pabrik konsetrat dan bank konvensional, seperti 
BRI dan Bank Danamon. Bank BRI memberikan bantuan 
pinjaman dengan plafon hingga Rp. 20 juta sedangkan Bank 
Danamon malah tidak memiliki plafon asalkan bunganya ada 
yang mencapai 50%. Banyak di antara mereka yang menjual 
aset mereka seperti perahu (jukung) untuk melaut dan motor 
untuk menutup hutang ke bank tersebut. Bahkan ada juga yang 
sampai meninggalkan rumahnya karena memiliki hutang ke 
bank sebesar Rp. 30.000.000, yaitu Bapak Tartik.  

Hal ini seolah tidak sejalan dengan program yang dilak-
sanakan oleh Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan, 
Kabupaten Jember, yang pada tahun 2010 telah mengarahkan 
dua desa, yaitu Desa Mojomulyo Puger dan Desa Sumberejo 
(Watu Ulo) Ambulu, sebagai program perencanaan dan 
pengembangan pilot project kawasan mina politan tingkat Jawa 
Timur, dan akan lebih mengembangkan kawasan Mojomulyo 
Puger sebagai kawasan Mina Politan yang berbasis budidaya 
dan pengembangan ekonomi kerakyatan, khususnya lele. 
Namun banyak dari usaha yang dilakukan oleh anggota rakyat 
yang sudah menggunakan lahan pertanian untuk memanfaatkan 
lahannya sebagai budidiaya lele ternyata tidak berhasil dan 
malah banyak yang menyisakan hutang ke bank. 

Jika areal persawahan itu dipertahankan, maka fungsinya 
kini hanya untuk ditanami rumput. Padahal jika mengalami 
keberhasilan panen yang dulu sempat mencapai 11 ton maka 
mereka pun mengeluarkan sebagian sebagai zakat. Kini mereka 
harus  berbesar hati hanya dengan bisa merabo (ngerabuk), yaitu 
mengarit. Meskipun begitu di antara ibu-ibu mengomentari 
sawahnya yang kini hanya bisa ditanami rumuput sebagai 
berikut:

“Kangen bau padi”
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Dari penghasilan mengarit untuk 2 bulan sekali dari 0.25 ha 
(5 ajer) dengan harga 1 ajernya adalah Rp. 50.000. Karena tidak 
menghasilkan lagi baik sebagai sawah untuk menanam padi 
maupun kolam lele, maka ada juga yang kini sawahnya disewa 
oleh orang lain untuk ditanami oleh rumput saja dan dikenai 
biaya Rp. 1.000.000 per tahun.

Perempuan dan laki-laki sebagai pasangan suami isteri di 
desa ini terlihat saling mendukung untuk dapat menghasilkan 
pendapatan untuk keluarganya baik dari mata pencaharian 
mereka sebagai petani rumput, nelayan, dan perumat sapi. 
Berikut ini adalah tabel aktivitas yang dilakukan oleh perempuan 
dan laki-laki di Dusun Kali Malang-Getem, Desa Mojomulyo 
dalam beragam mata pencaharian pertanian, perikanan, dan 
peternakan.   

Tabel 7. Aktivitas yang dilakukan oleh Perempuan dan 
Laki-Laki di Dusun Kali Malang-Desa Mojomulyo

No. Aktivitas
Dilakukan Oleh

Perempuan
Laki-
laki

Pertanian

1 Mengirim makanan untuk pekerja di 
sawah V

2 Nandur V
3 Mupuk V
4 Ngarit V V
5 Nyangkul V
6 Mbajak V
7 Manen V V
8 Membeli pupuk V
9 Memanggil buruh V
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Perikanan (mengangkap ikan di laut)

10 Mapak (menjemput suami pulang melaut) V

11 Menjual ikan dengan Ngontel (dengan 
menggunakan bambu dan karet) V

12 Membeli pancing V
13 Menjahit jaring V V
14 Melaut mencari ikan V

15 Meminjam uang untuk modal melaut baik 
pada pengambek atau pihak lain V

Peternakan (merumat sapi)

16 Mencari makan sapi rumatan V
17 Memberi makan sapi rumatan V V

Mereka dapat saja berpindah pada petani lainnya yang 
sedang membutuhkan tenaga kerja mereka. Ternyata tidak ada 
hubungan khusus seperti patron-klien dalam budaya kegiatan 
pertanian di dusun ini. Dari banyak buruh yang digunakan, 
tidak ada buruh yang memperoleh hak istimewa seperti boleh 
meminjam uang pada pemilik sawah. Mereka mencontohkan 
Bapak Rudi, putera Bapak Ponari, yang dinilai memiliki banyak 
sawah, terlihat sesekali saja memberi pada petani/buruh 
yang membutuhkan/tidak punya/miskin. Bapak Rudi yang 
juga memiliki tambak ikan terbesar, akan memberikan Rp. 
20.000 pada orang-orang yang membutuhkan setelah panen 
ikan, sumbangan Rp. 100.000 pada yang meninggal, maupun 
memberikan sumbangan pemasangan listrik pada masjid. 
Mereka juga mengatakan meskipun harus saling tanya di antara 
mereka terlebih dahulu, bahwa Bapak Rudi tersebut membantu/
berbuat baik tidak hanya pada orang yang dikenalnya. 

Beras bisa dikonsumsi sendiri, dijual, maupun disimpan 
untuk bisa sampai ke musim selanjutnya. Sebagian hasilnya ia 
sering gunakan juga untuk diberikan pada orang yang hajatan. 
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Status sebagai tokoh rakyat, misal Kepala Dusun, maka selain 
beras, perlu juga untuk memberikan uang sekitar Rp. 30.000. 
Jika ada hajatan, ketika tidak ada persediaan beras, maka 
memungkinkan rakyat untuk tidak datang ke hajatan tersebut. 
Dalam suatu hajatan, maka perempuan akan memberikan 
pada penganten yang perempuan sementara laki-laki akan 
memberikan pada penganten laki-laki, setelah itu digabung. 
Bagi yang sudah membantu seseorang dalam hajatannya maka 
akan dicatat, misal 20 kg + kopi/gula. Catatan ini menjadi lazim 
bagi rakyat di sana untuk kemudian membalasnya ketika orang 
yang dulu pernah memberi itu memiliki hajatan.      

Pada hari besar tertentu juga rakyat perlu mengalokasikan 
uangnya untuk membeli baju ataupun ketika ada selamatan, 
yang biasanya mereka ekspresikan dalam bentuk memberikan 
nasi untuk langgar setiap bulan, misal dalam acara arisan, 
sholawatan, dan perayaan untuk bulan-bulan khusus seperti 
Syafar, Maulud, Suro, Ramadhan (bulan puasa), Hari Raya Idul 
Fitri maupun Hari Raya Idul Adha. 

Terkait dengan kehidupan suami mereka yang mengan-
dalkan pada hasil tangkapan ikan di laut, dulu sebelum ada 
JLS maka yang menjual ikan adalah ibu-ibu karena suaminya 
tidak bisa menawar dan tempat perbehentian kapalnya tidak 
bisa langsung ke TPI di Puger. Contoh jika isteri yang menawar 
sebagai berikut:

“Manyun (nama ikan), Rp 3.000, tidak bisa, sampai Rp. 3.500, ya 
udah”

Hasil ikan yang dijual ke pengepul (pengambek) di TPI 
Puger ini banyak dapat mencapai 77-89 kg yang dikirim dengan 
menggunakan sepeda ontel. Perempuan-perempuan yang 
suaminya nelayan dapat berjalan bersama-sama untuk menjual 
ikan hasil tangkapan ke TPI dengan menggunakan sepeda ontel. 
Jalan yang mereka lalui tidak selalu mulus, ada lubang (jeglogan) 
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sehingga dengan seberat itu terkadang mereka harus menuntun 
sepeda mereka maupun melepas sandal mereka. Sungguh mulia 
usaha yang dilakukan ibu-ibu ini ketika mengirimkan ikan. 
Jika beratnya lebih dari 1 kwintal, maka baru dibantu suami 
mengrimkan ikan ke Puger. Namun setelah sekarang tidak 
mengontel. Ikatan di antara mereka pun cukup tinggi dimana 
pandega kapal jukung untuk menangkap ikan di laut biasanya 
berasal dari sanak keluarga. 

Pekerjaan ini dilakukan hanya hingga tahun 2003, karena 
sejak itu hingga sekarang ada pengambek dari Puger yang 
datang untuk menjemput ikan. Pengambek ini akan mengambil 
ikan sesuai dengan kekhususan mereka, misalnya untuk ikan 
lemuru adalah Haji Budi dan Aspari adalah untuk kakap. Untuk 
pembelian kapal, mesin, jaring serta perlengkapan lain untuk 
melaut yang dibutuhkan suaminya, ia sering meminjam uang 
pada pengambek bahkan dapat hingga Rp. 6.000.000. Perempuan 
isteri nelayan juga sering meminjam pada pengambek tersebut 
jika sudah banyak hutang pada warung-warung yang lainnya. 
Pengambek akan mengambil hasil tangkapan ikan yang berupa 
kakap, manglah, kuniran, solok, atau kenyar. Dari jenis ikan 
yang bagus seperti kakap dimana harga jual di TPI Puger dapat 
mencapai Rp. 25.000 per kg, pengambek akan mengurangi Rp. 
5.000 dari harganya sebagai alat untuk mengurangi hutang. 
Namun jika jenis ikannya yang termasuk yang murah maka yang 
diambil oleh pengambek sebagai pembayaran hutang adalah 
Rp. 500. 

Selain dengan mengandalkan pendapatan dari suami 
sebagai nelayan di laut maka mereka biasanya memiliki 3-4 sapi 
(ngerumat) yang biasanya bukan milik mereka. Mereka hanya 
membesarkan sapi babaon atau embeng milik orang Puger. Pada 
rumatan babon, pemilik dapat mengambil anaknya pada tahun 
pertama setelah itu baru yang ngerumat yang memperoleh 
anakannya. Namun pada sapi embeng, anak pada tahun pertama 
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adalah milik yang ngerumat, setelah itu baru untuk pemilik. 
Dengan begitu jika petani pun hanya fokus pada ngerumat sapi, 
maka keuntungannya akan sangat sedikit. 

Jadi terdapat perubahan pola penghidupan rakyat dari 
pertanian padi dan ladang menjadi pertanian rumput dengan 
masuknya kemungkinan perubahan menjadi pembudidaya 
lele dan pertanian ladang. Strategi nafkah mereka ini sejalan 
dengan dibarengi adanya usaha rumatan sapi, menangkap ikan 
di laut, dan anggota keluarga yang menjadi TKI/TKW di luar 
negeri maupun di luar Jawa (seperti Kalimantan dan Papua). 
Kehidupan yang tidak dapat diandalkan oleh rakyat, misalnya 
sawah yang tidak subur dan hasil tangkapan yang tidak banyak. 
Hal ini juga hutang pada bank sebagai akibat dari pinjaman 
ketika membuka tambak lele, mendesak rakyat khususnya yang 
laki-laki untuk menjadi TKI.

gambar Gambar 1. Perubahan Pola Penghidupan Rakyat Desa Mojomulyo
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PROSES DAN MEKANISME PERAMPASAN 
TANAH (LAND GRAB)

Desa Cirompang dan Desa Purwabakti, Kawasan Eko-
sistem Halimun, Jawa Barat-Banten

Rakyat Desa Cirompang sudah bermukim dan mengelola 
lahannya sejak jaman Penjajahan Belanda. Jika ditelisik ber-
dasarkan runutan sejarah, masyarakat adat Kasepuhan termasuk 
yang berdiam di Desa Cirompang, berasal dari keturu nan para 
pemimpin laskar Kerajaan Padjajaran yang mundur ke daerah 
Selatan karena kerajaannya berhasil dikua sai oleh Kesultanan 
Banten pada abad ke-16 (dikutip dari buku Nyoreang Alam Ka 
Tukang, Nyawang Anu Bakal Datang; Penelusuran Pergulatan 
di Kawasan Halimun, Jawa Barat-Banten, publikasi RMI tahun 
2004). 

Terkait dengan kawasan hutan, Perum Perhutani Unit III Jawa 
Barat mulai mengelola hutan termasuk di Cirompang menjadi 
hutan produksi pada tahun 1978, yang dilegitimasi melalui PP 
No.2 tahun 1978 tentang pendirian Perum Perhutani Unit III 
Jawa Barat. Selanjutnya terjadi alih fungsi kawasan hutan, dari 
hutan produksi menjadi hutan konservasi di Kawasan Ekosistem 
Halimun, melalui SK Menhut No.282 tahun 1992.  Alih fungsi 
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ini dilakukan dengan alasan untuk dapat mengemban fungsi 
lainnya yaitu untuk penelitian, pendidikan, budaya, pariwisata 
dan rekreasi. Berdasarkan SK Menhut tersebut, kawasan 
hutan dikelola secara zonasi, walaupun kenyataan di lapangan 
menunjukkan bahwa batas masing-masing zona masih belum 
jelas. Apalagi dengan adanya keputusan baru yaitu SK Menhut 
No.175/Kpts-II/2003 tentang perluasan TNGH sehingga diubah 
menjadi TNGHS (Taman Nasional Gunung Halimun Salak), 
semakin menambah daftar persoalan yang terjadi di lapangan. 

Sejak Perum Perhutani mulai mengelola hutan Cirompang, 
akses rakyat terhadap hutan menjadi terbatas, terlebih ada 
pungutan pajak inkonvensional yang diberikan pada mantri 
kehutanan berupa hasil panen yang besarnya sekitar 10 - 25%. 
Bahkan ketika terjadi alih fungsi ke hutan konservasi yang 
dikelola oleh UPT Balai TNGHS, menurut pengakuan rakyat, 
pungutan pajak inkonvensional ini masih berlanjut. 

“Lamun hasil pare 10 pocong, kudu mah 
masihan 1 pocong ka mantri (kalau hasil 
padi 10 pocong, harus memberikan 1 
pocong padi ke petugas kehutanan)” ---- 
Mak Nursamah, 50 tahun, di Kampung 

Cirom pang

Mak Nursamah adalah seorang petani perempuan sekaligus 
dukun kampung, yang memiliki lahan garapan di Cidaisah yang 
masuk dalam areal TNGHS. Lahan garapannya jauh di atas 
gunung, sekitar 1.5 – 2 jam berjalan kaki menanjak bukit dan 
jauh dari pemukiman, maka Mak Nursamah pun membangun 
saung sederhana dari bilik bambu untuk ‘meuting’ (bermalam, 
menjaga lahan garapan) di sana.     
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Salah satu budaya rakyat Kasepuhan (Sunda) dalam bertani 
yaitu ‘ngahuma’ (berladang dengan system gilir balik). Rakyat 
Desa Cirompang hingga tahun 1980-an masih bisa ‘ngahuma’. 
Hal ini dituturkan oleh Mak Emin (50 tahun), seorang petani 
perempuan yang masih kerabat Kasepuhan (saudara perempuan 
Olot Opon) di Kampung Cirompang, bahwa terakhir ‘ngahuma’ 
ketika masa pemerintahan Jaro Rubaya (tahun 1987). Selain 
menanam padi, di huma juga ditanami palawija, sayuran, 
tanaman kayu, aren dan umbi-umbian. Menurut Mak Emin, 
sekarang sudah tidak bisa ngahuma lagi, karena ada larangan 
oleh petugas kehutanan untuk mengolah lahan juga mengambil 
hasilnya. Namun tidak untuk aren; rakyat masih bisa mengambil 
niranya untuk dibuat gula aren (dikenal dengan gula kojor di 
Kampung Cirompang). Maka pada lahan bekas huma, sebagian 
besar ditanami dengan aren, selain pohon kayu dan pohon buah. 

Filosofi masyarakat adat Kasepuhan ‘Nyumput buni dinu 
caang, negrak bari teu katara (bersembunyi di tempat terang 
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tetapi tetap tidak terlihat)’ ru-
panya mempengaruhi tindak 
tanduk rakyat menyikapi 
hal ini. Lahan yang ditanami 
dengan aren merupakan celah 
bagi rakyat untuk dapat me ng-
e lola kawasan hutannya. Desa 
Cirom pang dikenal dengan 
poten si arennya; untuk Kam-

pung Cirompang saja, hasil gula kojornya 600 hulu/minggu 
dari 5 petani aren. Mak Suniyah (48 tahun), istri Olot Opon 
di Kampung Cirompang menuturkan bahwa gula kojor dijual 
pada tengkulak yang datang seminggu sekali untuk mengambil 
gula dengan harga Rp 15.000/kojor. Mak Suniyah tiap hari 
membantu mengemas gula kojor, hasil buatan 2 anak lelakinya, 
dengan daun salak supaya siap ketika diambil oleh tengkulak.          

Tak berbeda dengan kejadian di Desa Cirompang, proses 
pengambilalihan tanah dengan alasan konservasi pun terjadi 
di Desa Purwabakti. Dimulai sejak masuknya Perum Perhutani 
Unit III Jawa Barat tahun 1978, dibarengi dengan masuknya 
PT.Unocal (eksplorasi tambang) tahun 1982 yang kemudian 
berganti menjadi PT.Chevron pada tahun 2005 di lokasi kelola 
Perum Perhutani. Kemudian pengalihan hutan produksi menjadi 
hutan konservasi (TNGH) pada tahun 1992. Pada tahun 2003, 
Desa Purwabakti juga terkena dampak perluasan TNGHS; Desa 
Purwabakti termasuk dalam area koridor TNGHS (daerah jelajah 
satwa). Kampung Padajaya merupakan salah satu kampung di 
Desa Purwabakti yang wilayahnya masuk dalam area TNGHS 
(sebelumnya merupakan area Perum Perhutani).
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Gambar 2. Peta Desa Purwabakti
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Menurut Ibu Haya (50 tahun), istri Pak RW Urji di Kampung 
Padajaya, ketika masih jaman Perum ada pungutan pajak untuk 
sawah/kebun juga rumah. Untuk pajak sawah/kebun besarnya 
Rp 5.500/tahun untuk ukuran sawah benih 1 - 3 gedeng (sekitar 
500 m²), sedangkan pajak untuk rumah Rp 5.000 – 10.000/
tahun. Sekitar 2 tahun lalu, Ibu Haya pernah memiliki warung 
kopi sederhana. Namun proses pendirian warung tersebut 
penuh dengan lika-liku, hingga ada perjanjian dengan TNGHS 
bahwa warung bisa berdiri dengan jaminan bahwa di wilayahnya 
tidak diperbolehkan ada bangunan baru yang didirikan. 
Memang warung kopinya akhirnya bisa berjalan sekitar 1 tahun, 
namun tersendat karena kekurangan modal hingga terpaksa 
harus tutup. Hingga kini, khususnya di Kampung Padajaya, ada 
larangan dari Balai TNGHS untuk membangun rumah baru atau 
menambah bangunan di kampungnya, apalagi menambah lahan 
untuk kebun/sawah.

“Mau tinggal dimana lagi kami, 
lahan kami cuma segini aja, apa-
lagi rumah juga tidak boleh nam-
bah di kampung kami, anak dan 
cucu kami bagaimana nanti?” 
--- Teh Juju, 34 tahun, Kam  pung 

Padajaya, Desa Purwa bakti

Sejak ada pengalihan men jadi 
kawasan konservasi, rakyat di Desa Purwabakti menjadi makin 
sulit untuk mengambil hasil hutan termasuk untuk kebutuhan 
kayu bakar. Padahal rumah-rumah di Desa Purwabakti masih 
banyak yang menggunakan kayu bakar sebagai bahan bakar 
untuk memasak di dapur. Walaupun gas elpiji juga dimiliki 
oleh rata-rata rumah tangga karena ada program konversi 
(pengalihan) minyak tanah ke gas elpiji yang dicanangkan 
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pemerintah tahun 2009, namun banyak yang tidak memakainya 
karena harga isi ulang gasnya relative mahal sekitar Rp 20.000 
untuk tabung kecil ukuran   3 kg dan ada ketakutan jika gas 
meledak . 

Sejak tahun 1990-an, tercatat ada beberapa kasus warga 
rakyat yang ditangkap oleh petugas TNGHS dengan tuduhan 
pencurian kayu. Padahal rakyat yang mengambil kayu ketika 
itu hanya untuk kebutuhan rumah tangga. Kasus penangkapan 
warga rakyat masih terjadi hingga kini, terakhir pada        2 tahun 
yang lalu. 

Menurut Mak Hani (90 tahun) di Kampung Padajaya, ketika 
masih ‘ngahuma’ di Gorowek (sekarang lokasi PT.Chevron 
walaupun masuk kawasan TNGHS), sekaligus tinggal di lokasi 
huma dengan saung sederhana, hasil ladangnya sangat bagus 
karena lahannya subur. Hasil padinya mencapai 78 gedeng 
(sekitar 117 liter), dengan benih awalnya yang cuma 14 liter. 
Selain itu ada hasil lainnya, seperti umbi-umbian, sayuran, dan 
buah-buahan. 

“Ekeur ngahuma mah, boled sage-
de kiyeu, sameter, sahiji boled saa-
seupan, sadinten nyeupan boled 3 
aseupan, disuguhan ka batur anu 
sok manggul kayu, anu karulem di 
bumi (Ketika masih ngahuma, umbi 
sebesar ini, panjangnya seme ter, 
satu umbi sebesar dandang, se hari 
mengukus umbi 3 dandang, disuguh-
kan pada tukang panggul kayu yang 

suka mampir ke rumah)” --- Mak Hani, 90 tahun, di Kampung 
Padajaya

Namun sejak rakyat tidak diperbolehkan lagi ‘ngahuma’, 
terpaksa rakyat hanya bisa menggarap lahan kecil yang diklaim 
masuk wilayah TNGHS, di sela-sela perkebunan teh.      
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Bagan 2. Mekanisme Land grabbing di Kawasan Halimun

Desa Mojomulyo, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Jawa 
Timur

Rakyat di Desa Mojomulyo khususnya di Dusun Kali Malang-
Gethem banyak yang berasal dari Desa Mojosari. Dulunya 
mereka hanya beberapa 17 KK saja yang tinggal di dusun ini. 
Namun tanahnya banyak yang sudah dimiliki oleh orang dari 
Desa Puger Kulon. Setelah membuka lahan maupun membeli 
kemudian banyak di antara penduduknya yang menjadi pemilik 
lahan luas di bagian utara. Lahan di desa ini membentang 
dari barat hingga timur desa dengan tanah di wilayah selatan 
merupakan wilayah yang lebih dekat dengan laut. Daerah utara 
dan selatan tersebut dipisahkan oleh jalan kampung yang kini 
diperlebar sebagai JLS. JLS dapat dilakukan dengan adanya 
Peraturan Presiden RI No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan 
Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan 
Umum dimana pada Pasal 5 disebutkan bahwa pembangunan 
untuk kepentingan umum yang dilaksanakan Pemerintah atau 
pemerintah daerah yang salah satunya meliputi jalan umum. 

 Rakyat sudah bermukim sejak 
masa penjajahan Belanda 

Perum Perhutani Unit III mengelola hutan 
Halimun menjadi hutan produksi (1978) 

Perluasan kawasan Taman Nasional 
Gunung Halimun Salak (2003) 

Adanya pajak inkonvensional pada 
lahan garapan (Ds.Cirompang) dan 

rumah/tempat tinggal (Ds.Purwabakti) 

Akses dan kontrol rakyat terhadap 
sumberdaya alam terbatas; 

Rakyat terperangkap dalam kemiskinan;  

Intimidasi pada rakyat (kekerasan) 
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Dulunya hanya ada beberapa 
orang saja di dusun ini sebagai 
pen  datang pertama. Beberapa 
pemi  lik tanah luas di daerah utara 
antara lain Bapak Murah, Bapak 
Ponari, Bapak Sukarman, Bapak 
Sukandar, Bapak Supinah, Bapak 
Kasimin, Bapak Sokrab, dan Mbo 

Mistar. Mereka ini banyak yang berasal dari Desa Puger Kulon 
dan Puger Wetan yang membuka lahan. Bapak ponari memiliki 
tegalan 3 bau dan sawah 8 bau atau semuanya lebih dari 20 ha 
dan hampir sama dengan Bapak Kasimin. 

Lahan-lahan tersebut ketika dibuka dulunya ada juga yang 
masih ada buayanya, seperti tanah milik Bapak Sokrab. Tanah 
terluas antara lain dimiliki oleh Bapak Ponari dan Sukandar. 
Tanah luas yang dimiliki mereka kemudian banyak dijual oleh 
putera-puterinya sebagai warisan. Hal ini terjadi pada Ibu 
Wagino yang membagi lahannya untuk dibangun ketiga anaknya 
maupun membagi lahan sawah 1 ha untuk ketiga anaknya. 
Namun ada juga pemilik lahan luas seperti Bapak Brien dan 
Bapak Sukandar yang setelah membagi lahan kepada anaknya 
namun kini anaknya tidak memiliki lahan sama sekali dan lebih 
menggantungkan hidupnya dari hasil melaut sebagai nelayan. 
Bapak Brien yang memiliki luas lahan lebih dari 60 ha namun 
karena terkenal berasal dari pekerjaan yang tidak benar maka 
kelima orang anaknya pun dinilai menjual-jual tanah bapaknya 
tersebut. Bapak Ponari memiliki 4 orang anak kemudian sete-
lah dibagi-bagikan, salah satu cucunya, Bapak Erin, berhasil 
menggunakan sebagian lahan sawahnya digunakan sebagai 
kolam budidaya lele. 

Lahan di utara dari JLS merupakan tanah yasan sedangkan 
di daerah selatan merupakan tanah sertifikasi dan tanah gege. 
Semakin banyaknya penambahan penduduk membuat tanah 
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gege di bagian selatan desa pun semakin banyak ditinggali untuk 
dibuat rumah. Mereka dapat membangun semampu mereka 
meski mereka belum dapat memperoleh sertifikat akan tanah 
yang mereka tinggali tersebut. Sebelum mereka di bagian yang 
lebih barat sudah dibangun desa ini dibantu oleh ABRI Masuk 
Desa (AMD) dalam membangun 24 rumah untuk anggota rakyat 
yang merasa miskin pada tahun 1989, yang terjadi pada saat 
masa Kepala Desa Kardiman. Namun pada tahun itu karena 
bangunannya masih berbahan dasar bambu, banyak rakyat 
yang sudah tercatat sebagai pemilik rumah-rumah tersebut, 
kemudian tidak menempati rumahnya dengan juga tidak pula 
mengurusi sertifikatnya. Dengan adanya hal ini maka banyak 
terjadi perpindahan orang yang menempati rumah rumah-
rumah tersebut ada yang pada orang ketiga dengan kualitas 
rumahnya pun sekarang sudah diperbaiki. 

Rumah-rumah penduduk yang lahannya masih dapat ditum-
buhi biasanya akan mereka tanami oleh tanaman mete, randu, 
waru, jaran, lamtoro, jagung, kelapa, kelapa, maupun singkong. 
Namun dengan dibangunnya JLS dengan lebar jalan 24 m 
dengan bahu jalan sepanjang 7-8 m maka hal itu berdampak 
pada pengambilan lahan ladang milik rakyat tersebut. 

   

Boomgard (2006) dalam Li (2010) menyatakan bahwa 
orang yang banyak tidak memiliki lahan di Asia Tenggara banyak 
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ditemui di delta atau di lembah. Hal ini juga ditunjukkan oleh 
JLS yang banyak mengambil lahan untuk pembangunan JLS di 
tepi pantai jika dilihat dari Desa Paseban yang berjarak kurang 
dari 50 m dari bibir pantai. Pada kondisi faktualnya dalam 
jarak sangat dekat dnegan 
bibir pantai tersebut terdapat 
gerakan dari pasir besi yang 
berada di sepanjang kiri dan 
kanan jalan dna bahkan ma-
suk ke aspal dari JLS yang 
sudah dibangun. Hal ini tentu 
dapat dapat memberikan 
dam pak negatif pada kualitas 
dari pembangunan JLS.  

  Pembangunan JLS dari barat desa yang berbatasan dengan 
Desa Kali Malang-Menampu tadinya akan memanfaatkan jalan 
kampung lama. Namun hal ini tidak dipilih karena di daerah 
tersebut jika dilebarkan maka akan menggusur pemukiman 

yang padat penduduk dan 
biaya ganti ruginya akan 
tinggi. Dengan begitu maka 
sebagian JLS dari Desa 
Menampu ketika masuk 
ke Desa Mojomulyo adalah 
membuka lahan baru untuk 
kemudian bertemu lagi dan 
memperlebar jalan kam-
pung yang sudah ada.

Berikut ini adalah karakteristik dari titik yang dilalui oleh 
JLS di Kecamatan Puger, Kabupaten Jember:
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1. Desa Kepanjen, Desa Gumuk Mas memiliki kemungkinan akan 
adanya penambangan pasir besi, tambak. Dimulai dari Jembatan 
Bondoyoso di Desa Paseban namun pengolahan pasir besi ini 
ditengarai akan dikelola oleh pihak asing, Australia, dan sudah 
memunculkan konfl ik terbuka dimana rakyat ada yang meny-
erang pihak asing tersebut. 

2. Dusun Kali Malang, Desa Menampu, Gumuk Mas, memiliki 
banyak tanaman bakau 

3. Dusun Kali Malang, Desa Mojomulyo, Kecamatan Puger. Di-
hubungkan dengan Jembatan dari Sungai Kali Malang

4. Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger. Ada Jembatan Pancer 

Dari Desa Paseban belum semua JLS yang sudah dibangun 
diaspal. Berikut ini adalah gambaran JLS yang sudah diaspal dan 
ada yang belum selesai di Desa Paseban.

   

Dalam pembangunannya terdapat 2 (dua) anggaran dalam 
pengadaan JLS, yaitu APBN untuk membuka jalan adalah 
APBN dan APBD Kabupaten Jember untuk membuka lahan. JLS 
direncanakan akan dibangun dengan lebar jalan 24 m dengan 
bahu jalan sepanjang 7-8 m. JLS yang melalui Desa Paseban 
memiliki 150 m dari bibir pantai sementara Desa Mojomulyo 
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kurang dari 50 m. Pembangunan JLS di desa ini telah mengenai 
tanah yasan, tanah rakyat, dan tanah negara di desa ini dengan 
mekanisme pembebasan tanah. Tanah yasan yang diambil 
paling luas 20 m x 80 m sementara yang paling kecil adalah 6 
m x 10 m.

Proses pembebasan tanah dilakuakn sejak tahun 2003 
hingga 2006 secara garis besar dilakukan dengan:

1. Proses ganti rugi untuk tanah yasan dan tanah AMD yang sudah 
bersertifi kat 

2. Proses tali kasih untuk tanah gg atau yang disebut sebagai tanah 
simpan

Setelah melakukan pengukuran pada tanah-tanah rakyat 
yang akan digunakan dalam pembangunan JLS, maka terdapat 
negosiasi untuk menetapkan harga tanah untuk tanah yasan, 
sertifikat dan gege. Proses ini dilakukan pemerintah, yang 
diwakili oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jember dan 
Pemeritah Desa dengan rakyat yang berjalan 2 kali di Kantor 
Desa Mojomulyo, yaitu:

1. Penetapan harga ganti rugi sebesar NJOP, yang sebesar Rp. 
1.700/m. Namun menimbulkan keberatan di warga sehingga 
kemudian nilainya menjadi Rp. 1.700/m kemudian dikalikan 10 
menjadi Rp. 17.000/m. Ada juga warga yang menilai sudah di-
undang di kantor Desa dan ditawari Rp. 12.000/m. Namun hal 
ini juga dinilai kurang layak oleh warga sehingga masih meno-
lak tentang hal tersebut.

2. Penetapan harga kemudian menjadi Rp. 25.000 dan Rp. 30.000, 
namun masih rakyat tetap menolak tentang hal tersebut sehing-
ga ada juga yang bertahan hingga Rp. 35.000 sementara tanah 
negara dihargai Rp. 10.000.

3. Tanaman yang ada di lahan yang dialihkan untuk pembangunan 
JLS juga memperoleh ganti rugi dari tanaman biasa Rp. 50.000 
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hingga Rp. 150.000 untuk pohon kelapa. Ada juga warga yang 
mengaku bahwa penggantian tanaman ada Rp. 150.000 untuk 
yang belum berbuah dan Rp. 250.000 untuk yang sudah ber-
buah

Penetapan harga ini sem-
pat memunculkan kese tidak -
setujuan rakyat namun akhir 
nya dengan proses nego sisasi 
yang terus-menerus se lama 
setahun, rakyat pun akhirnya 
menyetujui. Proses negosiasi 
untuk memberikan ganti 
rugi dilakukan oleh Dinas 
Pekerjaan Umum Kabu paten 

Jember dengan mengundang rakyat yang tanahnya akan dilintasi 
oleh JLS di desa. Karena diukur pada masing-masing rumah 
maka harga yang ditawarkan pada rakyat pun memunculkan 
perbedaan. Ada yang sudah dilepas di harga Rp. 25.000, Rp. 
30.000, dan Rp. 35.000. 

Warga yang bertahan di harga Rp 35.000 merupakan 
warga yang melepas tanahnya paling terakhir. Mereka menilai 
bahwa JLS yang dibangun dari Paseban hingga Banyuwangi, 
seharusnya memiliki nilai ganti ruginya pun semestinya sama, 
misalnya Rp 25.000. Proses pelepasan tanah mensyaratkan 
adanya kepemilikan sertifikat dari rumah rakyat di tanah yasan 
dan tanah sertifikat AMD. Menurut pengakuan rakyat, hal ini 
ternyata berimplikasi adanya adanya tingkah laku aparat yang 
mendatangi warga (Babinsa), seperti Bapak Harsono dan 
Mantan Kepala Kampung, Muzammil, yang dengan kapasitasnya 
sebagai aparat membantu rakyat yang tidak memiliki sertifikat 
agar segera memeperoleh proses ganti rugi. Namun pada 
prakteknya ia dan seorang rekannya malah menakut-nakuti 
warga dengan bentuk: 
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1. Jika tanah tidak dilepas pada harga Rp 25.000 maka dia akan 
mengambil langsung tanah tanpa ada ganti rugi sama sekali. 

2. Melakukan pemerasan 1-3 kali ke rakyat (Mantan Kepala Kam-
pung dari Rp. 50.000-Rp. 100.000 sementara Babinsa bisa men-
capai Rp. 400.000) dengan dalih akan mengambilkan sertifi kat 
sehingga dapat diganti rugi tanahnya 

Dengan adanya hal ini, maka banyak warga yang akhirnya 
melepas tanahnya pada harga Rp. 25.000 seperti Ibu Waguna.  
Ditemukan terdapat beberapa warga yang malah harus 
membayar Rp 350.000 - Rp 1.400.000 untuk dapat memperoleh 
ganti rugi tanahnya, seperti Ibu Jum, Ibu Iyem, dan Ibu Sayani.  

Ibu Jum yang terkenal sekarang akan ikan asap buatannya 
didatangi Babinsa beberapa kali. Ia 
menjual hasil ikan asap yang dibuat di 
rumahnya bersama suaminya di Pasar 
Kenchong. Ketika menghadapi Babinsa 
yang me minta uang padanya, ia maju 
se orang diri karena suaminya yang juga 
di rumah takut terhadap Babinsa:
“Kamu aja yang maju, Dik. Saya nggak 
bisa ngomong. Takut digertak-gertak sama 

Babinsa” 

Selain Babinsa, ia juga menghadapi pemerasan dari mantan 
Kepala Dusun sebelumnya. Babinsa tersebut sebelumnya datang 
untuk membantu memperoleh gantirugi sehingga ia berpikiran 
positif terhadap Babinsa tersebut yang akan membantunya 
dalam proses ganti rugi dari pembangunan JLS.

 “Namanya tamu, ya dibuka. Siang, malam, namanya orang takut. 
Kakinya itu bredeg-bredeg. Saya takut, saya cari pinjeman. Dulu 
Rp. 10.000 aja masih kebingungan. Pinjam uang Rp. 325.000 satu 

minggu. Terakhirnya minta uang ke saya Rp. 400.000.”
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Pada saat itu ia mengikuti kemauan Babinsa tersebut 
karena ia percaya bahwa Babinsa tersebut dapat membantunya 
memperoleh ganti rugi. Hal itu menjadikan ia sangat berusaha 
untuk mengikuti kemauan Babinsa dengan jalan menyediakan 
minuman/makanan (roti) maupun hingga meminjam uang dari 
tetangga. Namun kini ia tahu bahwa hal itu dilakukan agar ia 
takut. Ia selalu merasa bodoh karena pada prosesnya ia selalu 
dibodohi orang, termasuk kakaknya yang mengambil sertifikat 
rumah darinya. 

“Enaknya orang bodoh, ya makin dibodoh-bodohin”.

Ibu Jum pernah diberitahu tentang jahatnya Babinsa 
dalam melakukan pemerasan terhadap dirinya . Hal ini pun 
lalu mendorongnya untuk menanyakannya secara formal pada 
Babinsa tersebut.

“Orang bilang katanya bapak penipu?”

Pertanyaan tersebut lalu dijawab oleh Babinsa dengan nada 
tinggi dan meminta informasi dari mana Ibu Jum mengetahui hal 
itu. Setelah ditunjukkan maka Babinsa itu pun kemudian tidak 
pernah mendatanginya kembali. Dalam penilaiannya ia merasa 
perlu untuk memundurkan rumahnya karena kuatir diusir.

Selain Ibu Jum, Ibu Iyem yang merupakan dukun bayi juga 
mengalami pemerasan yang sama. Ia dipanggil oleh Babinsa 
untuk datang di rumah bersama Ibu Jum:

“Saya juga takut, ada Babinsa (Harsono) 
yang datang ke rumah, menggunakan 
seragam dan menghentak-hentakkan 

kakinya”

Ia merupakan seorang janda 
dan tinggal sendiri di rumahnya. 
Ia dulu pernah menjadi buruh ke-
dokan di lahan pertanian milik 
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orang lain dan tidak memiliki lahan pertanian hingga se-
karang.  

Ibu Jum dan Ibu Iyem merupakan anggota rakyat yang 
tanahnya sudah memiliki sertifikat dari tanah AMD yang mereka 
tinggali hingga kini. Untuk menyelesaikan proses ganti rugi, 
maka ia meminta bantuan pada Kepala Dusun, Subakir. Hampir 
sama dengan yang terjadi pada Ibu Jum dan Ibu Iyem, maka 
Ibu Sayani dalam proses ganti rugi ia sempat didatangi oleh 
2 orang babinsa yang datang ke rumahnya dan memaksanya 
untuk menandatangi surat ganti rugi. Babinsa tersebut datang 3 
kali dalam 1 bulan, dimana 2 kali dilakukan pada waktu malam 
dan sekali pada saat siang. Karena ia tidak tahu dan tidak 
mengerti, ia hampir saja mau menandatangi surat tersebut. 
Namun kemudian dimarahi oleh anaknya yang perempuan yang 
bekerja di Kalimantan dan sedang liburan agar tidak langsung 
menandangani surat tersebut. Ia paham dari anaknya tersebut 
bahwa harga tanahnya dihargai rendah sehingga jangan dulu 
dilepas. 

“Untung mawon ono anak kula sing wedhok, diseneni (Untung ada 
anak perempuan saya, saya dimarahi)”

Untuk menyelesaikan proses ganti rugi, maka ia meminta 
bantuan pada Bapak Baqir. Setelah melalui negosiasi, akhirnya 
rumahnya dihargai Rp. 6.000.000 dan tanahnya dihargai Rp. 

8.000.000 dengan harga yang 
berlaku adalah Rp. 25.000/m2. 

  Ketika lahannya diukur un-
tuk pembangunan JLS, menu-
rut Ibu Waguna ia menurut saja 
karena sudah diberitahu oleh 
Bapak Subakkir. 
“Orangnya hitam yang ngukur-ngu-
kur. Semua diukur, manut-manut ae” 
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Namun pada proses ganti rugi, Ibu Waguna mengetahui dari 
proses kumpul di Kantor Desa Mojomulyo bahwa harga yang 
pertama ditawarkan adalah Rp. 12.000. Responnya menolak.

“Nggak mau ngelepas, ditunggu dulu. Rolas  (Rp. 12.000), menowo 
ana kumpulan” (Tidak mau melepas kalau Rp 12.000, nanti ada 

kumpul-kumpul lagi)

Ketika di kumpul yang kedua, banyak aparat pemerintah 
yang ada di Kantor Desa menyatakan bahwa jika masih menolak 
Rp. 25.000 maka rumahnya akan dihancurkan. 

 “Umahe dikubur, dibongkar. Digempur. Umahe piye? (Rumahnya 
akan dibongkar. Merasa digempur bagaimana rumahnya jika 

tidak segera dilepas? ”   

Dengan begitu karena merasa dirinya bodoh, maka ia 
meminta tolong diuruskan ke Bapak Subakkir. Dari tanah gege 
yang merupakan tanah negara namun banyak ditinggali oleh 
anggota rakyat dengan dibuat rumah, salah satunya diwakili 
oleh Ibu Ri. 

  Ibu Ri ini sudah mengetahui ada perbuatan Babinsa yang 
memeras uang dalam proses ganti rugi pembuatan JLS. Namun 

karena tanah yang ditinggalinya 
adalah tanah gege, maka proses 
yang dikenakan padanya adalah tali 
kasih. Namun ia mengetahui ada juga 
Babinsa yang mendatangi rumah-
nya. Namun karena sudah diketahui 
kedatangannnya, ia memilih tidur 
dan tidak membuka pintu:
“Saya tidur aja karena sudah dikasi tahu 

sama tetangga”

Karena tidak dibukakan pintu maka Babinsa itu kemudian 
meninggalkan rumahnya.
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Selain dari Babinsa, ada 
juga anggota masyarakat yang 
me lakukan intimidasi pada pe-
mi lik rumah yang terkena pem-
ba ngunan JLS, salah satunya 
yaitu Ibu Mad. Ia ditakuti oleh 
tetangganya bahwa jika tidak 
segera memundurkan rumahnya 

untuk pembangunan JLS maka rumahnya akan dihancurkan.
“Iya, saya ditakuti tetangga. Katanya akan dihacurkan rumahnya 

kalau tidak mundur”

Di rumah Ibu Nur, meskipun 
sudah memperoleh ganti rugi, 
namun ia memilih untuk belum 
memundurkan rumahnya sesu-
ai dengan tanda batas yang 
sudah ditetapkan. 
“Yah, kata Pak Kampung menunggu 

saja. Kalau selokannya sudah dibangun, baru mundur”

Di antara mereka ada, jumlah ganti rugi bervariatif, tergan-
tung dari jumlah luasan tanah mereka yang dikenai untuk 
pembangunan embongnya. Misalnya Mbo Mad memperoleh 
Rp. 6 juta, Mbo Iyem Rp. 8 juta, Mbo Sulihati Rp 8 juta, Mbo 
Sanah Rp 3.5 juta, Mbo Aris Rp. 5 juta, dan ada juga yang 
memeproleh Rp. 2.7 juta dan Rp 3.1 juta. Hasil ganti rugi tersebut 
kemudian mereka disukusikan dengan suami mereka tentang 
penggunaannya. Penggunaan yang paling banyak mereka 
gunakan yaitu untuk membayar hutang maupun membeli 
barang konsumsi yang lain, seperti motor dan mas. Kedua hal 
tersebut merupakan simpanan kekayaan yang akan mereka jual 
jika mereka membutuhkan dana cepat. 
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Meski sudah memperoleh ganti rugi namun sebenarnya 
pengadaan tanah rakyat untuk pembangunan JLS dapat 
membuat mereka menjadi kehilangan hak atas tanah mereka, 
meskipun hanya berupa tanah ladang. Jika pun mereka masih 
bisa mengusahakan pertanian adalah pada rakyat yang memiliki 
petak di sawah untuk kemudian hanya dapat ditanami rumput. 
Tanah ladang ini berarti bagi mereka untuk menghindari 
pembelian akan pemenuhan hasil ladang yang sebelumnya 
mereka dapat penuhi tanpa membeli.   

Gambar 3. Mekanisme Land Grabbing

 Pengadaan tanah untukpembangunan Jalan 
Lintas Selatan (JLS) dari tanah rakyat 

Proses Pembebesan Tanah Rakyat (Ganti Rugi 
dan Tali Kasih) dengan unsur penawaran 

sangat rendah, intimidasi, dan pemerasan 

Berkontribusi pada  
1. Perubahan pola penghidupan rakyat menjadi pertanian rumput dan kehilangan 

hasil pertanian ladang-meningkatnya pembelian untuk konsumsi hasil ladang 
2. Peningkatan jumlah pengambek ikan yang masuk ke desa 
3. Mendorong masyrakat yang sudah tidak dapat mengolah sawah dan ladang 

menjadi TKI/TKW 

Rakyat dapat menjadi 
semakin terperangkap 

dalam kemiskinan 

Keterbatasan akses dan 
kontrol pada perempuan 

pada sarana produksi 
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KAUM PEREMPUAN DAN TANTANGAN PERAM-
PASAN TANAH 

Mengacu pada UUD 45 sebagai pijakan dasar bagi rakyat 
Indonesia, pada Pasal 27 ayat 2 yang menyebutkan 

bahwa ‘Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan 
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan’. Namun fakta 
yang terjadi di desa-desa dimana rakyatnya telah mengalami 
perampasan tanah ini, terlihat bahwa kondisi penghidupan 
rakyat baik di Jawa Barat-Banten dan Jawa Timur sungguh 
berbanding terbalik dengan cita-cita yang digariskan dalam 
konstitusi Indonesia itu.   

Padahal mendapatkan penghidupan yang layak merupakan 
salah satu dari hak asasi manusia, seperti yang disebutkan 
dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948) PBB, 
pada Pasal 25 bahwa ‘Setiap orang berhak atas taraf kehidupan 
yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya 
dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, sandang, papan, 
dan pelayanan kesehatan, pelayanan social yang diperlukan, 
serta hak atas keamanan pada saat menganggur, sakit, cacat, 
ditinggalkan oleh pasangannya, usia lanjut, atau keadaan-
keadaan lain yang mengakibatkan merosotnya taraf kehidupan 
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yang terjadi di luar kekuasaannya’. Dan bagi masyarakat adat, 
ada ketentuan yang melindungi hak-haknya yaitu Deklarasi PBB 
tentang Hak-hak Masyarakat adat yang disahkan pada Sidang 
Umum PBB 13 September 2007 di New York.    

Mak Emin (50 tahun), petani perempuan di Kampung 
Cirompang, menuturkan bahwa lahan garapan sawahnya yang 
ditanami dengan benih 1 pocong padi dapat menghasilkan 
sekitar 30 - 40 pocong (1 pocong padi setara dengan 3.5 liter 
beras). Namun jika terserang hama, hasilnya hanya 20 pocong. 
Kebutuhan beras bagi Mak Emin dan suaminya sekitar 3 liter 
untuk 2 hari (45 liter/bulan). Maka hasil panen sawahnya, hanya 
dapat dinikmati untuk 3 bulan. Sehingga untuk memenuhi 
kebutuhan, dapat dipenuhi dengan bekerja sebagai kuli ngored, 
macul, atau babad; dengan diupah Rp 20.000/hari atau 5 liter 
beras. 

“Lahan garapan kami mah salemet, pan 
dibagi-bagi jeung batur, ai hayang ku 
hayangna mah ligar beh cukup jeung 
hirup (lahan garapan kami kecil/sedikit, 
karena dibagi-bagi dengan orang lain, 
inginnya sih punya lahan luas biar cukup 
untuk hidup)” --- Mak Emin, 50 tahun, di 

Kampung Cirompang 

Apalagi bagi petani yang tidak memiliki lahan, seperti Mak 
Tini (50 tahun) di Kampung Cirompang, Mak Tini dan suaminya 
harus banting tulang sebagai kuli (ngored, tandur, ngarambet) 
untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Hingga 
Mak Tini pun mesti rela menjadi kuli angkut pasir, yang diupah 
Rp 30.000 untuk 10 kali bolak-balik sejauh 200 m, mengangkut 
sekitar 1.5 kaleng pasir yang beratnya sekitar 20 kg pasir basah 
tiap sekali angkut. 
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“……Mikiran keur anak kumpul 
keneh, geus teu nyaho beurang 
teu nyaho peuting, milari upa-
han, susul ka lembur ba tur…. (...
memikirkan ketika anak masih 
kumpul, ngga tahu siang ngga 
tahu malam, sibuk men cari 
upahan, jadi kuli sam pai ke 
kampung tetang ga….)” --- Mak 
Tini, 50 tahun, di Kampung 

Cirompang

Walaupun perjuangan hidupnya berat, Mak Tini tetap tegar; 
“bebas hate, ulah sisirikan bae, kumaha prakna hirup bae, kudu 
jujur, ulah maling, hoyongna mah sehat, badan kuat (hati bebas, 
jangan iri hati, jalani hidup, harus jujur, jangan mencuri, inginnya 
badan sehat dan kuat)”.   

Walaupun masyarakat adat Kasepuhan mengenal ‘leuit’ 
(lumbung padi) sebagai kearifan tradisional dalam system 
ketahanan pangan, namun tentu saja ini hanya berlaku untuk 

petani yang memiliki lahan 
cukup luas sehingga hasil 
padi  nya masih bisa disimpan 
sebagai cadangan. Seperti di-
tutur kan oleh Mak Nursamah 
bahwa keluarganya memiliki 3 
buah leuit,  satu leuit gede yang 
bisa muat hingga 500 pocong 
padi dan dan dua leuit kecil 

yang hanya muat hingga 300 pocong padi. Namun hingga kini, 
ketiga leuitnya belum pernah penuh, terisi hanya setengahnya 
saja karena sawahnya makin berkurang.
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Perempuan di Desa Purwabakti pun mengalami kehidupan 
yang sulit. Seperti dituturkan oleh Mak Uun (48 tahun), petani 
perempuan di Kampung Padajaya, bahwa lahan garapannya 
seluas 2 patok (1 patok sekitar 400 m²) menghasilkan 30 – 50 
gedeng (1 gedeng sekitar 1.5 liter). Kebutuhan beras untuk 
keluarganya 2 liter/hari (60 liter/bulan). Maka hasil panen 
hanya cukup untuk 1 bulan, jadi untuk memenuhi kebutuhan 
hari-harinya Mak Uun menjadi kuli ngored, tandur atau 
ngarambet dengan diupah Rp 20.000/hari. 

“Lumayan gaduh beas ti na sawah, ekeur 
sabulan ge teu nanaon, teu kudu meseran 
bae (lumayan punya beras dari sawah, untuk 
sebulan juga ngga apa-apa, ngga harus beli 
terus)” ---- Mak Uun, 48 tahun, di Kampung 

Padajaya        

Bagi perempuan buruh perkebunan 
teh, yang kerja harian dari pagi hingga 
siang hari untuk memetik teh di Per-
kebunan Teh Cianten, hanya men dapat 

hasil rata-rata sekitar Rp 5.000/hari. 
“Gawe di perkebunan ayeuna mah sesah, sesah entehna, per kilona 
500 perak, paling jago hasilna 10 kilo, jadi emak dapat 5.000 
(Kerja di perkebunan sekarang sulit, sulit mendapatkan tehnya, 
per kilonya dihargai Rp 500, paling 
hebat hasilnya 10 kilo, jadi emak dapat  
uang Rp 5.000)” ---- Mak Wati, 50 tahun, 

di Kampung Padajaya 

Suami Mak Wati juga menjadi buruh 
kebun teh. Namun hasil dari buruh 
kebun teh belum mencukupi untuk 
menghidupi lima anaknya. Tak jarang 
Mak Wati pinjam beras pada tetang-
ganya yang punya warung.  
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Mak Anah (56 tahun), tidak memiliki lahan garapan di 
Kampung Padajaya. Satu-satunya yang dimiliki hanya lahan 
sekeliling rumahnya, yang ditanami singkong dan leunca. Untuk 
memenuhi kebutuhan hari-harinya, Mak Anah mengandalkan 
upah suaminya yang kerja sebagai kuli bangunan di luar kota. 
Karena suaminya tidak pulang tiap hari (2 minggu sekali 
bahkan sebulan sekali), maka Mak Anah terpaksa harus 
‘ngebon’ (berhutang) ke warung untuk membeli kebutuhan 
rumah tangga dan akan dibayar setelah suaminya pulang. Mak 
Anah juga bantu kerja sebagai pemijit untuk dapat membiayai 
sekolah anaknya.    

Soal kesehatan juga menjadi persoalan tersendiri, 
khususnya bagi perempuan. Di Kampung Padajaya, tidak ada 
fasilitas Posyandu, yang terdekat ada di Cipeuteuy-Sukabumi 
(ojek Rp 35.000 – 40.000/pp) dan untuk menimbang balita saja 
mesti bayar dengan segelas beras. Maka tidak aneh kalau balita 
juga perempuan hamil di Kampung Padajaya tidak diperiksa 
rutin sehingga terjadi banyak kasus bayi meninggal ataupun 
ibu melahirkan yang tidak tertangani. Dokter yang terdekat 
dan menjadi rujukan bagi rakyat ada di Puraseda (ojeg Rp 
100.000/pp, sewa mobil Rp 200.000 sekali jalan). Untuk urusan 
kesehatan ini, rakyat hanya mengandalkan keahlian dukun 
kampung. Kondisi ini sangat disesali karena pada Pasal 34 ayat 
3 bahwa ‘Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas 
pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak’, 
artinya ada kelalaian pemerintah ataupun malah disengaja agar 
terjadi, ada politik pembiaran dalam kasus ini.    

Kehidupan makin sulit khususnya bagi perempuan, baik 
di Desa Cirompang maupun Desa Purwabakti. Keterbatasan 
akses lahan garapan semakin mengecilkan peluang bagi 
sumber penghidupan mereka sehingga memaksa mereka untuk 
mencari sumber penghidupan lainnya. Jika mengacu pada 
Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 
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Terhadap Perempuan (CEDAW) yang diratifikasi pemerintah 
RI sejak tahun 1984, pada Pasal 11 bahwa perempuan berhak 
atas standar kehidupan yang layak, artinya kondisi yang terjadi 
pada perempuan di Desa Cirompang dan Desa Purwabakti tidak 
sejalan dengan konvensi tersebut. 

Apalagi yang seperti yang terjadi di Desa Purwabakti, 
sebagian besar perempuan yang berusia ≥ 12 tahun dan belum 
menikah/janda, terpaksa pergi ke kota sebagai PRT (Pembantu 
Rumah Tangga). Ini tidak sesuai dengan CEDAW pada Pasal 6 
yang menyatakan bahwa perempuan berhak untuk mencari 
nafkah dan memilih pekerjaan, juga Pasal 7 yang menyatakan 
bahwa perempuan berhak menikmati kondisi kerja yang adil 
dan menguntungkan. Karena ketika pilihan mereka hanya 
menjadi PRT, mereka mesti menerima banyak resiko ketika 
bekerja.  

Sementara di desa Mojomulyo, mekanisme ganti rugi 
pada pembangunan JLS berdampak pada perempuan dengan 
beragam rupa. Kaum perempuan yang sebelumnya memiliki 
ladang untuk memenuhi kebutuhan sendiri, setelah tak lagi 
memiliki kebun terpaksa harus membeli bahan pangan, seperti 
kacang brol, singkong, kelapa, kacang hijau, dan jagung. Lahan 
ladang yang sebelumnya mengitari rumah mereka menjadi 
tidak produktif.
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Tanah milik rakyat yang digunakan untuk pembangunan 
JLS telah mengurangi kemampuan hasil ladang, seperti 
singkong, kelapa, jagung, kelapa, ataupun mete. Mereka yang 
sebelumnya sudah tidak memiliki simpanan beras dari hasil 
pertanian mereka, kini mereka pun harus membeli beragam 
hasil ladang tersebut atau tetap menanam di luasan lahan yang 
tersisa sehingga hasil panennya berkurang. Hal ini dicontohkan 
oleh Ibu Sayani (83 tahun) yang setelah sebagian tanahnya 
digunakan sebagai JLS maka hasil ladangnya yang ditanami 
dengan tanaman jagung, kacang hijau, singkong, maupun kacang 
brol menjadi berkurang. 

“Sadurunge embong, jagung 5 sak, kacang 
hijau 30 kg, kacang brol 4 sak. Niki gaduh 
embong,  panen jagung 3 sak, kacang hijau 

30 kg, kacang brol 3 sak”

Meskipun tidak banyak, namun 
terlihat bahwa hasil ladang Ibu Sayani 
berkurang. Ia yang tinggal sendiri dapat 
bergantung pada pendapatan dari hasil 
ladangnya, dan ketika hasil ladangnya 
berkurang berarti pendapatan dirinya 

pun menjadi berkurang. Ia memiliki 2 orang anak, yang salah 
satu bekerja di Kalimantan.

Beberapa tanah yang masih bertahan telah menjadi fasilitas 
umum seperti lapangan olahraga meskipun sudah jarang 
digunakan. Pembangunannya mencapai Rp. 750.000. Hal ini 
terjadi pada rumah Ibu Nur yang lahannya diambil untuk 
pembangunan lapangan bulu tangis. Hasil ladangnya dulu yaitu 
kacang brol dan kacang hijau akan dijual sedangkan untuk 
tanaman jagung akan dikonsumsi sendiri. 

“Dulu kacang brol dan kacang hijau  dijual. Jagung untuk  sendiri. 
Harga kacang brol sekarang  Rp. 3.000, dulunya Rp. 2.500. Kacang 
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hijau sekarang Rp. 10.000 dan dulunya Rp. 7.000”

Kini setelah tanahnya digunakan untuk JLS dan lapangan 
olahraga, ia tidak memiliki ladang sama sekali.

Meski tidak dilakukan dengan kekerasan fisik, JLS tidak 
seluruhnya dipahami gunanya bagi semua anggota rakyat. Kini 
karena ladangnya sudah tidak dapat ditanami maka Ibu Pur 
membuat sapu dari sisa rumput. Tentu saja hal ini dilakukan 
selain menunggu hasil tangkapan ikan dari suaminya. 

“Yah nunggu dari ikan bapak, kadang-kadang dapat banyak-
kadang sedikit”

Jika dirasa kurang maka ia akan menghutang pada warung 
ibunya yang menjual bahan pokok.

“Ya saya ngambil dulu ke emak (warung 
milik emak)”

Hal ini sejalan dengan Ibu Nur yang 
meski hanya mengandalkan usaha 
pertanian dari mengarit dan hasil 
nelayan yang menurun, ia tetap tidak 
mau pergi ke luar desa karena takut, 
dan memiliki orangtua (Emak Wagini). Ia menyatakan bahwa: 

“Mangan ora mangan asal kumpul”

Anaknya yang laki-laki memilih 
untuk mondok pesantren sementara 
isterinya bekerja menjadi TKI di 
Arab Saudi. Ia mendapat tugas untuk 
me rawat cucu laki-lakinya yang 
sering dipanggil kacong. Sehingga 
tidak jarang ia pun meng ambil 
dulu keperluan untuk kacong pada 
warung emak dan baru dibayar jika 
me mi liki pendapatan. 
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Ibu Aris yang beranda rumahnya sudah terpotoang untuk 
JLS kini hanya mengandalkan pendapatan dari anaknya sebagai 
pandega nelayan.

“Suami saya udah ninggalin. Anak banyak. Lima. Kalau butuh uang 
ya butuh. Ngirit”

Ibu Mad yang suaminya sakit lebih mengandalkan pen-
dapatan anaknya yang bekerja di kalimantan untuk memenuhi 
kebutuhan sehari-hari karena sudah tidka memiliki sawah. 
Dulu ia bersama Ibu Aris dan Ibu Sanah menjadi buruh dalam 
mengerjakan sawah orang lain namun ketika sawah menjadi 
tidak produktif, mereka hanya mengandalkan pendapatan dri 
suami dan anaknya. 

“Iya dulu ngeburuh, tapi sekarang nggak”

Meskipun begitu ketika harga barang meningkat, akan 
menjadi lebih signifikan dampaknya pada mereka. Jika mereka 
hanya mengandalkan diri dari pendapatan sebagai nelayan 
dan mengalami musim barat tangkapan ikan di laut menurun 
drastis, maka kebutuhan solar untuk menjalankan jukung 
mereka menjadi seolah tidak terbeli namun harus mereka 
beli meski tidak ada jaminan akan dapat memeproleh ikan. 
Padahal bahan bakar solar yang mereka gunakan pun dapat 
mereka peroleh dari berhutang. Dengan kondisi tersebut, maka 
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strategi yang kemudian diambil mereka adalah dengan mengirit 
(menghemat) segala kebutuhan. 

Bagi yang tidak punya tanah, maka tidak akan memiliki lahan 
sampingan, sehingga hanya akan melaut saja. Pola hidup dari 
laut paling berjaya pada tahun 1998 yaitu dengan komoditas 
lobster dan tahun 2006 dengan komoditas ikan lemuru. Ikan 
lemuru dengan harga Rp. 1.500 akan dijadikan sebagai pakan 
lele.

Dengan lebih banyak menggantungkan diri pada hasil kerja 
suami dari nelayan, maka hal yang mereka takuti adalah suatu 
kondisi yang menyebabkan suami mereka menimpa sesuatu 
ketika mencari ikan di laut, misal angin besar, mesin mati, dan 
gelombang besar. Hal itu mereka nilai dapat membahayakan 
suaminya yang biasanya terjadi ketika musim barat tiba. Di sisi 
lain kondisi yang ada diri mereka seperti banyak anak dan tidak 
punya uang membuat mereka akan menjadi semakin kuatir 
menjalani hidup. 

“Takuuut banget kalau suami kenapa-napa di laut, ombak, duh...
kuatir”

Setelah berjalan hingga sekarang, JLS masih belum rampung 
pengerjaannya, belum tuntas di-aspal semua, dan rakyat belum 
banyak memperoleh manfaat dari adanya JLS tersebut. Malah 
mereka kini lebih banyak merasa tidak nyaman dan risau, 
akibat banyaknya tindakan kriminalitas seperti perampokan 
sapi, pembunuhan, hingga pemerkosaan yang ditemukan di 
desa ini dengan pelaku maupun korban dari desa lainnya. 
Perampokan sapi merupakan titik masuk dari kegelisahan 
yang mereka rasakan sekarang. Sapi sebanyak 5 (lima) ekor 
dinyatakan hilang pada akhir tahun 2010, padahal usaha sapi 
merupakan usaha penyelamatan dalam ekonomi rumahtangga. 
Karena mereka kini hanya dapat mengandalkan sawah mereka 
untuk ditanami rumput dan usaha nelayan yang sedang turun 
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hasil tangkapannya maupun dari hasil budidaya lele yang sudah 
mereka coba namun tidak membuahkan hasil. Berikut catatan 
kasus kriminalitas yang terjadi di Desa Mojomulyo:   

a. Perampokan mobile phone pada akhir Januari 2011 oleh orang 
dari Desa Mojosari pada orang Desa Mojomulya (sudah ter-
tangkap)

b. Pembunuhan pada Agustus 2010 oleh 6 orang dari Desa Gu-
mukmas pada orang dari Desa Gumukmas juga (belum tertang-
kap)

c. Pemerkosaan pada Februari 2011 oleh 5 orang terhadap 1 orang 
dari Jember (4 orang tertangkap dan 1 orang belum tertangkap)

d. Pencurian sapi pada Februari 2011 (diantisipasi dengan ronda 
maupun menutup jalan) 

e. Perampokan 2 motor (8 bulan lalu)   

Jika tanah di Desa Mojomulyo digunakan untuk pemba-
ngunan ‘embong’ (jalan besar/jalan raya), memang tidak akan 
berpengaruh karena bukan tanah subur. Namun ketika sudah 
dibangun embong, maka jumlah kejahatan / kriminalitas men-
jadi meningkat. 

Dikaitkan kembali dengan JLS, pembangunan tersebut 
memaksa perempuan untuk lebih banyak membeli produk 
pertanian yang biasanya mereka peroleh dari tanah mereka 
sendiri. Sehingga akhirnya mereka lebih banyak berhutang 
di warung yang menyediakan kebutuhan pokok. Kondisi ini 
yang belum banyak dilihat oleh rakyat sebagai sesuatu hal 
yang berdampak besar bagi mereka sebagai akibat ketiadaan 
tanah mereka. Disamping itu, seolah ada peran pembiaran oleh 
pemerintah akan hal ini. 



68

Tanah dijadikan sebagai komoditi untuk menutupi hutang 
maupun memenuhi kebutuhan orang sakit, untuk membeli 
persediaan (untuk investasi selanjutnya), maupun untuk 
memenuhi kebutuhan sosial (memberikan beras untuk sedang 
ber-hajat). Ketika perempuan tidak memiliki hasil dari lahan 
yang kini digunakan sebagai JLS, mereka harus membeli 
beragam kebutuhan seperti singkong, kelapa, atau kacang hijau, 
dan jika mereka tidak memiliki kemampuan untuk membayar 
maka mereka akan meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan 
mereka. Mekanisme inilah yang menurut Hall (2004) dalam Li 
(2010) sebagai tahap memasuki downward spiral atau masuk 
pada lingkaran kemiskinan yang semakin dalam. 

Belum lagi bagi keluarga nelayan, usaha menangkap ikan 
yang dilakukan oleh lelaki (suami) seharusnya terus meng-
hasilkan karena mereka punya sederet hutang pada ‘pengambek’ 
(pihak yang menerima hasil penjualan ikan) dan menunggu 
untuk dibayar. Hal inilah yang kemudian memaksa warga rakyat, 
khususnya laki-laki untuk menjadi TKI di Arab Saudi, Malaysia, 
maupun Papua, dengan harapan bisa membayar hutang. Anak 
perempuan, anak laki-laki dan suami berpotensi menjadi TKI 
untuk mendapatkan pendapatan keluarga. Berikut ini adalah 
petikan dari Pak Nur yang sudah pernah ke Papua ketika 
meminta izin pada isterinya untuk bekerja di Papua namun 
tidak berhasil meskipun sudah dicoba dengan meminjam uang 
dari pengambek. 

“Hasil ngerumat sapi apa? Penghasilan sulit. Seneng kalu di Irian 
bisa dapet udang. Nyari uang cepet jadi bisa bayar utang”

Tidak seperti suaminya, perempuan-perempuan di desa ini 
tidak akan dengan mudahnya untuk mau meninggalkan desa 
ini dengan bekerja di luar daerah, seperti di Papua bahkan 
menjadi TKI di Malaysia/Arab Saudi. Meski mereka sudah tidak 
memiliki akses dan kontrol dalam mengelola sawah dan ladang, 
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mereka memilih untuk tinggal di desa ini untuk menemani dan 
membantu suami mereka dalam menangkap ikan di laut.

Pelepasan tanah melalui mekanisme ‘ganti rugi dan tali 
kasih’ pun tidak selalu berjalan mulus. Hal ini dapat dilihat dari 
munculnya pemerasan untuk memudahkan proses ganti rugi 
tersebut. Karena sebagian besar warga desa yang tinggal adalah 
perempuan, karena para lelaki bekerja di luar desa bahkan 
menjadi TKI, maka perempuanlah yang harus pula menghadapi 
Babinsa. Ada perempuan yang menuruti permintaan Babinsa 
dan ada juga yang menghindarinya. Mbok Ri ketika didatangi 
oleh Babinsa pura-pura tidur sehingga Babinsa itu pergi. 
Sementara hal ini tidak terjadi pada Mbok Jum dan Mbo Iyem 
yang berusaha hingga meminjam uang untuk memenuhi 
permintaan Babinsa dan mantan kepala dukuh. 
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 PENUTUP

Perampasan Tanah dan Pemiskinan Kaum Terbuang 
(Displaced people)

Proses perampasan tanah rakyat untuk perluasan kawasan 
konservasi dan konversi hutan menjadi areal pertambangan, 
serta pembebasan tanah untuk kepentingan infrastruktur 
terjadi atas inisiatif aktor-aktor negara dengan menggunakan 
tujuan keberlanjutan alam dan kesejahteraan sebagai legitimasi. 
Mekanisme perampasan tanah yang merupakan sumber 
kehidupan kaum tani gurem dalam dua kasus yang dipelajari 
juga menunjukkan penggunaan paksaan dengan kekerasan, 
baik fisik maupun non-fisik (intimidasi). Alih-alih perbaikan 
tingkat kehidupan rakyat miskin, sebaliknya yang terjadi adalah 
perampasan tanah melalui mekanisme regulasi dan kekerasan. 
Regulasi telah memberikan dasar legal pada hilangnya akses 
keluarga tani gurem dan buruh tani terhadap tanah, sehingga 
mereka semakin terjerat dalam mekanisme hutang piutang demi 
bertahan hidup. Mekanisme terakhir ini telah membawa kaum tani 
golongan ini masuk ke lingkaran kemiskinan yang lebih dalam. 

Pendalaman pemiskinan terutama mendudukkan perem puan 
sebagai anggota keluarga yang harus menghadapi dan menanggung 
beban kerja yang semakin berat dibandingkan ketika mereka masih 
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memiliki tanah, meskipun sedikit. Tang gungan biaya reproduksi, 
terutama untuk bahan pangan, menjadi beban ‘baru’ ketika 
kaum perempuan harus memenuhinya dengan membeli, bukan 
memproduksi sendiri. Selain itu, politik pembiaran yang dilakukan 
oleh negara terhadap desa-desa yang dimasukkan dalam kawasan 
konservasi, yakni berupa isolasi terhadap pelayanan publik, 
jaringan transportasi dan fasilitas komunikasi, telah menutup 
akses perempuan pada pelayanan kesehatan, mempersulit akses 
pasar bagi produk pertanian, dan mendorong kaum perempuan 
terpaksa keluar dari desa untuk mencari sumber penghidupan 
di kota. Kondisi ini menyebabkan banyak perempuan terpaksa 
menjadi pembantu rumahtangga dan menyebabkan rakyat 
desa yang menjadi migran di per kotaan terlunta tanpa jaminan 
kehidupan yang pasti, atau dalam sebutan Li (2010) dinyatakan 
sebagai masyarakat yang ‘terbuang’ (displaced).

Proses dan situasi yang dilahirkan dari proses perampasan 
tanah ini menunjukkan bahwa mereka yang sudah dilepaskan 
ikatannya terhadap tanah, tidak mendapatkan jalur perubahan 
kehidupan seperti yang dijanjikan oleh para perencana dan 
pengurus negara. Pertanyaannya kemudian adalah mengapa 
situasi seperti ini seakan luput dari perhitungan ‘ancaman dan 
kesempatan’ oleh negara? Sejauhmana kondisi pemis kinan 
disadari dan diperhitungkan dalam setiap proses pengam-
bilalihan tanah oleh negara? Jika lahir sebagai ‘unintended 
consequences’, apa yang tidak terlihat dalam cara negara me-
man dang persoalan kemiskinan? Bagaimana membongkar cara 
pandang seperti demikian? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi 
tantangan bagi strategi gerakan sosial untuk membongkar 
sesat pandang dan pikir yang telah menjadi aliran utama 
perencanaan pembangunan Indonesia sampai dengan hari ini, 
terutama kemiskinan dan kesesatan cara memahami kehidupan 
perempuan di pedesaan.
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PHPA : Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam
RMI : Rimbawan Muda Indonesia
TKI : Tenaga Kerja Indonesia
TKW : Tenaga Kerja Wanita;
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independen yang bergerak dalam bidang pengelolaan sumber 
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mewujudkan system penghidupan berkelanjutan. Ada tiga misi 
untuk mewujudkan visinya yaitu (1) Memberdayakan kelompok 
petani, perempuan dan laki-laki dalam memperjuangkan hak-
hak atas tanah dan kekayaan alam untuk penghidupan ber-
kelanjutan; (2) Mengawal proses-proses penyusunan kebija-
kan menuju kebijakan pengelolaan tanah dan keka yaan alam 
yang berkeadilan dan menjamin penghidupan ber kelanjutan 
bagi rakyat miskin, perempuan dan laki-laki; (3) Menggalang 
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perempuan dan laki-laki atas tanah dan kekayaan alam.
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SAINS dibentuk pada Maret 2005, sebagai upaya untuk 
melanjutkan semangat pasangan intelektual; Sajogyo dan 
Pudjiwati Sajogyo yang secara konsisten terlibat dalam 
mengembangkan wacana dan praksis ilmu sosial yang dilaku-
kan di Indonesia, yaitu dalam mengadvokasi rakyat marjinal. 
Visinya adalah: “Untuk menjadi wahana pembelajaran-bertin-
dak-bersama dalam rangka memberdayakan kapasitas rakyat 
marjinal dalam proses perubahan sosial dan pembaruan”. Ada 
tiga misi untuk mewujudkan visi ini: (1) Memproduksi dan 
mengembangkan wacana dan tindakan untuk menghapuskan 
kemiskinan dan reformasi pedesaan, (2) Memperkuat 
siner  gitas aktor yang terlibat dalam gerakan sosial untuk 
pengen  tasan kemiskinan dan reformasi pedesaan; dan (3) 
Mendokumentasikan, mengelola, penerbitan, dan memberikan 
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Kontak: 

Jl. Malabar No. 22, Bogor, 16151 | Tel./Fax: +62-251-374048
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aliansi rakyat sipil dan lembaga antar pemerintah yang disebut 
The Popular Coalition to Eradicate Hunger and Poverty. Aliansi 
ini dibangun sejak November 1995 di Brussels – Belgia untuk 
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mengakui pentingnya akses yang adil atas tanah bagi rakyat di 
pedesaan. Kemudian pada tahun 2003, koalisi ini berganti nama 
menjadi ILC (International Land Coalition), yang berkembang 
menjadi koalisi 83 organisasi di 40 negara yang bekerja sama 
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landcoalition.org  | www.landcoalition.org

Kajian ini merupakan bagian dari proses belajar tentang 
land grab yang dikerjakan bersama oleh beberapa organisasi 
rakyat sipil (JKPP, ARC, RMI, SAINS). Dengan dukungan ILC, RMI 
bersama Sains bekerja bersama-sama menggunakan perspektif 
gender untuk mempelajari proses pengambilalihan tanah skala 
besar di Jawa dan dampaknya terhadap kaum perempuan. 
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