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MODUL  V 

PRANATA  SOSIAL  BERBASIS  AGRARIA 

 

 

A. Petani dan Sistem Sosial 

1. Potret Negeri Kuasa Tambang 

Kalimantan Timur sangat dikenal sebagai wilayah tambang batu bara. Dalam 

berbagai catatan di beberapa kabupaten, Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang 

diberikan kepada pengusaha tambang melebihi luasan wilayahnya itu sendiri, 

artinya tumpang tindih hak telah terjadi dimana-mana (Siti Maimunah 2013). Di 

sisi lain, pengembangan perkebunan skala luas (sawit) juga sedang digalakkan. 

Kalau di overlay, ―Kaltim sudah habis‖, yang tersisa hanyalah hutan cadangan. 

Fakta di lapangan, Kaltim menjadi sebuah wilayah hamparan tak bertuan, dan 

tuannya adalah modal. 

Keberadaan tambang telah merubah perekonomian Kaltim, setidaknya secara 

statistik menunjukkan angka itu, walaupun mungkin tidak linear dengan 

perekonomian warga. Jika dilihat data statistik tahun 2014, posisi Kaltim berada di 

urutan kedua termiskin di seluruh wilayah (regional) Kalimantan. Artinya Kaltim 

sebagai wilayah yang dipenuhi tambang batu bara dan perkebunan skala luas belum 

bisa mengangkat secara maksimal posisinya dari kerentanan dan kemiskinan. Tentu 

saja posisinya jauh di atas rata-rata nasional yang 10. 96% dan Kaltim 6.38% untuk 

sensus tahun 2014. Jika diperhatikan dari tahun ke tahun, prosentasenya mengalami 

penurunan, namun jumlah warga miskinnya mengalami peningkatan. Pada tahun 

2013, Kaltim sedang mengalami puncak booming batu bara, dan tahun 2014 angka 

kemiskinan tidak mengalami penurunan. Jika sensus diadakan tahun ini ada 

kemungkinan jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan sebab batu bara 

sedang mengalami puncak ―kelesuannya‖. 

Di seluruh Kalimantan, tidak ada provinsi yang berhasil menurunkan 

prosentase angka kemiskinan secara signifikan dalam tiga tahun terakhir 2012-

2014, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kaltim (Kalimantan Utara masih 

gabung dengan Kaltim) jumlah penduduk miskinnya mengalami naik-turun 

sebagaimana tergambar dalam tabel di bawah. Pertanyaannya, benarkah tambang 
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batu bara mampu menggerakkan ekonomi masyarakat secara signifikan, atau 

sebaliknya. Dalam catatan BPS Kaltim, indeks Gini Kalimantan Timur (Gini Rasio) 

juga mengalami ketimpangan antara kota dan desa yang jaraknya cukup jauh.  

 

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Regional Kalimantan, 2012-2014 

Provinsi 

2012 (Sept) 2013 (Sept) 2014 (sept) 

Jumlah 

(000 

jiwa) 

% Jumlah 

(000 

jiwa) 

% Jumlah 

(000 

jiwa) 

% 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Kalimantan Barat 355,70 7,96 394,17 8,74 381,91 8,07 

Kalimantan 

Tengah 
141,90 6,19 145,36 6,23 148,82 6,07 

Kalimantan 

Selatan 
189,20 5,01 183,27 4,76 189,49 4,81 

Kalimantan Timur 246,10 6,38 255,91 6,38 252,68 6,31 

Kalimantan 932,90  978,71  972,90  

Indonesia 28 

594,60 

11,6

6 

28 

553,93 

11,4

7 

27 

727,78 

10,9

6 

Sumber: Kalimantan Timur dalam Angka 2015, BPS Kaltim, 2015 

 

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Serta Garis Kemiskinan 

Menurut Kabupaten/Kota di Kaltim, 2014 

 

Kabupaten/Kota 

Regency/Municipality 

Penduduk 

Miskin 

(000) 

Persentase 

Penduduk 

Miskin 

 (%) 

Garis  

Kemiskinan 

(Rp/Kapita/Bulan) 

(1) (2) (3) (4) 

1. Pasir 20.1 7,94 329,478 

2. Kutai Barat 13,2 7,70 364,224 

3. Kutai Kartanegara 52,1 7,52 362,637 

4. Kutai Timur 27,2 9,06 397,482 

5. Berau 9,7 4,83 396,593 

6. Panajam Paser Utara 11,7 7,70 333,861 

7. Balikpapan 14,9 2,48 425,146 

8. Samarinda 36,6 4,63 460,975 

9. Bontang 8,2 5,16 422,951 

Jumlah       2014 246,10 6,38 363,887 

Total          2013 248,69 6,38 417 902 

        2012 246,10 6.38 363887 

Sumber: Kalimantan Timur dalam Angka 2015, BPS Kaltim, 2015. 
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Secara spesifik, seluruh kabupaten kota di Kaltim sebagaimana digambarkan 

di atas cukup menarik. Ada dua wilayah (Samarinda dan Kutai Kartanegara), 

dengan jumlah penduduk miskinnya terbanyak, sekalipun prosentasenya termasuk 

menengah, bukan yang tertinggi. Kabupaten Bulungan dan Malinau yang memiliki 

prosentse tertinggi pada angka kemiskinan, namun menarik karena angka 

kemiskinan terbanyak ada di Kukar dan Samarinda, sebuah wilayah dengan 

eksploitasi tambangnya cukup besar bahkan terbesar di Kaltim. Ironisnya, Kukar 

adalah pemilik APBD terbesar di Kaltim dan Indonesia. Angka kemiskinan yang 

cukup besar ini sepintas menunjukkan ketidakterkaitan langsung antara meluasnya 

eksploitasi tambang dengan peningkatan ekonomi masyarakat. Secara kasar, posisi 

dan angka kemiskinan yang besar itu berada pada masyarakat di wilayah garis 

batas eksploitasi tambang, karena tambang berdampak langsung terhadap 

perekonomian masyarakat khususnya petani. 

Dalam banyak referensi lazim dikatakan, pertambangan memunculkan dua 

sisi yang berlawanan, sumber ―kemakmuran‖ sekaligus perusak lingkungan dan 

penghancur ekonomi masyarakat petani sawah di sekitarnya (Adi Widyanto 2008). 

Dampak ekologis yang luas juga kerentanan terhadap ketahanan pangan 

masyarakat. Eksploitasi tambang secara terbuka dapat mengubah secara total baik 

iklim dan tanah akibat seluruh lapisan tanah di atas deposit bahan tambang telah 

disingkirkan (Ilmi Hakimi 2015). Hal menarik digambarkan dalam Ince Raden 

dkk., kehadiran tambang telah merubah ekonomi warga sekitar tambang, bahkan 

angka kenaikannya cukup signifikan, sampai 33.75%. Kajian ini menarik karena 

studi kebijakan ini menjadi salah satu legitimasi bagi Pemda Kukar untuk 

melakukan eksploitasi secara masif, bahkan menurut Merah Johan, ―Kukar telah 

melakukan tindakan yang ―membabibuta‖ dalam mengeksploitasi tambang di 

wilayahnya‖ (diskusi dengan Merah Johan, kordinatar Jatam Kaltim, 2015).  

Menurut catatan Jatam Kaltim, Samarinda dan Kukar telah mengeluarkan 

ijin tambang dan menerabas semua zona aman, sehingga ―semua wilayah‖ penuh 

dengan konsesi-konsesi tambang. Untuk Samarinda tentu sangat mudah dikenali 

oleh publik karena pergerakan tambang di wilayah ini cukup terbuka, apalagi 

beberapa korban telah terjadi pada bekas-bekas tambang. Data terakhir hingga 
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tahun 2015, di Samarinda sudah ada 10 anak meninggal dunia di bekas lubang 

tambang akibat tidak dilakukan reklamasi atas bekas tambang (Arif Zulkifli 2014). 

Lubang-lubang bekas tambang dibiarkan terbuka dengan kedalaman puluhan 

meter tanpa pengaman. Sementara di Kukar 1 orang korban meninggal akibat 

tenggelam di bekas lubang tambang Sebulu Modern (Kaltimpos, 1 Mei 2015, 

Tribun Kaltim, 7 & 17 Agustus 2015). 

Membaca secara seksama UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 

Mineral dan Batu bara, semangat yang ingin dibangun adalah melayani pemodal 

dalam melakukan eksploitasi tanpa memperhatikan secara serius reklamasinya. 

Tidak ditenemukan satu pasal pun dalam UU di atas yang secara tegas 

memerintahkan kepada pihak-pihak yang melakukan penambangan untuk segera 

melakukan reklamasi pasca tambang. Selain itu, pasal tentang sanksi juga tidak 

ditemukan jika perusahaan tidak melakukan kewajibannya untuk reklamasi. 

Artinya, dengan berbagai alasan, pihak tambang akan berdalih masih akan 

melanjutkan usaha tambangnya atau merasa lahan tersebut masih dalam status 

miliknya atau izinnya belum berakhir sehingga tidak ada masalah menunda 

reklamasi. Satu-satunya peraturan yang menatur reklamasi adalah Keputusan 

Menteri ESDM No. 18 Tahun 2008. Padahal sesuai amanat UU, pemerintah 

diminta membuat PP tentang reklamasi sebagaimana diminta dalam Pasal 101 UU 

No. 4 Tahun 2009 yang hingga kini belum diwujudkan. Tuntutan reklamasi 

sebagaimana definisi dalam UU tidak menuntut mengembalikan lahan 

sebagaimana sebelum dilakukan penambangan, tetapi sebatas sesuai untuk 

peruntukan agar bisa difungsikan kembali sebagaimana mestinya. 

 

2. Daya Rusak Tambang 

Menurut beberapa aktivis Jatam dalam diskusi di Sekretariat Jatam Kaltim, 

―Kukar menjadi pusat perlawanan baru dalam menentang eksploitasi tambang 

secara ―ngawur‖, karena ijin-ijin yang diberikan telah melampaui ruang Kukar itu 

sendiri‖. Artinya konsesi yang diberikan melebihi ketersediaan lahan yang ada di 

wilyah tersebut, misalnya pada kasus Kecamatan Samboja, Kukar, izin tambang 

yang diberikan di Kecamatan ini hingga 90 perizinan (Siti Maimunah 2013). Untuk 
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hal itu juga Jatam Kaltim telah melayangkan gugatan kepada Pemda Kukar, cq 

Distamben untuk membuka akses kepada publik tentang izin-izin yang dikeluarkan 

oleh Pemda. Hanya dengan cara itu, penggiat lingkungan, masyarakat adat, dan 

pihak-pihak yang peduli dengan dampak tambang memiliki modal kuat untuk 

bergerak. ―Selama ini kita tidak pernah tahu siapa sebenarnya pemilik tambang itu, 

ada berapa izin yang dia kantongi, apakah sudah sesuai aturan atau belum, 

bagaimana amdalnya, dan apakah melanggar aturan atau tidak. ―Perlawanan akan 

jauh lebih mudah jika kita memiliki data siapa mereka dan berapa izin yang mereka 

kuasai. Dengan demikian kontrol kita lebih mudah. Jika mereka melanggar kita 

bersama masyarakat akan lebih mudah melawannya sekaligus menggugatnya‖ 

(diskusi dengan Merah Johan dkk 2015). 

Dalam beberapa liputan media lokal misalnya, dampak tambang sudah 

menjadi pengetahuan umum bagi masyarakat, akan tetapi uang dengan mudah 

dapat mengubah pendirian masyarakat terhadap keberadaan tambang. Perpindahan 

tanah dari penduduk ke pengusaha tambang dibarengi dengan berbagai upaya 

pengusaha agar masyarakat mau melepaskan lahannya. Hal ini umum terjadi di 

masyarakat Kaltim, termasuk bagaimana mendekati masyarakat dengan iming-

iming ke tanah suci atau umrah dan haji (Anna Mariana dkk 2013). Upaya-upaya 

yang dilakukan oleh pemilik modal dalam merayu tanah-tanah warga telah 

dilakukan dengan berbagai cara agar warga tergiur dengan besarnya uang yang 

akan diberikan sebagai kompensasi. 

Secara ekonomi, eksploitasi tambang jelas sangat menguntungkan bagi 

Kukar, karena nilai rupiah yang didapatkan cukup besar, begitu juga nilai investasi 

serta penyerapan tenaga kerja sangat luas. Keuntungan yang diperoleh Kukar juga 

sangat signifikan untuk pembangunan wilayahnya. Data statistik BPS 2015 

mencatat, sepanjang Januari-Desember 2014, Kukar telah menjual batu bara 

sebanyak 59.6 juta ton. Walaupun mengalami sedikit penurunan dari tahun 2013 

yang mencapai 61.7 juta ton dan 43.1 juta ton pada tahun 2012. Jika dikonversi 

dengan harga perton batu bara pada tahun 2014 yang rata-rata diangka US$72,62 

perton, maka Kukar telah mengekspor batu bara lebih dari 5 milyar US$ (BPS 

Kukar 2015). Belum lagi, Kukar juga kota yang menghasilkan minyah dan gas 
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bumi. Tak heran Kukar sudah beberapa tahun bertengger pada posisi puncak 

sebagai kabupaten terkaya di Indonesia dengan APBD Rp 7,6 triliun  tahun 2014 

yang perolehan terbesar dari bagi hasil minyak, gas, dan batu bara. (Tribunkaltim 

23 April 2015). Lesunya pasar internasional dan menurunnya harga komoditi 

minyak dan batu bara juga berpengaruh terhadap kondisi keuangan Kukar, 

tercermin dalam APBD Kukar tahun 2016 mengalami sedikit penurunan menjadi 

6.995 Trilyun (Beritaborneo 27 November 2015). 

Catatan BPS 2015, ada empat sektor dominan yang berpengaruh tinggi 

terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kukar, sektor Pertambangan 

(berperan 75,31% terhadap perekonomi Kukar), sektor Pertanian, Peternakan, 

Kehutanan & Perikanan (8,83%), sektor Konstruksi (6,09%) dan sektor 

Perdagangan (2,54%), dan sisanya berada di sektor transportasi, jasa, industri 

pengolahan dan sektor lainnya. Jika PDRB tanpa migas, maka didominasi oleh 4 

sektor yaitu sektor pertambangan (56,71 persen), sektor Pertanian (15,49 persen), 

sektor konstruksi (10,68 persen), dan sektor industri (4,71). Artinya angka itu 

menegaskan sumbangan SDA di dalam pendapatan Kukar sangat dominan, dan 

sulit untuk begitu saja dihiraukan. 

Realitas angka-angka di ataslah yang terus dibangun dan dipertahankan oleh 

Rita Widyasari sebagai Bupati Kukar dengan tetap mempertahankan eksploitasi 

SDA. SDA sebagai sumber pendapatan utama daerah untuk membiayai 

pembangunannya. Tanpa eksploitasi SDA, Kukar tidak banyak berarti, dan kondisi 

itu sebagai berkah yang harus dimanfaatkan. Namun dibalik semua itu, secara 

spesifik dampak batu bara pada lahan pertanian juga menarik untuk dilihat secara 

jernih. 

Di Desa Jembayan Dalam sedang menuju kerusakan yang sama parahnya. 

Jika di Sedulang sawah tidak lagi bisa ditanami, di Jembayan Dalam masih bisa 

ditanami, namun pencemaran limbah telah menghancurkan padi warga yang jarak 

dengan tambang PT. Megaprima Persada (PT MPP) relatif jauh lebih kurang 0.5-1 

KM, akan tetapi dilewati jalur pembuangan limbah bekas tambang. Kondisi ini 

membuat padi warga mengalami kerusakan yang cukup serius, dimulai padi 

gabuk/kopong, padi menghitam, dan gagal panel (komunikasi dengan Ibu Hamidah 
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2015). Hal yang sama juga terjadi pada Desa Mulawarman di Tenggarong 

Seberang, kerusakan padi sawah akibat limbah tambang, banjir, dan polusi udara 

telah membuat rusak lahan pertanian. 

 

3. Kegelisahan Petani Pedesaan 

Dalam banyak penjelasan statistik ―Kutai Kartanegara dalam Angka 2015‖, 

Kukar merupakan salah satu kabupaten terkaya di Indonesia dengan APBD di atas 

6 trilyun. Dibidang infrastruktur, Kukar belum begitu menggembirakan karena 

banyak jalan-jalan yang masuk keperkampungan belum dibangun secara memadai, 

masih dalam bentuk pengerasan, sekalipun bisa dilalui kendaraan roda empat. Data 

resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah sampai tahun 2014 (BPS 2015), 

pembangunan jalan aspal baru 444 KM, jalan kekirikil 447 KM, batu 258 KM, 

tanah 726 KM, beton 665 KM, total jalan yang ada di Kukar 2.544 KM sementara 

total luas Kukar 27.263,10 KM². Artinya luas jalanan yang dibangun masih jauh 

dari yang dibutuhkan oleh masyarakat Kukar. Apalagi dalam gambaran statistik, 

kondisi jalan tanah masih menjadi yang terpanjang, khususnya di desa-desa. Jalan 

yang diaspal dan beton masih pada jalan-jalan utama. 

Sementara luas lahan para petani sangat terbatas, di sisi lain lahan yang 

tersedia berdesakan dengan lahan milik para pengusaha tambang dan lahan-lahan 

yang tercemar oleh eksploitasi tambang. Profesor Bambang Purwanto pernah 

berujar, ―tidak ada dalam sejarah pertambangan di Indonesia yang menyejahterakan 

masyarakat. Tambang selalu meninggalkan luka dan cerita-cerita duka bagi 

masyarakat, khususnya masyarakat sekitar beroperasinya tambang‖ (Bambang 

Purwanto 2013). 

Pada kasus Jembayan Dalam, warga sekitar yang bekerja di pertambangan 

lebih banyak sebagai tenaga kasar yang penghasilannya tidak memadai, karena 

faktor pendidikan sangat menentukan (Komunikasi dengan Pak Busi 2015). 

Konteks ini (tenaga kerja rendahan) adalah pokok dari persoalan, karena angkatan 

kerja yang tersedia di pedesaan adalah kelompok yang secara terdidik ada pada 

level pendidikan menengah ke bawah. Padahal, eksploitasi tambang di Kukar 

sangat masif dan berbatasan langsung dengan rumah tinggal para penduduk yang 
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sebenarnya juga membutuhkan banyak pekerjaan. Di sisi lain, pekerjaan dalam 

dunia pertambangan batu bara adalah pekerjaan berat, tidak semua orang bisa 

bekerja di tambang dan tidak semua orang jika bekerja di tambang akan 

kuat/mampu bertahan. Ketika kembali ke ladang, lahan dan tanah mereka sudah 

tergadai/jual ke pihak tambang, di sisi lain lahan-lahan mereka yang tersisa tergerus 

dan tercemar. 

Dalam diskusi dengan beberapa pejabat Dinas Pertanian Pangan Kabupaten 

Kukar, persoalan mendasar pertanian di Kukar adalah minimnya lahan untuk 

pencetakan sawah baru. Dalam detil RTRWK dijelaskan, secara keseluruhan lahan 

cadangan potensial untuk lahan pertanian kurang lebih 48.110 hektar yang tersebar 

di seluruh kecamatan di Kukar (Perda No. 9 tahun 2013). Sementara eksisting lahan 

pertanian sawah dan ladang yang bisa ditanami dari tahun 2012-2014 sekitar 

36.887 hektar. Jumlahnya mengalami penurunan karena pada tahun 2012 luas 

sawah yang ditanami 35.536 hektar dan tahun 2013 seluas 42.432 hektar dan turun 

jauh pada tahun 2014 menjadi 36.887 Ha. Dari jumlah luasan itu, baik padi ladang 

maupun sawah total menghasilkan 202.338 ton pada tahun 2012, 203.746 ton pada 

tahun 2013, dan 194.501 ton pada tahun 2014 (Dinas Pertanian Tanaman Pangan 

Kukar 2015). Menurut Dinas pertanian Kukar, pemerintah tidak bisa secara 

kontiniu menjaga luasan lahan milik masyarakat karena beberapa aturan di sektor 

lain memiliki ―kekuasaan‖ lebih untuk merubahnya. Praktiknya, hal itu terjadi 

akibat dua faktor penyebab, ―lahan rusak tidak bisa ditanami karena eksploitasi 

tambang dan sawah berubah menjadi lahan tambang akibat praktek jual beli‖.  

Menurut Dinas Pertanian Pangan Kukar mengatakan ada dua hal yang 

membuat penurunan jumlah luasan lahan padi serta menurunnya jumlah hasil 

panen, yakni alih fungsi lahan dan kerusakan yang ditimbulkan akibat tambang. 

Alih  fungsi lahan milik warga yang terbanyak adalah ―jual beli lahan dari warga ke 

pengusaha tambang, dan yang kedua adalah kerusakan lahan pertanian akibat 

terdampak langsung pertambangan‖. Kerusakan lahan sebenarnya cukup masif dan 

menjadi persoalan serius bagi Dinas Pertanian Kukar, namun yang menjadi 

persoalan, dinas pertanian belum memiliki cara dan kewenangan untuk mengurangi 

dampak kerusakan lahan tersebut (Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kukar 2015).  
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Apa yang dijelaskan oleh dinas pertanian tentang kondisi di lapangan 

mengantarkan penulis pada beberapa desa terdampak dan bagaimana mereka 

mengatasi persoalan tersebut. Tiga desa yang penulis lihat dan temui 

masyarakatnya adalah Desa Sedulang, Sarinadi, dan Jembayan Dalam di 

Kecamatan Kota Bangun dan Kecamatan Loa Kulu. Di Sedulang, lahan sawah 

sekitar 300 hektar tidak lagi diolah oleh warga akibat terdampak langsung oleh 

tambang. 

Awal tahun 2010 PT Kasuari-Harsco membeli lahan masyarakat yang 

kebetulan digunakan untuk lahan pertanian. Menurut Heri S, lahan pertanian warga 

yang digunakan untuk tambang hasil dari pembelian tanah warga sekitar 100 

hektar. Tahun itu juga PT Kasuari-Harsco mulai beroperasi dengan melakukan 

clearing lahan untuk dieksploitasi. Jarak antara operasi tambang dengan lahan tani 

sekitar 50 meter, sementara dengan rumah penduduk sekitar 500 meter. Dalam 

tempo yang tidak lama, pertanian di sekitar tambang langsung mengalami 

perubahan. Mayoritas pertanian gagal panen, diawali dengan tangkai padi 

menghitam, lalu gagal berbuah, sekalipun muncul padinya, banyak yang 

kopong/gabuk. Tidak lama setelah itu, masih dalam tahun yang sama, sistem irigasi 

mengalami kerusakan total akibat penumpukan sedimen, sehingga air tidak lagi 

mengaliri irigasi pertanian warga. Awalnya, masyarakat melihat persoalan ada pada 

sistem pengairan, akan tetapi faktanya sungai yang selama ini digunakan sebagai 

sumber irigasinya juga digunakan oleh perusahaan tambang untuk membuang 

limbah. Walaupun pertambangan sudah mendisain pembuangan limbah yang aman, 

akan tetapi pada pembuangan akhir yang sudah dianggap bersih disalurkan ke kali 

menuju sungai yang  saluran itu juga digunakan oleh warga untuk bertani. 

Kondisi demikian menyebabkan pertanian warga Desa Sedulang tidak 

mendapatkan air akibat aliran sungai lebih rendah dari sawah-sawah petani. Situasi 

ini sudah berlangsung sejak akhir 2010 hingga saat ini. Ada sekitar 300 hektar 

lahan yang tidak dimanfaatkan oleh petani dan dibiarkan menganggur. Apa yang 

dilakukan oleh warga Sedulang? Menjadi pertanyaan menarik karena warga bukan 

meminta perbaikan aliran irigasi, tetapi meminta ganti rugi lahan mereka. Sebagian 

meminta perusahaan agar membeli tanahnya, dan sebagian lagi meminta ganti rugi 
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gagal panen. Respons perusahaan kemudian menjanjikan akan membeli lahan 

tersebut. Namun faktanya, sampai PT Kasuari-Harsco hengkang dari Sedulang 

tanah warga tidak dibayar sebagaimana janjinya (komunikasi dengan Heri S 2015). 

Masyarakat tetap tidak bisa lagi menanam padi karena saluran irigasi tidak 

berfungsi. Atas situasi demikian, Dinas Pertanian Kukar juga belum melakukan 

upaya membantu warga untuk kembali menghidupkan lahan pertaniannya. 

Terkait dengan lahan pertanian, secara spesifik Kukar memang mengalami 

kesulitan dalam pencetakan sawah baru. Menurut dinas pertanian, semua wilayah 

telah terkonsesi dengan tambang dan perkebunan, sementara wilayah hutan tidak 

mungkin akan ditetapkan sebagai lahan pencetakan sawah baru. Untuk 

mempertahankan yang ada juga bukan hal yang mudah, karena lahan-lahan itu 

milik masyarakat, dinas pertanian tidak bisa melakukan intervensi jika masyarakat 

akan mengubah peruntukannya, yang dilakukan dinas pertanian hanya sosialisasi. 

Penurunan luasan lahan dan produksi pertanian pada tahun 2014 dibandingkan 

tahun sebelumnya akibat beberapa wilayah terdampak operasi tambang 

(komunikasi dengan Dinas Pertanian Kukar dan Pak Busy 2015). 

Tambang bukan saja menciptakan iklim buruk bagi polusi udara akibat 

penggalian yang besar, tetapi juga gemuruh suara pengerukan, lalu lintas truk-truk 

pengangkut batu bara yang terus menerus, polusi suara, dan kerusakan lahan akibat 

pembuangan limbah. Di luar itu, masyarakat juga punya keyakinan, setiap 

penambangan selalu menggunakan pawang anti hujan, sebab jika hujan turun, 

tambang tidak bisa beroperasi secara maksimal (komunikasi dengan Ibu Hamidah 

2015). Di Jembayan Dalam, sebagaimana pengalaman lahan pertanian Pak Busy, 

produksi padi yang jaraknya berdekatan dengan tambang mengalami penurunan 

drastis. 

Lahan pertanian Pak Busy dengan operasi tambang MPP hanya belasan 

meter, lahan pertaniannya juga dilewati lalu lintas truck-truck pengangkut batu 

bara. Menurut penuturan Pak Busy, minimal ada dua persoalan mendasar yang 

menjadi penyebab kualitas padinya menurun, rusak, dan gagal panen: pertama 

polusi debu yang berterbangan dari pengerukan tambang dan lalu lintas truk yang 

begitu intens, kedua limbah tambang yang melewati alur selokan menuju sungai, 
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sementara saluran yang sama juga digunakan untuk irigasi pertanian warga. 

Pengalaman yang penulis lihat dalam dua desa, Sedulang dan Jembayan Dalam 

menunjukkan problem utama pada limbah, kerusakan irigasi, dan polusi. Artinya 

apa yang diceritakan Pak Busy sangat valid. 

Berbeda dengan pengalaman Mbah Juani dan Ibu Hamidah, seorang petani 

Madura yang transmigrasi dari Jember. Menurut Mbah Juani, panen yang diperoleh 

perhektar hanya sekitar 1-1.5 ton, padahal sebelum tambang beroperasi ia mampu 

panen 4-5 ton perhektar. Hal itu akibat sawahnya berbatasan langsung dengan 

kolam akhir pembuangan limbah tambang MPP. Jika dilihat, padi yang tumbuh di 

atas lahannya tampak hijau dan subur, namun faktanya kualitas padi sangat buruk, 

kehitaman dan kecil (komunikasi dengan Mbah Juani dan Ibu Hamidah 2015). 

Kondisi ini sudah terjadi beberapa tahun terakhir, sejak MPP beroperasi dan 

pembuangan limbahnya melewati irigasi pertanian warga. 

Pengalaman dua desa di atas memang sangat konkrit, dan menarik untuk 

menjadi pelajaran bagi desa-desa lain. Kalau di Jembayan Dalam lahan pertanian 

masih bisa panen, di Sedulang petani sudah tidak bisa lagi bertani. Di luar dua desa 

itu, satu desa yang menurut penulis menarik untuk dilihat adalah Desa Sarinadi, 

Kecamatan Kota Bangun. Sebuah desa yang kecil, hanya terdiri atas dua dusun, dan 

berisi para transmigran dari Jawa. Awalnya mereka adalah kelompok tani sawit, 

namun tergusur dan kini berprofesi sebagai petani sawah. 

Di sekitar Sarinadi tidak terdapat lokasi tambang batu bara, dan produksi 

beras secara umum tidak memiliki masalah. ―Kami bisa panen sekitar 5-6 ton 

perhektar, sebuah angka yang menurut kami standar di sini, karena tanah kami 

berbeda dengan tanah di Jawa. Tanah di sini panen 5-6 ton sudah standar‖ 

(komunikasi dengan Sudahnan 2015). Menurut Sudahnan, Desa Sarinadi mayoritas 

warganya menggantungkan pertanian dan perkebunan sebagai penghidupan. Total 

lahan yang dimiliki warga 127 Ha kebun karet, 132 Ha kebun sawit, dan 372 Ha 

sawah. Mayoritas lahan itu dimiliki oleh dua dusun yang ada di Sarinadi. Hingga 

hari ini, luasan lahan pertanian warga tidak mengalami perubahan sejak 1990an, 

sekitar 372 Ha. Sebagai PPL, ia memahami persis jumlah lahan dan luasan yang 

dimiliki petani, apalagi Sudahnan sebagai PPL yang tinggal di Sarinadi. Menurut 
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penuturannya, warga Sarinadi secara ekonomi cukup stabil, karena para petani rata-

rata memiliki lahan di atas 1 Ha. 

Ada hal yang menarik pada kasus Desa Sarinadi mengapa bisa bertahan atau 

petani bisa mempertahankan lahannya. Apakah tidak ada upaya pihak lain untuk 

membeli lahan pertanian mereka untuk kepentingan tambang? ―Tanah di sini 

kualitas batu baranya menurut survey, kulitas batu bara terbaik Mas, jadi kita sering 

didatangi pengusaha untuk membeli tanah warga. Dengan berbagai cara mereka 

merayu warga agar melepas lahan kami, akan tetapi kita memiliki pandangan yang 

sama, sama-sama ingin mempertahankan lahan pertanian‖. Warga Sarinadi 

beruntung karena Kepala Desa Sarinadi selalu mensosialisasikan tentang dampak 

buruk yang diakibatkan dari pertambangan, begitu juga PPL selalu melakukan 

penyuluhan tentang dampak tambang bagi kehidupan masa depan mereka.  

Keberadaan kelompok tani sangat membantu warga untuk saling 

mengingatkan agar jangan sampai melepas lahan pertaniannya. Lewat paguyuban 

petani inilah mereka mempertahankan lahan pertaniannya. Menurut Sudahnan, 

kepala desa dan PPL tidak bisa melarang pengusaha tambang untuk melakukan 

negosiasi (jual beli tanah) dengan warga tani, namun kelompok tanilah yang 

mencoba membentengi diri dengan menolak jika ingin dikumpulkan oleh 

pengusaha tambang. 

Sarinadi bisa dijadikan model/contoh bagaimana orang berfikir tentang 

pertanian dan masa depan kedaulatan pangan. Tentu saja keyakinan itu tidak serta 

merta datang begitu saja, akan tetapi lewat sebuah proses panjang bagaimana 

masyarakat Sarinadi mempertahankan hidup dari subsisten menuju pertanian 

mandiri. Jika dua desa lain Jembayan Dalam dan Sedulang menghadapi ancaman 

kongkrit bagi petani bahkan beberapa sudah lumpuh, dan menjadi alarm bagi Dinas 

Pertanian Kukar dalam upaya mempertahankan lahan pertanian warga. 

Pemda Kukar tidak bisa hanya melihat capaian hari ini sebagai satu satunya 

kabupaten di Kalimantan Timur yang surplus produksi berasnya, karena secara 

keseluruhan, Kaltim tetap saja mengimpor beras dari Sulawesi Selatan untuk 

mencukupi kebutuhannya. Surplus Kukar memang menjadi kebanggaan bupati 

terpilih, Rita Widyasari karena asumsi umum, tambang merusak lahan pertanian, 
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dan Kukar membuktikan sebaliknya dengan peningkatan produksi. Persoalannya 

tidak sesederhana angka statistik yang dideretkan, sebab ancaman tambang bukan 

mitos, tetapi ―gerakan‖ nyata yang terus menghimpit dan menjajah lahan pertanian 

warga. 

 

B. Eksklusi Sumberdaya Agraria 

1. Wajah Ganda Eksklusi 

Ada dua pandangan utama mengenai eksklusi dalam literatur mengenai tanah 

dan sumberdaya alam. Dalam kajian ekonomi, sumberdaya serta barang dan jasa 

lainnya dikatakan ―dapat dieksklusi‖ ketika terdapat kemungkinan untuk mencegah 

orang mengaksesnya, sementara sesuatu dikatakan tidak dapat dieksklusi ketika hal 

tersebut tidak dimungkinkan. Kemungkinan sesuatu dapat dieksklusi sebagian 

ditentukan oleh karakter sumberdaya itu sendiri, tetapi juga bisa berasal dari 

hubungan-hubungan sosial yang melingkupi sumberdaya tersebut. Sebuah contoh 

klasik sumberdaya yang tidak dapat dieksklusi adalah udara yang kita hirup. 

Sementara tanah punya karakter berbeda karena orang dapat dieksklusi dari akses 

atau dibatasi dalam memperoleh manfaat darinya. 

Pendekatan kami berbeda, karena menurut kami lawan kata dari eksklusi 

bukanlah inklusi melainkan akses. Berangkat dari definisi Jesse Ribot dan Nancy 

Peluso tentang akses sebagai ―kemampuan mendapat manfaat dari sesuatu‖, kami 

mendefinisikan eksklusi dengan merujuk kepada bagaimana orang dicegah untuk 

mendapat manfaat dari sesuatu (lebih khusus lagi, tanah). Kami membagi proses 

eksklusi menjadi tiga tipe utama: bagaimana orang memelihara akses tanah yang 

mereka punyai dengan mengeksklusi pengguna potensial lain; bagaimana orang 

yang memiliki akses tanah kehilangan akses tersebut; dan bagaimana orang yang 

tidak memiliki akses dicegah untuk mendapatkan akses tersebut. Seperti konsep 

Ribot dan Peluso mengenai akses, pemahaman kami mengenai eksklusi lebih luas 

dari pada konsep hak kepemilikan pribadi, bahkan ketika dipahami lebih luas 

sebagai ―berbagai klaim atau hak yang diterima atau diakui secara sosial.‖ 

Definisi eksklusi di atas membantu kami untuk memusatkan perhatian kepada 

wajah ganda eksklusi dan segala kerumitan yang mengikutinya. Eksklusi, seperti 
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kami singgung sebelumnya, adalah sebuah situasi yang dibutuhkan dalam setiap 

tipe penggunaan dan pengaturan penguasaan tanah. Konservasi hutan berarti 

melarang kegiatan pertanian—paling tidak sebagian. Para petani tidak akan 

menanam tanaman komersial tanpa ada keyakinan bahwa mereka dapat mengontrol 

lahannya hingga panen. Investasi jangka panjang bergantung pada hak 

mengeksklusi orang lain untuk mendapat manfaat dari investasi, meskipun orang 

lain itu barangkali diizinkan memetik atau memungut tanaman hasil investasi. Oleh 

karena itu, eksklusi menciptakan keamanan sekaligus ketidakamanan. Ketika tanah 

menjadi langka, akses eksklusif terhadap tanah produktif bagi sebagian orang akan 

berbuah ketegangan karena orang lain tidak mendapatkannya. Ketegangan ini 

menjadi jantung perebutan tanah baik ―di lapangan‖, di mana orang-orang dengan 

klaim berbeda berkonfrontasi secara langsung, maupun di arena kebijakan nasional 

dan internasional, tempat tertinggi tatakelola tanah diperdebatkan. Wajah ganda 

eksklusi menciptakan masalah yang kadang tak ada solusinya bagi orang atau 

kelompok tertentu. Debat kebijakan, misalnya, cenderung mendukung tindakan 

eksklusi sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu. Para pakar berpendapat 

bahwa konservasi hutan dibutuhkan bagi masa depan bumi atau orang-orang harus 

disingkirkan demi melancarkan pembangunan bendungan untuk menyediakan 

pasokan listrik. Bank Dunia berdalih bahwa menciptakan pasar tanah akan 

memaksimalkan akses bagi para pengguna tanah paling efisien untuk menjamin 

pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, kebijakan resmi yang mendukung tindakan 

eksklusi seringkali diiringi dengan kepedulian atas akibat-akibat eksklusi bagi 

kehidupan orang banyak. Ketika otoritas negara mengenali wajah ganda eksklusi, 

dan berusaha membatasi akibat-akibat merusak yang tidak diinginkan dari 

tindakan-tindakan eksklusi, mereka menjadi bagian ―gerakan tanding‖. Tanah, 

seperti Karl Polanyi amati, bukanlah sebuah komoditi biasa tetapi merupakan dasar 

utama kehidupan dan karena itu eksklusi atas akses tanah akan terus menjadi 

subyek gerakan tanding yang menuntut fungsi-fungsi sosial tanah. Gerakan-gerakan 

tanding ini tidak harus memiliki asal-usul atau alasan yang sama atau mewakili satu 

kepentingan. Mereka adalah jaringan longgar di mana beragam aktor, cita-cita dan 

kewajiban datang bersamaan, bergabung untuk sementara, terpecah-belah, lalu 
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buyar. Polanyi menekankan, eksklusi yang berbasis pasar sebagai ancaman utama 

bagi akses atas tanah. Gerakan tanding melawan komoditisasi tanah punya sejarah 

panjang di Asia Tenggara, dan mereka terus bermunculan dan bersekutu lagi di era 

neo-liberal ketika pasar muncul sebagai kekuatan adidaya. Pada waktu yang sama, 

jangkauan gerakan tanding semakin luas dan menyadari bahwa, selain proses-

proses pasar, rangkaian aturan dan pencaplokan tanah besar-besaran juga turut 

menghancurkan prasyarat bagi keberlanjutan kehidupan dan mata pencaharian 

sebagian orang. 

Wajah ganda eksklusi ini sangat gampang dikenali di arena konservasi. 

Kawasan konservasi menutup dan menetapkan tanah bebas dari kegiatan pertanian 

skala kecil. Ganti rugi, jika diberikan, biasanya tidak cukup mengganti mata 

pencaharian petani yang hilang, dan para petani sering melawan proses eksklusi itu 

atas nama hak tanah sebagai sumber kehidupan. Satu cara untuk melihat 

perseteruan semacam ini adalah dengan melihat skalanya. Aktor-aktor yang 

tereksklusi dari akses langsung ke kawasan hutan lindung dituntut untuk 

menanggung beban bagi kepentingan global yakni konservasi keanekaragaman 

hayati. 

Klaim tanah atas dasar identitas adat atau etno-teritorial (wilayah-ulayat), 

ketika satu kelompok menyatakan keberadaan dan hak melakukan eksklusi 

terhadap orang lain melalui klaim sejarah dan keterikatan atas satu kawasan 

tertentu, memunculkan dilema-dilema yang sulit ditangani. 

Akhirnya, wajah ganda eksklusi juga terlihat dan mencirikan administrasi 

pertanahan di Asia Tenggara yang sebagian besar membuat frustrasi para ahli, 

administrator dan investor. Undang-undang yang saling bertentangan, agenda 

negara yang tidak konsisten, tumpang tindih alokasi tanah, prioritas yang berubah-

ubah, batas-batas yang membingungkan, peta-peta yang buruk dan data-data yang 

tidak lengkap biasa ditafsirkan sebagai bukti lemahnya kapasitas negara atau 

penyamaran bagi upaya pematokan tanah. 

Saat membahas wajah ganda eksklusi tanah sebagai syarat wajib dalam 

pengaturan dan penggunaan lahan produktif maupun sebagai ancaman kehidupan 

dan mata pencaharian, kami sudah memulai dengan mengurai dilema yang dihadapi 
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pihak berwenang dan pakar yang bertanggung jawab membuat penataan yang 

paling tepat dan ornop serta aktor lain yang berusaha menantang aturan-aturan 

tersebut atas nama kaum miskin pedesaan. 

Kebanyakan penulis dalam debat ini berasumsi bahwa: pertama-tama, 

pematokan/perampasan dilakukan oleh negara dan/ atau perusahaan besar (atau 

yang mengejawantah sebagai ―kapital‖); kedua, pematokan dilakukan untuk 

meraup untung besar atau secara lebih umum untuk memfasilitasi akumulasi. 

Bertentangan dengan anggapan umum, Tubtim dan Hirsch menunjukkan 

bagaimana pematokan dapat dilakukan melalui wacana mengenai properti milik 

bersama. Pematokan yang sering terjadi di kalangan orang-orang dekat, yang kami 

sebut sebagai ‖pematokan kecil-kecilan‖, sebaiknya tidak membutakan kita dari 

fakta-fakta bahwa para petani kecil tidak selalu setuju dengan orientasi kolektif 

dalam mempertahankan kepemilikan bersama dan mereka seringkali menginginkan 

kepemilikan pribadi atas tanah. Karena keinginan ini juga bisa memunculkan 

dilema yang kami bahas di atas, kita tidak bisa mengabaikannya. 

Asumsi bermasalah keempat dalam kepustakaan mengenai pematokan 

terletak dalam pandangan bahwa proses ini dilihat sebagai proses sepihak di mana 

negara dan korporasi berusaha mengambil tanah milik bersama sebuah 

‖komunitas‖. Kalaupun pandangan ini merupakan sebuah deskripsi memadai untuk 

beberapa sengketa tanah di Asia Tenggara, kepemilikan bersama lahan atau 

pemukiman lebih merupakan pengecualian dari pada kelaziman.  

 

2. Kekuatan Pembentuk Eksklusi 

Lantas kekuatan-kekuatan apa saja yang membentuk eksklusi atas tanah? 

Analisis kami atas pertanyaan ini dimulai dengan bertanya: tanggapan seperti apa 

yang mungkin muncul jika seseorang ditanya mengapa ia tidak mendapat akses atas 

sepetak tanah? Katherine Verdery mengajukan pertanyaan yang sama dan 

mendaftar sederet ―kemungkinan idiom‖ yang bisa saja digunakan untuk 

membenarkan klaim atas sepetak tanah: ―Garis kerabat kami lebih besar.‖ 

Untuk menjelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan kekuatan-

kekuatan itu, kami akan mulai dari peraturan. Dalam pengertian kami, peraturan 
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merujuk secara khusus pada aturan-aturan—formal maupun informal—yang 

mengatur akses dan eksklusi. Peraturan terkait dengan tanah memiliki empat 

komponen utama. Pertama, peraturan menentukan batas-batas satu petak tanah 

dengan petak lainnya. Kedua, peraturan menentukan jenis-jenis penggunaan tanah 

yang dapat diberikan atau dilarang di antara batas-batas tersebut. Pada umumnya, 

negara-negara modern membatasi tanah dengan beragam tujuan dan membagi 

kawasan satu negara untuk konservasi, industri, komersial, wisata, kehutanan, 

pertanian, militer, pemukiman dan lain sebagainya. Akan tetapi, peraturan-

peraturan tataguna lahan tidak selalu bersifat mutlak. 

Dua poin penting terkait peraturan, yaitu: Pertama, kami tidak menganggap 

bahwa hanya negaralah yang pegang peraturan. Aturan mengenai akses tanah dan 

eksklusi seringkali dibuat oleh kelompok masyarakat adat. Barangkali yang kerap 

luput diperhatikan, organisasi transnasional juga terlibat dalam regulasi tanah di 

Asia Tenggara. Contoh, UNESCO dapat memiliki sebuah kewenangan, meskipun 

tidak selalu definitif, yang berdampak bagi tataguna dan kepemilikan tanah dengan 

mendeklarasikan suatu kawasan sebagai Situs Warisan Dunia. Kedua, peraturan 

bukanlah perkara yang semata-mata soal pelarangan dan pemberlakuan syarat-

syarat. Lebih dari itu, peraturan pertanahan bekerja melalui pemberian insentif yang 

mendorong perilaku tertentu sekaligus menghalangi perilaku lain. 

Saat berpindah dari peraturan menuju pemaksaan, kami mendapati satu area 

penting di mana empat kekuatan eksklusi bercampur-baur. Paksaan adalah inti dari 

peraturan: bila beragam sanksi ditimpakan mereka yang melanggar hukum, 

sebagian besar sanksi di negara modern terjadi dengan jalan paksaan, dan negara 

mengklaim sebagai satu-satunya pihak yang sah melakukan pemaksaan. 

Ketika penggunaan kekerasan terbuka cukup lazim terjadi, bukan berarti 

kekerasan merupakan bentuk pemaksaan paling penting yang digunakan untuk 

melakukan eksklusi. Penguasaan sarana kekerasan dapat menciptakan sebuah iklim 

di mana pemaksaan berlaku sangat efektif tanpa harus digunakan secara langsung. 

Situasi semacam ini sangat terkait dengan kasus-kasus kekerasan aktual yang 

merentang dari intimidasi paling halus hingga yang terbuka. 
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Kekuatan ketiga yang kami hadirkan dalam buku ini adalah pasar, yang telah 

menjadi kekuatan besar dan penting bagi dinamika akses dan eksklusi tanah di Asia 

Tenggara. Harga tanah adalah faktor utama yang menentukan siapa dapat dan siapa 

yang tidak dapat akses. Negara senantiasa mengintervensi pasar karena mereka 

berusaha menciptakan kegiatan ekonomi dan memberi keistimewaan bagi 

kelompok-kelompok yang disukai dan pengikut mereka. Tanah siap dijual hanya 

dalam kondisi-kondisi tertentu dan negara berusaha menekan jenis pasar tertentu 

(misalnya, pasar tanah di dalam kawasan konservasi) dengan tingkat kesuksesan 

yang bermacam-macam. Pun tak kalah pentingnya, pihak-pihak yang terlibat di 

dalam pasar dan para pembuat kebijakan seringkali adalah orang atau kelompok 

yang sama. Di dalam diskusi tentang kekuatan pasar, kami berusaha 

memperlihatkan peran dan intervensi negara agar lebih jelas. 

Harga-harga kredit (atau katakanlah bunga dari hutang) menjadi faktor 

penting dalam proses-proses pelepasan tanah di antara petani kecil yang akan kami 

bahas di Bab 6. Selain itu, perlu diungkapkan bahwa suap-menyuap sering punya 

‗harga pasar‘, sehingga dapat merangsang polisi untuk memanfaatkan kekuasaan 

untuk mendepak nelayan dari kawasan pantai atau meyakinkan seorang walikota 

mengeluarkan aturan tataruang baru untuk memuluskan konversi lahan. 

Kekuatan terakhir adalah legitimasi. Dipahami sebagai alasan pembenaran 

bagi kondisi sesungguhnya atau kondisi ideal dan merujuk kepada nilai-nilai moral, 

legitimasi berperan penting dalam mendukung berbagai bentuk eksklusi. Argumen 

yang dibingkai dalam pengertian apa yang benar dan layak menyediakan landasan 

normatif bagi kekuatan-kekuatan peraturan, pemaksaan dan pasar. Klaim-klaim 

ilmiah sebagaimana terlihat dalam wacana tentang daerah aliran sungai atau 

tatakelola pemerintahan (termasuk pasar bebas atas tanah) dapat digunakan sebagai 

senjata pamungkas untuk mengakhiri konflik klaim atau membenarkan eksklusi. 

Lebih luas lagi, pemerintah yang keranjingan ‖niat untuk memperbaiki‖ (will to 

improve) mengklaim bahwa mereka tahu bagaimana seharusnya rakyat hidup dan 

merasa punya hak dan kewajiban untuk mengarahkan perilaku warga sesuai cita-

cita tersebut. 
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Peraturan, pemaksaan, pasar dan legitimasi adalah empat kekuatan yang 

harus digunakan para aktor untuk mengeksklusi atau merespons eksklusi. Masing-

masing kekuatan tersebut bekerja efektif di tingkatan berbeda. Pemaksaan bekerja 

paling efektif ketika diterapkan dalam jarak dekat (ketika salah satu pihak punya 

kemampuan menyakiti secara fisik pihak lain), tetapi seperti yang telah kami 

singgung sebelumnya, pemaksaan juga dapat beroperasi dari jarak jauh dalam 

bentuk penyebarluasan ancaman. Legitimasi selalu merupakan urusan 

mempengaruhi orang lain dan semakin penting ketika dua pihak berbagi cara 

pandang yang sama (misalnya, dua bersaudara berebut tanah warisan) atau terpisah 

secara fisik dan sosial (petani ‗di sini‘ dan lobi-lobi transnasional mempromosikan 

konservasi via pengusiran ‗di sana‘). Nota pajak tanah yang dikeluarkan oleh 

pegawai lokal bisa dijadikan bukti oleh pemilik tanah bahwa ‗negara‘ telah 

mengakui kesahihan klaim mereka. Kekuatan pasar bekerja secara konkret dalam 

proses tawar-menawar —―Ini harga yang makelar mau bayar untuk tanah kami 

sekarang‖. Dalam bentuknya yang abstrak sebagai harapan atau janji-janji, pasar 

memiliki kekuatan yang besar untuk merangsang tindakan. Contoh paling 

spektakuler adalah ketika harapan-harapan menjadi kaya mendorong petani (yang 

tidak memiliki akses mencari informasi harga pasar) berlomba menanam tanaman 

komersial yang harganya sedang meroket. Kompleksitas narasi di bab-bab yang 

menyajikan data empirik tidak hanya terbentuk oleh keragaman aktor dan kekuatan 

yang terlibat tetapi juga oleh perbedaan cara kekuatan-kekuatan itu dimobilisasi 

sepanjang waktu di skala berbeda. 

 

RANGKUMAN 

Keberadaan tambang telah merubah perekonomian suatu wilayah, biasanya hal ini 

nampak pada data statistik yang menunjukkan angka tertentu, yang boleh jadi tidak linear 

dengan perekonomian warga. Sebagai contoh, jika dilihat data statistik tahun 2014, posisi 

Kalimantan Timur berada di urutan kedua termiskin di seluruh wilayah (regional) 

Kalimantan. Artinya Kaltim sebagai wilayah yang dipenuhi tambang batu bara dan 

perkebunan skala luas belum bisa mengangkat secara maksimal posisinya dari kerentanan 

dan kemiskinan. 
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Dalam beberapa liputan media lokal nampak besarnya dampak tambang bagi 

masyarakat, tetapi belum cukup adanya upaya untuk mengatasi secara signifikan. 

Termasuk adanya perpindahan tanah dari penduduk ke pengusaha tambang. yang 

dibarengi dengan berbagai upaya pihak tertentu agar masyarakat mau melepaskan tanah. 

Ketika luas tanah para petani sangat terbatas, ternyata di sisi lain tanah yang tersedia 

berdesakan dengan tanah milik para pengusaha tambang dan tanah-tanah yang tercemar 

oleh eksploitasi tambang. Menurut Dinas Pertanian Pangan Kabupaten Kutai 

Kartanegara, ada dua hal yang membuat penurunan jumlah luasan tanah untuk budidaya 

padi, serta menurunnya jumlah hasil panen, yakni alih fungsi tanah dan kerusakan yang 

ditimbulkan akibat tambang. 

Wajah ganda eksklusi ini sangat gampang dikenali di arena konservasi. Kawasan 

konservasi menutup dan menetapkan tanah bebas dari kegiatan pertanian skala kecil. 

Ganti rugi, jika diberikan, biasanya tidak cukup mengganti mata pencaharian petani yang 

hilang, dan para petani sering melawan proses eksklusi itu atas nama hak tanah sebagai 

sumber kehidupan. Satu cara untuk melihat perseteruan semacam ini adalah dengan 

melihat skalanya. Aktor-aktor yang tereksklusi dari akses langsung ke kawasan hutan 

lindung dituntut untuk menanggung beban bagi kepentingan global yakni konservasi 

keanekaragaman hayati. 

Sementara itu, peraturan, pemaksaan, pasar dan legitimasi adalah empat kekuatan 

yang digunakan para aktor untuk mengeksklusi atau merespons eksklusi. Masing-masing 

kekuatan tersebut bekerja efektif di tingkatan berbeda. Pemaksaan bekerja paling efektif 

ketika diterapkan dalam jarak dekat (ketika salah satu pihak punya kemampuan 

menyakiti secara fisik pihak lain), tetapi pemaksaan juga dapat beroperasi dari jarak jauh 

dalam bentuk penyebarluasan ancaman. 

 

EVALUASI 

1. Bagaimana dampak keberadaan tambang terhadap perubahan ekonomi suatu wilayah?  

2. Mengapa dampak negatif tambang bagi masyarakat, sulit terekspose ke publik? 

3. Bagaimana wajah ganda eksklusi yang terkait dengan keberadaan tambang? 

4. Bagaimana peraturan, pemaksaan, pasar dan legitimasi berperan sebagai kekuatan 

yang akan mengeksklusi atau merespons eksklusi? Berikan contoh faktual! 
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