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MENCARI MAKROMAN DI TANAH PINJAMAN  

Perempuan Makroman Di Tengah Perubahan Agraria Dan Perjuangan Komunitas 

Menghadapi Pengerukan Batubara 

 

 

Ringkasan 

Hutan yang dikaji dalam riset ini difokuskan pada kawasan hutan yang dialokasikan 
sebagai Hutan Tanaman Industri (HTI) di Sumatera Selatan, dengan mengambil lokasi 
pada Kabupaten Musi Banyuasin. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana 
reproduksi ruang hutan dari waktu ke waktu telah mengubah banyak hal dalam 
kehidupan warga desa – khususnya perempuan –  di sekitar hutan, terutama dalam hal 
degradasi kualitas lingkungan, membatasi akses terhadap fasilitas publik, dan pada 
akhirnya memarginalisasi perempuan.Makin tereksklusinya masyarakat dari akses 
terhadap tanah dan hutan telah mendorong proses alienasi dan relasi sosial yang 
timpang. Respon terhadap bergantinya penguasaan hutan dari waktu ke waktu 
mendorong perempuan melakukan diferensiasi sumber mata pencaharian, dari sektor 
pertanian ke sektor non-agrarisdan berbagai upaya pemenuhan kebutuhan hidup yang 
pada gilirannya menambah beban perempuan sebagai pihak yang harus memenuhi 
kebutuhan keluarga yang terus meningkat. Pada akhirnya reproduksi ruang tersebut 
turut mereproduksi relasi sosial. Jika dulunya keterkaitan perempuan dan hutan 
dihubungkan oleh manfaat-manfaat yang bisa dinikmati masyarakat dari hutan, maka 
saat ini keterkaitan perempuan dan hutan dihubungkan oleh dampak-dampak 
pencemaran lingkungan hutan oleh penetrasi dan ekspansi industri ekstraktif yang 
sedemikian eksesif dan oposisional terhadap kelestarian hutan. 

Makroman adalah  nama kelurahan di kota Samarinda yang menjadi situs penelitian ini, 
dan sekaligus punya arti sebagai sebuah harapan agar orang-orang transmigran yang 
datang, tinggal dan berusaha di sana itu hidupnya mulia. Judul penelitian "Mencari 
Makroman di Tanah Pinjaman"memberi pesan bahwa tanah pertanian dan layanan alam 
berupa air dan segala hal lainnya yang dinikmati oleh orang-orang di Makroman tidak 
lagi bisa berlanjut. Perusahaan batubara yang menjadi penguasa tanah baru telah 
bekerja dan secara drastis maupun perlahan merusak apa-apa yang mereka nikmati itu. 

Penelitian ini menampilkan secara kritis dinamika ekonomi politik lokal, proses-proses 
kebijakan pemberian lisensi untuk pertambangan batubara, dan perubahan tata guna 
tanah, kepemilikan dan kehidupan keseharian penduduk Makroman pada tingkat 
kampung. Penelitian dengan strategi dan pendekatan etnografis ini dilakukan dengan 
mengutamakan pengungkapan perubahan posisi, pengalaman dan tuturan dari 
perempuan yang menjadi subjek utama penelitian ini.  

 

Kata-kata Kunci: 

Samarinda, perubahan agraria, industri ekstraktif batubara, perjuangan komunitas, tutur 
perempuan. 
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EkonomiIndonesia (MP3EI). 
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PAN   Partai Amanat Nasional 
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PDIB   Pemuda Demokrat Indonesia Bersatu  
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PKI    Partai Komunis Indonesia 
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PPM   Panca Prima Mining (PT) 
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RTRW   Rancangan Tata Ruang Wilayah 
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UU   Undang Undang 
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I.   
Pendahuluan 

 

“Makroman dari kata Al-Mukarom, yang terhormat, 
yang dihormati, atau yang  mulia. Yang tinggal di 

tempat ini semoga hidupnya mulia". 

 (Maman, 70 tahun, transmigran asal Baduy) 

 

Latar Belakang  

"Pertambangan batubara di Kalimantan diidentifikasi sebagai salah satu kegiatan 
ekonomi utama yang dapat menopang perekonomian Koridor Ekonomi Kalimantan di 
saat produksi migas menurun," demikian ditulis dalam halaman 100 dokumen 
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Saat 
dokumen ini disusun (2010) batubara yang telah digali Indonesia setiap tahunnya telah 
mencapai 325 juta ton,  naik hingga 386 juta ton pada 2012, dan mencapai 421 juta ton 
pada 2013. Hanya sekitar 20,3 persen digunakan kebutuhan dalam negeri, sisanya 
diekspor ke Jepang, Cina, India, Korea Selatan, dan beberapa negara ASEAN. Meskipun 
pada mulanya produksi tahun ini diperkirakan turun hingga 370 juta ton, namun Ketua 
Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) memprediksikan angka itu bakal naik, 
karena tahun ini batas akhir perusahaan-perusahaan tambang diwajibkan membangun 
smelter sesuai perintah UU No 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, selain 
karena permintaan bahan bakar batubara semakin membesar.   

Batubara menjadi komoditas global penting, sejak turunnya produksi migas Indonesia, 
disamping di dalam negeri akan terus terjadi peningkatan kebutuhan energi fosil, 
khususnya batubara untuk pembangunan dan pengembangan ekonomi utama yang 
direncanakan dalam enam koridor MP3EI, seperti untuk pengadaan listrik untuk 
Pembangkit Listrik Tenaga Uap, Pembangkit Listrik Mandiri (IPP), pabrik semen, dan 
smelter logam. MP3EI diproyeksikan membutuhkan tambahan energi listrik sekitar 
90.000 MW hingga tahun 2025.  

Pulau Kalimantan kini menjadi pusat pengerukan batubara. Pulau ini memiliki 51,2 
persen cadangan batubara Indonesia, sekitar 72 persennya ada di provinsi Kalimantan 
Timur, sisanya 23,7 persen di Kalimantan Selatan,  sekitar 3,1 persen, dan Kalimantan 
Tengah dan 1 persen di Kalimantan  Barat (MP3EI, 2010:101). Dari tahun ke tahun, 
produksi batubara ini meningkat di Kalimantan Timur. Sepanjang 2009 – 2011, meningkat 
dua kali lipat dalam tiga tahun dari 123.256.163 ton pada 2009, menjadi 140.753.374 ton 
pada 2010 dan  204.989.756 ton pada 2011. Pada 2009 - 2010, produksi Kaltim mencapai 
53 - 55 persen produksi batubara Indonesia (RAD-GRK Kaltim, 2012: 26)  

Kalimantan Timur sejak lama menjadi jejak pengerukan batubara dunia, khususnya sejak 
penjajahan Belanda dan Inggris atas Kesultanan Kutai. Di Inggris, pada 1700-an, saat 
tenaga otot manusia dan hewan, juga air dan angin tak mampu lagi menjadi mesin 
produksi, dan batubara menjawab kebutuhan itu. Revolusi Industri lahir bersama 
penemuan batubara. Batubara tak hanya menjadi bahan bakar mesin secara harfiah, tapi 
juga mesin investasi.  
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Saat Thomas Newcomen menginvestasikan mesin uap untuk memompa air dari lubang 
tambang pada 1712 telah menyulut revolusi Industri yang pada abad berukutnya 
memicu perluasan operasi industri pertambangan, tekstil, pemutihan, penggilingan  dan 
lainnya. Korporasi menjadi berlipat ganda jumlahnya ketika usaha-usaha itu 
membutuhkan lebih banyak daripada yang dihasilkan kongsi dagang biasa. Paska revolusi 
Amerika, antara 1781 – 1790 jumlah korporasi meningkat dari 33 menjadi 328. Masa ini 
bertepatan dengan masa penjajahan bangsa Eropa untuk mengejar semboyan mereka, 
gold, glory, gospel.  

Belanda berhasil memaksa Kesultanan Kutai bertekuk lutut, dan menjadikan kawasannya 
sebagai onderafdeeling, atau wilayah kekuasaan Belanda. Bahkan dalam perjanjian pada 
1850 disebutkan bahwa wilayah yang dikuasai  Sultan adalah pinjaman dari Belanda. 
Belanda menggali batubara di Pelarang Samarinda pada 1861 – 1872 dengan total 
produksi mencapai 12.783,9 ton,  sebelum akhirnya diserahkan kepada Sultan Kutai. 
Banyak kuli dari China dan pulau Jawa didatangkan untuk menggali batubara yang 
sebagian besar batubara itu dipakai untuk kapal uap pasukan perang Belanda 
(Syamtasiyah, 2013:105-130).  

Belanda menyerahkan tambang Pelarang pada Kutai pada 1872. Ternyata Sultan Kutai tak 
mampu mengurus tambang Pelarang, yang menuntut penguasaan teknologi, intensifikasi 
modal dan tenaga kerja, serta investasi  jangka panjang serta keterampilan teknis dan 
manajemen. Inilah pertama kali sistem kerajaan di Nusantara dikenalkan pada sistem 
ekonomi perindustrian sebacai ciri ekonomi kota.  

Satu dekade berikutnya bersama banyaknya penelitian dan temuan cadangan baru, 
Sultan Kutai dengan persetujuan Belanda mengeluarkan izin dan konsesi pertambangan 
batubara dan minyak. Sepanjang 1886 – 1903 telah dikeluarkan 36 konsesi dan izin 
(verguning). Konsesi selama 75 tahun diberikan kepada pengusaha atau perorangan, 
konsesi selama 3-5 tahun hanya untuk perorangan (Syamtasiyah 2013:137- 144).  

Kala itu, Samarinda adalah kota pelabuhan utama, pintu gerbang Kesultanan Kutai. Kota 
ini dibelah oleh sungai Mahakam, sungai terpanjang nomer satu di Kalimantan Timur dan 
terbesar ketiga di Indonesia. Pelabuhan ini pintu ekspor sarang burung, lilin, getah perca, 
karet, damar, rotan dan teripang. Kandungan batubara sepanjang Mahakam menarik 
kedatangan pedagang-pedagang Inggris dan Hongkong. Pelabuhan ini lebih ramai sejak 
kekuasaan jatuh ke tangan Belanda dengan masuknya pekerja-pekerja tambang yang 
didatangkan dari Jawa dan China.  

Di masa kemerdekaan kota pelabuhan ini menjadi ibu kota provinsi. Belakangan, kota 
Samarinda tak hanya menjadi saksi utama model ekonomi Indonesia paska kolonialisasi 
yang bergantung pada industri pertambangan migas dan mineral serta kayu pada akhir 
abad 18 hingga abad 20. Kala itu dikenal sebagai banjir kap, atau sistem penebangan 
yang sistematis di seluruh wilayah Kaltim, dengan sentra alat transportasi utama Sungai 
Mahakam sebagai lalu lintas kayu-kayu hutan Kalimantan ini diangkut ke Jawa, Sulawesi, 
hingga Malayasia, Cina, dan Jepang. 

Pengerukan batubara kembali marak sejak industri kayu runtuh karena jumlah tegakan 
pohon yang ditebang lebih banyak dari yang ditanam. Selain produksi migas juga mulai 
berkurang drastis setelah dieksploitasi lebih dari satu abad lalu. Di masa Orde Baru, 
sebelum adanya Otonomi daerah, ijin tambang di Kalimantan Timur meliputi 69 ijin 
Kuasa Pertambangan (KP), 9 Ijin Kontrak Karya (KK) dan 40 ijin Perjanjian Karya 
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Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), dengan total ijin adalah 118 buah 
(Muhammad dkk, 2007:25). Jumlah ijin ini meningkat  hampir 13 kali lipat masa Otonomi 
Daerah menjadi 1488 Ijin Usaha Pertambangan. 

Kota Samarinda, Ibu kota provinsi dengan populasi penduduk terpadat di Kalimantan 
Timur juga tak lepas dari jejak pengerukan batubara. Pada 2001, Pemerintah kota 
Samarinda di masa  kepemimpinan Achmad Amins dan Sahari Jaang mengeluarkan satu 
ijin tambang batubara seluas 87,52 hektar, pada 2005  bertambah menjadi 38 ijin seluas 
20.323,1 hektar, dan naik pada 2009 menjadi 76 ijin seluas 27.556,66 hektar.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Peta konsesi pertambangan di Samarinda. 

(Sumber: Jatam Kaltim, 2010) 
 

Pada 2005 hingga 2010, produksi batubara Samarinda  meningkat hampir 13 kali lipat. 
Pada 2005 produksinya sekitar 407, 134,99 ton; tahun berikutnya naik tiga kali lipat 
menjadi 1.580.553,99 ton, sementara pada 2007 sekitar 2.200.098,3 ton, meningkat dua 
kali lipat pada 2008 sekitar 4.401.783 ton, dan pada 2009 menjadi 5.132.914,74 ton.  

Selama ini, pengerukan batubara jauh dari janji yang disampaikan Pemerintah, bahwa 
pertambangan akan menjejahterakan warga lewat lapangan pekerjaan dan 
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pembangunan infrastruktur. Di Samarinda,  pengerukan batubara yang dilakukan secara 
masif bersamaan dengan pembangunan infrastruktur di perkotaan telah melahirkan 
krisis sosial, ekonomi dan ekologi, yang memburuk dari waktu ke waktu. Sejak 71 persen 
dari 71.800 hektar  wilayah kota Samarinda dikuasai perusahaan tambang  batubara. 
Melimpahnya perijinan ini berdampak buruk. Sepanjang  2011 – 2012  ada enam orang 
anak meninggal di lubang tambang batubara di kota Samarinda.  

Kelurahan Makroman di kecamatan Sambutan merupakan salah satu kelurahan di 
daerah hulu yang tak luput dari bencana akibat pengerukan batubara. Mayoritas warga 
Makroman adalah transmigran dari pulau Jawa,  yang datang sejak 1955. Pada 1970an, 
mereka membuat sawah di lahan rawa Kalan Luas (secara literal berarti padang luas). 
Kala itu, secara bergotong royong mereke membuat pematang sawah. Belakangan pada 
1980 hingga 1990-an, berbagai proyek padat karya dan pembuatan saluran irigasi 
dijalankan pemerintah yang menjamin air tersedia sepanajng musim, yang sejak itu 
mereka bisa panen dua kali setahun1. Kawasan ini kerap menjadi tempat percontohan 
pemerintah untuk mempromosikan pertanian revolusi hijau.  

Banjir lumpur datang sejak CV Arjuna  yang memiliki konsesi yang luasnya 1.598 hektar 
membongkar batubara di Makroman. Produksi Batubara PT Arjuna meningkat dari tahun 
ke tahun. Pada 2007 produksinya  48,945.01 ton,  tahun berikutnya menjadi   66,399.01, 
naik empat kali lipat pada 2009 menjadi  243,236.34, naik dua kali lipat tahun berikutnya 
menjadi  411,000.00 dan pada 2011 naik menjadi 540.050 ton (LAKIP Dinas 
Pertambangan Samarinda 2011:17) . 

Pada 2008, setelah 53 tahun sejak transmigran menetap di Makroman dan upaya 
mereka membangun irigasi sawah dan agroforestri kebun buah,  kondisi kini berubah 
cepat. Tak sampai  2 tahun, sejak datangnya tambang batubara CV Arjuna pada 2006, 
terjadi diferensiasi sosial dan spasial. Bukit-bukit menjadi lubang, air yang dulunya jernih 
berubah  keruh, musim hujan kerap banjir lumpur, yang berakibat gagal panen dan ikan-
ikan di kolam mati. Tak hanya itu, musim hujan pun kini krisis air. Dua tahun terakhir 
warga terpaksa meminta perusahaan memompa air dari lubang tambang mengairi 
sawah-sawah dan kolam ikan, hal yang tak pernah terjadi sebelumnya. Sejak ekonomi 
pemerintah daerah Samarinda bertumpu pada tambang batubara, warga Makroman 
menjadi tak berdaulat terhadap tanah dan airnya.  

Celakanya, perempuan sangat merasakan rusaknya sumber-sumber air. Di ujung RT 13, 
Ibu Nurbaiti, 43th, yang dulunya mengambil air dari parit-parit  sawah dan hutan, jalan, 
dan  tepian sawah, yang terkumpul dalam lubang-lubang dangkal. Kini rumahnya hanya 
sekitar 500 meter dari lubang tambang batubara CV Arjuna. Saat hujan deras, lumpur 
dari tambang mengalir dan masuk menggenangi rumahnya. Hingga sekarang, bekas 
genangan itu masih terlihat. “Dulunya air di parit  di sawah dan sungai-sungai kecil airnya 
jernih, bisa digunakan untuk mandi dan mencuci, tapi sejak ada perusahaan tambang, 
tak bisa lagi, airnya keruh”, keluhnya. 

Alih fungsi lahan menjadi batubara dan intensitas banjir di Samarinda ternyata semakin 
membanyak paska otonomi daerah. Ijin tambang yang berjibun membuat  Samarinda 
defisit hutan kota, tersisa hanya 0,8% dari luasan kota sehingga tak cukup lagi memegang 
serbuan air hujan dari hulu dan sungai. Banjir kini langganan warga kota. Satu kali 

                                            
1 Wawancara dengan Wagimin Ketua Kelompok Perikanan Senyum Terpadu, 3 Januari 2014 
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kejadian banjir bisa menggenangi  14.000 keluarga. Banjir semakin sering terjadi. Kini 
bisa 4 kali setahun. Sepanjang 2007-2011,  Jatam Kaltim mencatat 72 kali banjir  
menyerang Samarinda.  

Namun Saharie Jaang, walikota Samarinda justru menyalahkan warganya. “Masyarakat 
begitu mudah menjual tanah miliknya kepada perusahaan tambang, tanpa terlebih 
dahulu memperhitungkan keuntungan bila lahan tersebut dikelola sebagai lahan 
pertanian”, ujarnya. Padahal ijin-ijin tambang 90 persen keluar masa dia mendampingi 
Achmad Amins, sang Walikota. Desakan warga kota yang diberitakan media, membuat 
pemerintah hanya bersedia mencabut beberapa ijin pertambangan. Nusyirwan, wakil 
wali kota Samarinda mengungkapkan hingga Maret 2012 sudah mencabut tiga IUP 
batubara. 

Pemerintah kota Samarinda kini menanggung beban biaya tinggi sejak batubara menjadi 
sumber ekonomi utama. Biaya mangatasi banjir membuat dompet kota tekor. Pada 
2008–2010,  biaya menanggulangi dampak banjir mencapai  Rp 107,9 Milyar, meningkat 
hingga Rp 602 Milyar sepanjang 2011-2013. Ini belum termasuk biaya rehabilitasi  akibat 
kerusakan jalan umum akibat  pengangkutan batubara yang mencapai Rp  37,6 Milyar, 
serta biaya yang ditanggung warga sekitar pertambangan saat lahan mereka dihantam 
banjir di musim hujan dan krisis air saat kemarau 

Penelitian ini adalah mengenai bagaimana dinamika ekonomi politik dan proses-proses 
kebijakan sehubungan pengerukan batubara yang berujung kepada tingkat 
ketidakselamatan warga dan ketidakberlanjutan layanan alam. Lalu, bagaimana 
perjuangan hidup komunitas warga dan peluangnya meraih keselamatan dalam jangka 
panjang. Pertanyaan-pertanyaan itu lah yang memotivasi penelitian   ini. Penjelasan ini 
diharapkan akan membantu komunitas yang sedang berjuang, organisasi masyarakat 
sipil pendukung mereka, dan pemerintah memahami  apa yang terjadi – secara khusus di 
Kelurahan Makroman, lebih jauh pengurusan batubara secara lebih luas, di skala 
kabupaten Samarinda, propinsi Kalimantan Timur. 

 

Rancangan Penelitian  

Penelitian ini  bertujuan memaparkan: 

a) Mekanisme masuknya investasi dan perijinan pertambangan batubara, termasuk 
perizinan  yang didukung proses-proses kebijakan yang berubah dari waktu ke waktu 
menyesuaikan kebutuhan investasi;  

b) Perubahan hubungan  kepemilikan dan tata guna lahan yang berdimensi gender  pada 
sebelum, saat dan sesudah ekstraksi  tambang batubara dilakukan,  

c) Bagaimana  daya rusak  investasi tambang  batubara  menghasilkan perluasan krisis 
sosial, ekonomi dan ekologi  yang berdimensi gender, dari waktu ke waktu.  

Ruang lingkup dan pertanyaan-pertanyaan kunci yang hendak dijawab penelitian ini 
adalah: 

1. Mekanisme masuknya investasi dan perijinan pertambangan batubara, termasuk 
perizinan  yang didukung proses-proses kebijakan yang berubah dari waktu ke waktu 



 
6 | Mencari Makroman di Tanah Pinjaman 

 

menyesuaikan kebutuhan investasi. Unit yang menjadi situs penelitiannya adalah 
kota Samarinda. 

 Bagaimana investasi pertambangan batubara mendapat dukungan proses-proses 
kebijakan yang berubah dari waktu ke waktu? 

 Bagaimana produk kebijakan menyesuaikan dinamika atau tuntutan investasi?  

 Bagaimana kuasa politik mempengaruhi  banyaknya ijin pertambangan keluar di 
Samarinda? 

 Bagaimana praktek-praktek kasus pelanggaran ijin pertambangan  dan respon 
pemerintah? 

2. Perubahan hubungan  kepemilikan dan tata guna lahan yang berdimensi gender  
pada sebelum, saat dan sesudah ekstraksi  tambang batubara dilakukan. Unit yang 
menjadi situs penelitiannya adalah kelurahan Makroman. 

 Bagaimana perubahan hubungan  kepemilikan dan tata guna lahan yang 
berdimensi gender  dan merugikan warga? 

 Bagaimana  perubahan tata guna lahan di kawasan pertambangan?  

 Bagaimana pandangan dan respon perempuan di tengah  perubahan  politik, 
sosial ekonomi dan ekologi di sekitar wilaah pertambangan?  

3. Daya rusak  investasi tambang  batubara  menghasilkan perluasan krisis sosial, 
ekonomi dan ekologi  yang berdimensi gender, dari waktu ke waktu. Unit yang 
menjadi situs penelitiannya adalah kelurahan Makroman. 

 Bagaimana perubahan sosial dan spasial yang berdimensi gender yang 
mempengaruhi kehidupan komunitas dari waktu ke waktu? 

 Bagaimana industri pertambangan batubara yang rakus lahan dan air bekerja 
mempengaruhi produktivitas pertanian? 

 

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan "multi-sited ehtnography". Menurut 
Marcus (1995) pendekatan ini selain dilakukan di beberapa situs juga memberikan 
kebebasan kepada peneliti menemukan jawaban pertanyaan penelitiannya melalui 
beragam moda atau teknis. Teknis yang dipahami sebagai praktek yang terkonstruksi 
melalui gerakan (movement) dan penemuan latar yang berbeda dari kompleknya 
fonomena budaya lapang, yang kemudian melahirkan konsep dasar, identitas,  yang 
kemudian mampu mempengaruhinya. Multi-sited ehtnography  tak hanya 
memungkinkan pengumpulan informasi dengan beragam pendekatan, seperti mengikuti 
mobilisasi orang-orang, kejadian, metaphora, plot, cerita, biografi dan konflik. Namun 
juga menjawab posisi peneliti yang kadang memiliki beragam latar. Misalnya penelitian 
ini yang kemudian menempatkan peneliti juga sebagai seorang aktivis yang pernah 
mengunjungi wilayah penelitian sebelumnya serta sudah menekuni isu mengenai 
industri ekstraktif cukup lama.  
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Secara umum akan menelusuri data-data melalui bagaimana bekerjanya kebijakan 
(follow the policies), menyoroti  rangkaian peristiwa kunci (follow the events), dan 
menelusuri narasi-narasi personal, khususnya perempuan  dan  keluarga (follow the 
stories) dalam dimensi ruang dan waktu. Selain itu, peneliti melakukan studi pustaka atas  
data informasi yang bertebaran di media cetak dan elektronik, hasil penelitian, jurnal 
dan lainnya, dengan data-data lapang. 

Penelusuran kebijakan meliputi kebijakan pengelolaan sumber daya alam, khususnya 
pertambangan dan lingkungan hidup. Agenda-agenda nasional terkini, macam Master 
Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) juga menjadi kebijakan 
penting yang akan dianalisis kaitannya dengan wilayah penelitian, baik dalam skala pulau 
hingga desa. Agenda tersebut akan melahirkan perijinan dan konsesi (teritorial control). 
Perijinan salah satu perangkat kebijakan yang secara khusus akan dianalisis mekanisme, 
sebaran hingga pengaruhnya pada diferensiasi ruang dan sosial. 

Penelusuran rangkaian peristiwa kunci dimaksudkan untuk menegaskan langkah, 
kejadian dan proses penting perubahan agraria di lapang, baik secara lansekap maupun 
periodesasinya. Beberapa kejadian kunci dimaksud berkaitan dengan mobilisasi 
komunitas, transformasi kapital dan kebijakan pemerintah. Kejadian-kejadian penting itu 
termasuk momen politik, bencana ekologis, musim tanam, dan lainnya.  

Penelusuran tutur perempuan dalam keluarga dilakukan untuk mengetahui bagaimana 
pandangan  dan pengalaman perempuan  terhadap difensiasi sosial   dan spasial. Tutur 
perempuan tak hanya mengungkap bagaimana status dan posisi perempuan di tengah 
reproduksi ruang sebagai bagian dari reproduksi kekuasaan, yang tak hanya membuat  
warga menjadi tamu di rumahnya sendiri, tapi juga dihancurkan aset-aset kehidupannya. 
Tutur perempuan juga akan memaparkan bagaimana lapis-lapis perubahan agraria ini 
berkontribusi kepada kekinian mereka bertahan hidup, dan alam sekitarnya. Ada tiga 
perempuan yang menjadi sumber utama penelusuran tutur ini. Mereka adalah Nurbaiti 
(60th) pendatang yang tingal di Makroman sejak 1985, Sukiyem (45th) ikut transmigrasi 
bersama orang tuanya sejak umur 10 bulan ke Makroman dan Susilowati (34th) yang 
tinggal di Makroman bersama suami dan anak-anaknya sejak  2000. 

Penelitian dilakukan di wilayah Kelurahan Makroman, Kecamatan Sambutan Kota 
Samarinda, provinsi Kalimantan Timur, yang menjadi lokasi blok I dan Blok II 
pertambangan CV Arjuna. Perusahaan kini beroperasi di lahan-lahan sekitar RT13, yang 
pemiliknya  tersebar di beberapa RT, seperti RT 24, RT 07, RT 08 dan RT 13. Hasil 
penelitian dituturkan melalui pengalaman dan pandangan  tiga perempuan dalam 
kehidupannya berkeluarga dan dalam komunitas. Perempuan tersebut tinggal di RT 13, 
mereka adalah transmigran dan pendatang yang tinggal di wilayah itu sejak 14 – 39 
tahun lalu. Dalam hal ini, perempuan tak hanya menempatkan  dirinya sebagai pelaku, 
korban, namun juga sebagai penutur – dengan kekayaan sedimen sejarah yang 
dimilikinya, tentang perubahan-perubahan yang mempengaruhi masyarakat dan alam. 
Perempuan menjadi penutur, "situs observasi", dan pintu untuk menjelaskan kekuatan 
politik yang lebih besar di tingkat kabupaten.  Narasi penuturan pengalaman dan 
pandangan perempuan tak disajikan dalam satu bab khusus, namun termuat dalam 
keseluruan bab-bab. Oleh karenanya, jika di masing-masing bab memiliki kedalaman 
berbeda memaparkan tutur perempuan, hal ini juga menunjukkan keterbatasan 
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narasumber dan informasi yang tersedia. 

Keterbatasan penelitian ini adalah berkaitan dengan ketersedian  waktu yang tak 
mencukupi  untuk melakukan penggalian dari banyak responden. Termasuk karena tidak 
mewakili suara-suara pihak yang diuntungkan dari pengerukan tambang batubara itu.  

 

 



II.   

Keindahan Relasi Kuasa: Perjalanan Rejim Ekstraksi 

 

 

Kelurahan Makroman berasal dari kata Al-Mukarom, yang artinya terhormat, atau yang 
dihormati, atau dimuliakan. "Harapannya, orang yang tinggal di Makroman hidupnya 
lebih mulia," ujar Maman. Maman datang bersama keluarga orang tuanya sejak 1954. 
Ayahnya, seorang tentara RPKAD atau Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat 
(RPKAD) yang ditugaskan di kelurahan Pulau Atas. Namun kemudian mereka pindah dari 
kota satu ke kota lain, termasuk ke  Wamena Papua. Pada1962, Maman memutuskan 
kembali dan tinggal di Makroman. 

Sayangnya Makroman kini jauh dari mulia, khususnya sejak banjir lumpur kerap 
menerjang sawah-sawah warga di musim hujan dan krisis air baik di musim hujan dan 
musim kemarau. Cita-cita mulia Makroman  berubah saat arah kebijakan kota Samarinda 
justru menjauhi kemulian petani yang hidupnya memproduksi pangan dan bergantung 
kepada lahan pertanian. Lahan-lahan bahkan perkampungan di sana masuk dalam lokasi 
tambang CV Arjuna,  pada 2006.  

Buktinya, pada  hari ulang tahun kotra Samarinda, 21 Januari 2014 jutru diwarnai unjuk 
rasa.  Gerakan Samarinda Menggugat (GSM), sebuah aliansi warga Samarinda dengan 
latar belakang dan profesi beragam, kebanyakan warga kota, melakukan aksi protes di 
depan kantor Walikota Samarinda. Puluhan peserta aksi, yang terdiri dari anak-anak 
muda menggenakan sepatu boot dengan membawa berbagai spanduk yang dirangkai 
menjadi sebuah seruan: Selamatkan Samarinda. Pada tengah tahun 2012, mereka juga 
telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Samarinda menuntut pemerinta kota 
mengurangi ijin pertambangan batubara dan mengurus banjir yang kini datang rutin dan 
meluas sejak pemerintah Samarinda mengalokasikan sebagian besar kawasan kotanya 
untuk pertambangan batubara. Ini bukan protes pertama sepanjang sejarah pengerukan 
batubara di  Samarinda.  

Keselamatan kini menjadi kekhawatiran banyak orang di kota Samarinda, khususnya di 
wilayah-wilayah pengerukan batubara yang meruyak di kota  seluas 71.800 hektar ini. 
Salah satunya kekhawatiran Sulistiowati, 43 tahun, yang tinggal di kelurahan Makroman. 
Bukit kecil di depan rumahnya sudah dibor oleh perusahaan tambang CV Arjuna. Ada 4 
titik pengeboran. "Saya suka duduk di depan melamun, kayak apa ini kalau nanti 
ditambang," ujarnya. Ia  dan Bahar, suamnya pindah dari ibu kota Samarinda ke 
Makroman 14 tahun lalu dengan harapan kehidupan mereka membaik. 

Susilowati yang kerap dipanggil Cicik sudah  27 tahun tinggal di kota Samarinda, sebelum 
pindah ke Makroman pada 2000. Keluarganya adalah keturunan suku Kutai dan Jawa-
Madura. Ayahnya Bapak, Haji Encik Muhammad Hasan,  orang terpandang yang pernah 
menjabat Kepala Keuangan Pemprov. Kalimantan Timur. Encik dalam bahasa Kutai 
merupakan sebutan pagi laki-laki maupun perempuan kelas menengah di Kutai. “Ayah 
saya masih keturunan keluarga Kerajaan Kutai”, ujarnya, bangga. Ia tak hanya bangga 
dengan keluarganya, ia juga bangga karena pernah tinggal di pusat kota Samarinda. Ia 
kerap menyebut dirinya pernah jadi orang kota.  
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Sejarah Samarinda, Sama Rendah 

Tiap orang yang tahu sejarah Kerajaan Kutai dan Samarinda mungkin akan sebangga 
Cicik. Sebab, dulunya Samarinda adalah pelabuhan utama, pintu gerbang Kesultanan 
Kutai. Semua barang yang akan masuk ke wilayah Kesultanan  harus melalui pelabuhan 
Samarinda, sebelum diteruskan ke pedalaman oleh pedagang-pedagang Bugis. 
Syamtasiyah (2013:16) menyebutkan pada 1847  penduduk Samarinda sudah berjumlah 
sekitar 5.000 jiwa yang sebagian besar adalah orang Bugis asal Sulawesi. Populasi 
penduduk Samarinda bahkan lebih banyak dari populasi yang tinggal di Tenggarong ibu 
kota Kesultanan Kutai yang mencapai 800 jiwa pada 1849.  

Sejarah terbentuknya kota Samarinda tak lepas dari kedangan orang Bugis. Bahkan 
kelahiran kota Samarinda pada 21 Januari 1668 diyakini sebagai awal kedatangan orang-
orang suku Bugis Wajo yang meminta suaka kepada kesultanan Kutai ing Martadipura. 
Dalam buku "Dari Swapraja ke  Kabupaten Kutai" (1975:63-64) disebutkan, kolonisasi 
orang Bugis berlangsung sejak 1668 dipimpin Poea Adi, yang menetap di Samarinda 
(Samarinda Seberang sekarang). Semula, migrasi orang Bugis ini atas izin Sultan 
Banjarmasin, untuk memenuhi permintaan Kraing Patingaloan Mangkubumi Kerajaan 
Goa - Tello (1638 – 1654). Jasa yang diberikan bangsa Bugis pertama kali, pada waktu 
pusat Kerajaan Kutai Kertanegara di Pemarangan diserang bajak laut Sulu, pimpinan 
Datuk Tan Patranalela. Pasukan Bugis yang dipimpinan Pua Ado La Made Daeng berhasil 
mengusir bajak laut pada pertempuran yang terkenal dengan nama "Perang Bungka-
bungka". Pertempuran yang terjadi di tepi Sungai Mahakam (pantai) yang berlumpur. 
Bungka- bungka = lumpur.  

Panglima Sepangan Pantai – gelar yang belakangan diberikan Kesultanan Kutai kepada 
Pua Ado, lantas diperintahkan membuat pemukiman di kawasan Samarinda seberang 
kini. Sultan memberi nama perkampungan itu "Sama Renda"  artinya sama rendah, yang 
dimaksudkan agar semua penduduk, baik asli maupun pendatang, berderajat sama, tak 
ada perbedaan antara orang Bugis, Kutai  Banjar dan suku lainnya. Belakangan nama itu 
lebih dikenal sebagai Samarinda (http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Samarinda). 

Hubungan orang Bugis dengan Sultan Kutai terbilang dekat, apalagi orang-orang Bugis 
berhasil membantu Sultan Muhamad Muslihuddin memulihkan tahtanya.  Pada masa 
Sultan Muslihudin (1780 – 1816)  bahkan memberikan kuasa kepada orang Bugis untuk 
mengatur keluar masuknya barang serta pajak impor  dan ekspor barang-barang. Kepala 
pelabuhan diberi gelar Syahbandar  (Soetoen, dkk, 1975:66).  

Namun perubahan besar terjadi di Samarinda sejak Kutai Kertanegara tak lagi menjadi 
kerajaan merdeka dan mengatur rumah tangganya sendiri. Tepatnya setelah perjanjian 
sultan Banjarmasin dengan Hindia Belanda pada 1823, dilanjutkan dengan perjanjian 
tahun 1825 dan 18262 (Helius Sjamsudin,2001;119). Selama ini Kesultanan Banjarmasin 

                                            
2 Perjanjian-perjanian ini, khususnya pada 1826 memperkuat dan menegaskan hubungan-hubungan 
Belanda-Banjarmasin, terutama dengan menetapkan sepenuhnya permilikan Belanda atas: Pulau Tatas 
dan Sungai Kuin sampai dengan tepi kiri Sungai Antasan Kecil; Pulau Burang dan daratan ke arah selatan 
Sungai Mesa sampai dengan Tanah Laut; sepanjang Sungai Barito sampai ke Tanah Dusun sejauh Siang; 
pantai selatan Kalimantan dari tepi barat Sungai Barito sampai ke perbatasan-perbatasan Pontianak, 
termasuk daerah aliran sungai Sungai Dayak Kecil (Sungai Kapuas Murung) dan Sungai Dayak Besar 
(Sungai Kahayan); juga tanah-tanah Mendawai, Sampit, Pembuang, Kotawaringin, Sintang, Lawai dan 
Jelai; pantai timur Kalimantan, dari Pagatan ke arah utara Pulau Laut, Batu Licin, Pasir, Kutai, Berau, dan 
semua daerah taklukannya.  
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mengklaim bahwa Kesultanan Kutai secara otomatis berada di bawah kekuasannya 
setelah runtuhnya Majapahit. Semula dua kesultanan ini sama-sama di bawah kekuasaan 
Kerajaan Majapahit. Secara defacto Kesultanan Kutai tak terikat dengan Banjarmasin. 
Namun klaim tersebut berimplikasi politik saat Kesultanan Banjarmasin dipaksa 
menandatangani perjanjian dengan Belanda, yang salah satunya menyatakan daerah 
pantai timur Kalimantan menjadi milik Belanda Ita Syamtasiyah A. (2013;62-64).  

 

Kolonialisasi Batubara 

Di masa lalu, selain hasil hutan, batubara menjadi penggerak perhatian negara lain 
kepada pulau Kalimantan.  Di Kalimantan Timur, pelabuhan Samarinda makin menggeliat 
di bawah kekuasaan Belanda,. Kandungan batubara sepanjang Mahakam menarik 
kedatangan pedagang-pedagang Inggris dan Hongkong, yang belakangan juga melakukan 
penelitian dan menemukan tempat-tempat yang kaya batubara. Pada 1853 pelabuhan 
Samarinda tak hanya menjadi pintu keluar barang ekspor  macam sarang burung, lilin, 
getah perca, karet, damar, rotan dan teripang. Ataupun menjadi pintu masuk barang 
impor  macam candu, tembakau, garam, gambir, minyak kelapa, sutera dan benang 
emas, perkakas besi dan pecah belah, rempah rempah dan merica serta uang perak dari 
Sulawesi, Singapura, China dan Eropa (Syamtasiyah 2013: 119-123).  Kini kesibukannya 
bertambah, sejak maraknya kegiatan pertambangan di tambang batubara Pelarang dan 
masuknya pekerja-pekerja tambang yang didatangkan dari Jawa dan China.   

Menurut Syamtasiyah (2013:111-113), sejarah penelitian dan penggalian batubara di 
Samarinda telah dimulai sejak 1845 oleh orang Inggris, yang menemukan lapisan 
batubara di sepanjang sungai Mahakam, meskipun kandungan ini sudah dikenal Belanda 
sejak 1827.  Disusul Belanda melakukan penelitian batubara di Pelarang (Samarinda) dan 
Sanga-sanga (Kutai Kertanegara) dan memulai penggalian pada 1860. Penggalian 
batubara di Pelarang pada 1861 mencapai 800 ton dan digunakan untuk kapal uap 
pasukan perang Belanda. menyebutkan orang-orang China yang bekerja sebagai kuli  dan 
jumlahnya terus bertambah di tambang-tambang tersebut  sehingga  produksi batubara 
berhasil ditingkatkan hingga 1129 ton. Pengolahan tambang sendiri bukanlah sesuatu 
yang hebat, kegiatan pertambangan dilakukan kuli China di lapisan batubara yang baru 
ditemukan.  

Lindblad (2012:35) menyebutkan empat tahun sebelumnya, 1948, Belanda juga 
membuka tambang batubara "Oranje Nassau" di daerah Pengaron, Kalimantan Selatan. 
Namun tambang batubara pertama di pulau Kalimantan ini ditutup pada 1884, dengan 
alasan cadangannya tidak signifikan, pemerintah Belanda menolak menginvestasikan 
banyak dana dan gagal menarik pihak swasta mengambil alih. Alasan yang sama 
digunakan  saat menutup tambang Palerang ditutup dan diserahkan Belanda kepada 
Kesultanan Kutai pada 1872.  

Pengerukan batubara membuat pelabuhan Samarinda lebih hidup. Perdagangan makin 
ramai saat Belanda membuka pelayaran K.P.M. ke Samarinda pada 1876, yang 
menghubungkan Makassar — Pare-pare dan Kutai. Jaringan transportasi ini diperluas lagi 
pada 1882 yang dapat menghubungkan Kutai — Pulau Laut — Banjar- masin — Bawean - 
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Surabaya — Singapura.  Pada saat yang sama dilakukan perjanjian antara Pemerintah 
Kolonial Belanda dan Sultan Kutai untuk konsesi tanah selama 75 tahun buat pembukaan 
tambang batubara. Perusahaannya sendiri mulai dibuka pada 18883.  Perjanjian sejenis 
juga dilakukan pada 1889 untuk izin konsesi minyak di Sanga-sanga (Mijn Consessie 
Louise). Sepanjang 1886 - 1903,  Kesultanan Kutai  dengan persetujuan Belanda 
mengeluarkan 36 konsesi dan izin (verguning) (Soetoen dkk, 1975:93). 

Kejadian-kejadian di atas sebenarnya mengikuti perubahan politik kolonial Belanda pada 
1870, yang sering disebut dengan istilah "Imperialisme Modern." Soetoen, dkk (1975:94) 
menyebutkan,  Belanda membuka wilayah Indonesia untuk kepentingan-kepentingan 
modal asing. Mereka menyebutnya sebagai Politik Pintu Terbuka atau Open Deur Politiek, 
yang mengakibatkan di samping modal Belanda yang masuk ke Indonesia, juga modal 
Inggris, Amerika, Jepang, Belgia, dan sebagainya. Tak hanya tempat eksploitasi,  
Indonesia  - khususnya Samarinda juga pasar bagi produk luar dalam bentuk impor 
barang. 

Namun di dalam negerinya sendiri,  beberapa kelompok mengecam Pemerintah Hindia 
Belanda akibat kebijakan-kebijakan yang mereka terapkan di Negeri jajahan, Indonesia. 
Kebijakan  tanam paksa dan kerja rodi  mendapatkan kritik yang tajam. Bahkan terbentuk 
kelompok kelompok pengkritik yang menamakan dirinuya Ethici. Menurut mereka 
Belanda punya utang budi dan kehormatan terhadap negara jajahannya. Penghasilan 
negara jajahan harusnya diutamakan untuk meringankan "penderitaan" pribumi. 
Gerakan ini yang membuat Belanda menerapkan Politik etis sejak 1900. Semboyan yang 
didengungkan adalah  pendidikan, irigasi, dan migrasi.  Salah satu perwujudannya adalah 
memindahkan orang Jawa ke luar Jawa (Nugraha Setiawan, tt:3). Migrasi diwujudkan 
melalui kolonisatie atau pemindahan penduduk Jawa ke luar Jawa  yang dilakukan 
pertama kali oleh Belanda sejak 1905 – 1941. Ada 200 ribu orang yang dipindahkan. 
Namun di saat yang sama, penduduk pulau Jawa naik dari 30 juta menjadi 45 juta jiwa. 
(Patrice Levang, 1997: 10-11).  

Ketika Belanda kalah perang melawan Jepang pada 1941,  dan menguasai Indonesia, 
Jepang  mengecualikan daerah-daerah swapraja4 (kesultanan) mendapat pengaturan 
tersendiri dan mempunyai kedudukan istimewa. Jepang ingin mendapat dukungan dari 
negara-negara swapraja ini. Kepala swaparaja dinobatkan sebagai koo5, dan bersumpah 
setia pada Jepang. Kedudukan koo diartikan sebagai anggota keluarga dari raja Jepang. 
Status sebagai swapraja terus bertahan setelah  Republik Indonesia mengumumkan 

                                            
3 Perusahaan Tambang Batubara itu setelah Kemerdekaan Indonesia diambil alih pemerintah Republik 
Indonesia menjadi PN Tambang Batubara Mahakam.  
4 Prof Usep Ranawidjaya, S.H. dalam bukunya Swapraja Sekarang dan  di Hari Kemudian menyatakan  
Swapraja adalah suatu organisasi kenegaraan Indonesia asli yang oleh Belanda diakui dan ditetapkan 
sebagai bagian dari organisasi kenegaraan Nederlands Indie. Sebagai organisasi kenegaraan swapraja, itu 
mempunyai kekuasaan atas wilayah tertentu dan mempunyai kekayaan sendiri. Untuk menjalankan 
kekuasaannya dan untuk memelihara kekayaannya diperlukan suatu cara be- kerja yang teratur untuk 
jangka waktu tertentu  
5 Ketika pada Agustus 1942 dikeluarkan Undang-undang No. 27 tentang Perubahan Tata Pemerintahan 
Daerah yang membagi Jawa/Madura ke dalam syu, ken, gun dan son, ternyata undang-undang ini 
mengecualikan. Penobatan ini bertujuan memutus hubungan dengan Kerajaan Belanda. Ke- mudian 
disusul dengan pengangkatan pembesar Urusan Umum (Pepatih Dalam) dan pengeluaran Osamu Seirei 
No. 15 tentang Pengawakan Daerah Istimewa. 
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Kemerdekaannya pada 19456. Meskipun tiga tahun kemudian keluar Undang-Undang 
No. 22 tahun 1948 yang memungkinkan swapraja menjadi Daerah Istimewa. Saat itu 
lahir empat Daerah Istimewa termasuk  Daerah istimewa Kutai7.  Timbul pula rencana 
para elit untuk mendirikan negara Kalimantan, yang belakangan diketahui akan menjadi 
Negara Boneka Belanda. Namun  rakyat Kalimantan Timur tidak menginginkan lagi 
bentuk pemerintahan daerah Kutai yang bersifat istimewa-feodalistis8. Desakan itu 
menguat dengan kunjungan Soekarno ke Kalimantan pada 1950, calon Negara 
Kalimantan digagalkan. Akhirnya, lewat Undang-undang No. 27 tahun 1959, Daerah 
Istimewa Kutai dihapuskan, diganti menjadi Daerah Tingkat II atau Kabupaten Kutai. 

Pemerintah  Kota Samarinda  dibentuk berdasarkan Undang-Undang  Nomor: 27 Tahun 
1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan. Dengan ditetapkannya Undang-Undang 
Nomor : 22 Tahun 1999 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan , Kota Samarinda merupakan daerah otonom yang mampu untuk 
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, 
nyata dan bertanggung jawab berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan 
perundang-undangan yang berlaku. 

 

Transmigrasi dan Ekonomi Kayu 

Seperti dipaparkan sebelumnya, perkembangan ekonomi dan politik kota Samarinda juga 
ditopang oleh kehadiran para pendatang. Setelah masa kemerdekaan, 1947, pemerintah 
Indonesia mengganti istilah kolonisatie menjadi transmigrasi, yang belakangan terus 
berlanjut kini.  Salah satu program transmigrasi itu adalah pindahnya penduduk dari 
Jawa ke kelurahan Makroman, kota Samarinda. 

Dalam hampir 7 dekade terakhir,  setidaknya 8,8 juta jiwa telah mengikuti program 
transmigrasi (Kompas 10/2013). Sekitar 4,5 persen desa di Iuar Jawa terbentuk melalui 
program ini. Program Transmigrasi  dianggap  solusi dalam meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. Program transmigrasi  dianggap Pemerintah sebagai program strategis yang 
tidak semata-mata mengatasi permasalahan demografis, namun juga mempercepat 
pembangunan nasional, mengentaskan kemiskinan masyarakat dan menekan angka 
pengangguran. Program transmigrasi yang telah dibangun dan dikembangkan sebanyak 
3.325 desa baru. Sebanyak 103 desa di antaranya berhasil dibangun menjadi ibu kota 
kabupaten dan satu provinsi serta 382 berkembang menjadi ibu kota kecamatan.  

Kebijakan agraris yang diberlakukan pada awal transmigrasi diterapkan – agar petani 
punya lahan dan bisa bertani, lambat laun ditinggalkan. Transmigrasi berubah menjadi 
pemasok tenaga kerja murah bagi perusahaan yang menanamkan modalnya di luar 

                                            
6 Gabungan Kesultanan Kalimantan Timur yang terdiri dari Swapraja Kutai, Bulongan, Berau, Sambaliung, 
dan Neo Swapraja Pasir, sebagai "kesatuan ketata- negaraan yang berdiri sendiri" oleh Pemerintah 
Hindia Belanda dalam bulan Agustus 1947  
7Di saat yang sama dibentuk Daerah Istimewa Yogyakarta, melalui  UU No. 3 tahun 1950 sebagai ne- gara 
bagian) dan Daerah Istimewa Kutai, Daerah Istimewa Berau dan Daerah Istimewa Bulongan melalui UU 
Darurat No. 3 tahun 1953). 
8 Gerakan anti Swaparaja ini terutama menguat di Samarinda, Berau, Kutai dan Balikpapan. Mereka 
kecewa para penguasa Swapraja justru main mata  dan menjadi  boneka Belanda  setelah Indonesia 
Merdeka. Mereka berusaha membentuk Negara  Kalimantan yang dipimpin para penguasa Swapraja, 
sultan Kutai, AJM. Parikesit dan sultan Pontianak yaitu Sultan Hamid.  
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pulau Jawa dan Bali. Sujarwadi (1984:18) menyebutkan sepanjang 1981/1982 saja 
transmigrasi swakarsa yang datang dari pulau Jawa dan Bali terkait dengan program 
Perkebunan Inti Rakyat (PIR) jumlahnya sekitar 7.500  keluarga. Sekitar 20 persennya 
ditempatkan di Kalimantan Timur. 

Tak hanya kebijakan transmigrasi, kebijakan tentang penanaman modal dan 
pemanfaatan sumber daya alam, seperti dalam bidang Kehutanan dan Pertambangan 
juga mempengaruhi perkembangan politik dan ekonomi  Kalimantan Timur. Pada 
1960an, terdapat setidaknya empat Undang-undang yang dikeluarkan Pemerintahan 
Orde Baru, yaitu UU No 5 tahun 1960 tentang  Pokok-Pokok Agraia, UU  No 1 Tahun 1967 
tentang Penanaman Modal Asing, UU No. 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan dan UU No 
11 tahun 1967 tentang Pertambangan Umum.  

Beragam kebijakan di tingkat nasional itu mengantarkan Samarinda menjadi sentra 
industri kayu. Jika dulu kota ini menjadi pelabuhan beragam produk alam di masa 
Kesultanan Kutai berkuasa penuh, menjadi pelabuhan batubara masa penjajahan 
Belanda, pada masa orde baru Samarinda adalah pelabuhan kayu. Di sepanjang tepian 
Sungai Mahakam muncul pabrik-pabrik pengolahan kayu. Samarinda menarik banyak 
pendatang, bersama dengan pembangunan yang marak dilakukan, muncul pula pusat-
pusat pemukiman. Pada masa Walikotanya Kadrie Oening, 1967 – 1980, infrastruktur 
kota banyak dibangun digerakkan oleh industri kayu, salah satunya pasar segiri  dan 
Gedung olahraga GOR Segiri.  

Manning (1971:30-60) menyebut masa itu sebagai  “timber boom”.  Kalimantan Timur 
kala itu bertanggung jawab terhadap naiknya produksi kayu  nasional, meskipun hanya 
25 persen dari total produksi hutan ada di propinsi ini, tapi dia memasok 50 persen 
ekspor kayu gelondongan pada 1970. Tiga puluh persen dari 89 proyek investasi hutan  
berada di sini. Industri ini mengundang masuknya banyak  orang  ke Kalimantan Timur 
khususnya Jawa, untuk mendapat pekerjaan yang layak.  Mereka bisa mendapatkan 
bayaran Rp 15 ribu – Rp 45 ribu per bulan. Masa itu dikenal dengan istilah “banjir kap.”  
Penghasilan buruh kayu makin tinggi jika banjir datang untuk mengangkut kayu dengan 
lalu lintas transportasi utama sungai Mahakam.  

Banjir kap juga menyentuh kelurahan Makroman, yang tak jauh dari pusat kota 
Samarinda.  Transmigran yang datang ke Samarinda pada rentang timber boom ikut 
menjadi pelaku "banjir kap." Maman, penjaga Sekolah SMA 5 makroman, yang datang 
pada 1955 ke Makroman menyebut peristiwa itu "banjir untung", sebab semua orang 
terlibat menebang kayu. Tapi Ilyas, transmigran lainnya, menyebutnya "banjir batangan", 
karena yang mengapung di bawa banjir adalah kayu-kayu batangan. Ia masih ingat, dia 
mendapat panjer9 untuk menebang kayu dari orang keturunan dayak yang kaya sebesar 
Rp 5000, sayangnya selama 4 bulan dia tak dapat apa-apa. "Karena belum 
berpengalaman", ujarnya.  Saat itu Fatimah - istrinya  susah banget, karena selama 4 
bulan suaminya tak ada di rumah. "Saya cuma tinggali dia sumur," ujar Ilyas.  

Maman juga ikut menebang kayu. Ia masih ingat kebanyakan yang ditebang jenis kayu 
besar seperti kayu Meranti, Kapur dan lainnya, dipotong 4 – 5 meteran, dibikinkan rel 
memanjang hingga mulut muara. "Semua ikut. Mau tentara, polisi, petani, desa, camat," 

                                            
9 Panjer dalam bahasa jawa artinya uang muka, sejumlah uang yang diberikan sebagai pembayaran awal 
untuk sebuah pekerjaan. 
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ujarnya.  Maman bilang bayarannya lumayan, dia sempat mengirimkan uangnya untuk 
anak dan istri pertamanya di Jawa Barat.  Sardju,  tetangga Maman di RT 13,  yang juga 
transmigran rombongan 12 yang datang pada 1967 juga masih ingat tentang banjir kap 
ini. Dia ikut mendorongbalok kayu lewat rel. "paling dapat Rp 10 atau Rp 15 tiap 1 
pohonnya", ujarnya.  Saat itu dia sudah remaja, umurnya sekitar 13 tahun. 

Ekonomi kayu gelondongan tak hanya menyediakan pendapatan tinggi kala itu, tapi juga 
tenaga kerja murah yang melimpah untuk membangun infrastruktur kota. Salah satu 
infrastruktur penting itu adalah pasar Segiri. Komari, salah satu warga Makroman adalah 
pendatang dari Jawa yang juga ikut membangun pasar Segiri sebagai kuli bangunan. 
Komari datang bersama teman-temannya dari Jawa pada 1967. Mereka kebanyakan tak 
memiliki tanah di kampungnya. Sebelum menikah dengan Nurbaiti, dia kerja serabutan 
mulai jadi tukang becak hingga pedagang tahu tempe di Pasar Pagi.  

Pasar Segiri  kini pasar terbesar di Samarinda. Pasar ini mewakili kejayaan Partai Golkar 
berkuasa di masa orde baru. Dinamika  sosial politik dan ekonomi Samarinda bisa 
dipahami dari  dinamika di Pasar Segiri. Di pasar inilah orang Bugis, Achmad Amins, 
Walikota Samarinda yang berkuasa sejak 2000-2010, mulai meniti kariernya sebagai 
pegawai pemerintah. Abun atau Hery Susanto, orang China kaya - karib Amins  yang 
menjadi pendukung kuat  politik kekuasaan Amins,  juga membuka usahanya dalam skala 
toko alat-alat listrik juga dilakukan di pasar ini. Pun Baharudin, orang Bugis yang bekerja 
sebagai mandor di pasar Segiri, yang belakangan membeli tanah dan tinggal di 
Makroman. 

Pasar Segiri tak pernah tidur. Ia bukan saja tempat transaksi sayur mayur dan bahan 
makanan lainnya. Semua transaksi ada di  pasar itu, "Pasar Segiri itu texasnya  
Samarinda", ujar Bahar, yang kala itu baru berhenti menjadi penyelundup bawang putih 
ke Malaysia. Di sinilah Bahar  mendapatkan  tambahan ilmu bagaimana menangani polisi 
dan preman.  Preman pasar Segiri  tak hanya menjaga keamanan pasar, tapi juga para  
pengunjung pasar dengan berbagai tujuan, termasuk berjudi, atau lebih dikenal dengan 
sebutan "main dadu". Tak hanya para pedagang  dan mandor yang bermain  judi, polisi 
dan tentara, juga tuan tanah ikut main judi di sini. Di sini juga Bahar kenal dengan haji 
Yus, tuan tanah dari Sambutan yang membawa dua tas plastik berisi uang di sana  untuk 
berjudi.  "Dia kalah Rp 50 juta, tapi masih dia bagi-bagi uang", ujar Bahar mengingat itu. 
Kala itu Haji Yus baru mendapatkan uang  karena jasanya membebaskan lahan untuk 
membangun sebuah perumahan di Sambutan. Haji Yus juga punya tanah di Makroman, 
Tenggarong dan Palaran, kawasan-kawasan  yang banyak dikeluarkan ijin tambang. 

Pasar Segiri juga potret perjalanan dan pertarungan etnis-etnis yang berkuasa di 
Samarinda kini selain orang asli dayak dan Kutai,  yaitu Bugis, Jawa, Banjar dan China. 
Meski populasinya tak sebanyak suku Jawa kini, suku Bugis lah yang  menguasai dan 
memberi warna kental Samarinda sejak awal. Bahkan, hari lahir Samarinda, 21 Januari 
1668 diyakini sebagai awal kedatangan orang-orang suku Bugis Wajo yang meminta 
suaka kepada kesultanan Kutai ing Martadipura. Di masa Orde Baru, pemerintahan kota 
Samarinda dipimpin orang-orang Bugis sepanjang 1985 – 2000. Mereka adalah Waris 
Husain (1985 – 1995), Lukman Said (1995 - 2000) dan Achmad Amins (2000 – 2010).  
Achmad Amins juga sempat menjadi Wakil Walikota  sepanjang tahun 1998 – 2000. 

Sebelum terjun ke politik, karier Achmad Amins dimulai sebagai kepala Dinas Pasar. Ia 
memperkuat peran politiknya saat terlibat dalam ormas yang berafiliasi dengan Partai 
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Golkar, KNPI. Ia menjabat Wakil ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) 
Samarinda (1974 – 1978) dan  Wakil Ketua KNPI (1980-1985). Lantas dilanjutkan lewat 
karier politiknya lewat partai Golkar sebagai Ketua DPD Golkar Samarinda selama karier 
politiknya berlanjut di Golkar, selama 16 tahun (1993-2009) ia memimpin Golkar 
Samarinda. Partai  inilah yang membawanya  memimpin Samarinda, mengikuti jejak para 
pemimpin asal Bugis sebelumnya.  

Meskipun  berkuasa secara politik,  tapi orang Bugis belum tentu berkuasa secara 
ekonomi. Menurut Bahar, orang-orang Bugis banyak menjadi agen-agen sayur, ikan  dan 
buah, tapi pedagang-pedagang ecerannya adalah orang Jawa, sementara orang Banjar 
menjual bahan-bahan sandang. Orang China lebih memilih usaha  besar dengan resiko 
kecil. "Mereka tak jual sayur karena sayur kan cepat busuk", ujar Bahar.  Salah satunya 
yang dilakukan Abun, yang  menjual peralatan listrik, dia punya beberapa toko, salah 
satunya di Segiri", ujar Bahar. Abun atau Hery Susanto  belakangan adalah salah satu 
orang kaya yang menjadi pendukung utama Achmad Amins dan memiliki banyak tanah di 
sekitar lokasi tambang batubara. 

Menurut Bahar, keberhasilan ekonomi bagi orang bugis adalah ajang eksistensi puncak, 
mereka harus menunjukkan puncak keberhasilan, tak penting setelah itu bangkrut, atau 
apapun. Sikap ini bahkan muncul dalam lagu-lagu populer berbahasa bugis. "Yang 
penting mendidih air", kata Pak Bahar. Itulah mengapa untuk membuktikan bahwa 
mereka berhasil secara ekonomi, kadang tak ragu mereka melepas tanah.  

Orang Cina lah yang justru banyak membeli tanah-tanah milik orang Bugis sejak 1980-an, 
tak hanya di kota tapi juga tanah-tanah di desa. Menurut Bahar pembelian tanah oleh 
etnis tionghoa itu meningkat saat masa Gus Dur menjadi Presiden (1998 – 1999), dimana 
mereka mendapat ruang lebih besar untuk berekspresi. Belakangan banyak cara 
dilakukan untuk membuat tanah berpindah tangan. Salah satunya dengan memanggill 
tokok-tokoh lokal, meminta mereka mencarikan tanah dan akan digaji bulanan, setelah 
didapat tanah diam diam akan disertifikat. Ini yang dilakukan Hery Susanto atau Abun 
banyak memiliki tanah di beberapa tempat.  

 

Perkawinan Politik, Bisnis dan Industri Keamanan 

Di Kelurahan Makroman tanah Abun terakumulasi di wilayah RT13 yang kini menjadi 
kawasan tambang CV Arjuna. Tanah-tanah tersebut tersebar di beberapa titik, ada yang 
berbentuk sawah, hutan, kebun juga bangunan untuk ternak sarang walet. Tanah di 
depan rumah keluarga Cicik dan Bahar  serta sawah di belakang rumah mereka sebagian 
dimiliki  Abun. Menurut Bahar salah satu yang membantu pelepasan tanah untuk Abun 
di Makroman adalah Daeng Lami, orang Bugis yang ikut transmigran rombongan 6 ke 
Makroman.  Orang Cina lainnya  yang banyak membeli tanah di Makroman adalah Pak 
Rudy, yang dulunya mencari karyawan untuk dipekerjakan mencari tanah untuk bisa 
dibeli. Belakangan tanah itu sebagian dijual kepada  CV Arjuna. 

Tapi Abun tak hanya  berbisnis tanah.  Ia memiliki beragam bisnis di bawah payung brand 
"Golden".  Di Samarinda, ia memiliki  Hotel Golden,  pub dan diskotik Golden, 
perusahaan sawit PT Golden Prima Sawit dan  PT Subur Sawit Platinum (SSP) di Kutai 
Kertanegara., tambang batubara PT Samarinda Prima Coal (SPC),  perusahaan properti 
PT Samarinda Golden Prima (SGP). Ia juga seorang kontraktor, bisnis kayu dan tuan 
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tanah. Pada 2012, Abun adalah bendahara Partai Demokrat. Abun, atau lebih dikenal 
dengan panggilan Pak Herry ini adalah pendukung  utama Achmad Amins, Walikota 
Samarinda dua periode sejak 2000 – 2010. Di tangan Achmad Amins dan wakilnya, Sahri 
Jaang sebagian besar ijin tambang dikeluarkan.  

Mungkin itu sebabnya kala Abun tersangkut kasus hukum, Pemerintah tak pernah tegas 
menindak secara hukum. Pada 9 Januari 2012,  tambang PT Samarinda Golden Prima  
(SGP) milik Abun, telah mengakibatkan banjir lumpur yang menenggelamkan enam RT di 
Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran Samarinda. Jarak tanggul yang hanya 200 
meter dari pemukiman warga  membuat hujan deras membawa lumpur dari lokasi 
tambang menerjang rumah, ladang pertanian, kolam ikan juga tiga gedung sekolah 
termasuk SMK Negeri 11. Dinding masjid setempat turut jebol diterjang lumpur. Sekitar 
360 kepala keluarga  atau 1.035 jiwa menjadi korban.  Celakanya, jebolnya tanggul akibat 
banjir ini juga sudah pernah terjadi sebelumnya.  Pada  28 Mei 2012, Jaringan Advokasi 
Tambang Kalimantan Timur mengeluarkan siaran pers untuk mengingatkan polisi yang 
terkesan enggan menindak Abun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Abun  maju menjadi caleg DPR RI 2014/ 2019 dari Partai Demokrat, sementara 
Achmad Amins dari Partai Nasdem. (sumber foto: Jatam Kaltim, 2013) 

 

JATAM Kalimantan Timur menilai, Abun mestinya tak hanya dijerat hukum UU No 32 
tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Tapi juga UU No 4 tahun 
2009 tentang Mineral dan Batubara karena kawasan tambang  tersebut  sebelumnya 
dijadikan pengembangan perumahan melalui perusahaan properti SGP milik Abun, 
kawasan itu adalah lahan tambang dengan nama perusahaan Samarinda Prima Coal 
(SPC) yang juga milik Abun. Sayangnya hingga saat ini kasus ini bagai dikuburkan, tak ada 
kabar. 

Para pebisnis Cina inilah yang belakangan menjadi mitra dekat Ahmad Amin. Kedekatan 
Abun dan Amins bukan cerita baru. Pada 2004, Abun meminjamkan dana ke Pemkot 
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Samarinda sebsar Rp 5 miliar untuk membayar pembebasan tanah bagi pembuatan 
polder air hitam. Saat itu, Pemerintah kota tak punya dana untuk membebaskan tanah 
warga yang akan dipakai menjadi tempat polder. Padahal kebutuhan polder makin 
mendesak.  Belakangan, pada 2010  pembangun polder  air hitam Gang Indra tahap satu 
di Jl Antasai senilai Rp 43  terjerat kasus korupsi.   

Di Partai Golkar, Amin berhubungan resmi dengan Pemuda Pancasila (PP), organisasi 
massa yang berafiliasi dengan partai Golkar sejak 1981. PP Kalimantan Timur digawangi  
Said Amin sejak 1999. Ia  adalah pengusaha yang memiliki bisnis pengamanan tak hanya  
di kota Samarinda tapi juga di Kabupaten Kutai Kertanegara. Laki-laki keturunan arab ini 
selain memiliki bisnis pengamanan dengan nama "Elang Borneo" dan "Matahati Dara 
123"10, ia juga pengusaha kayu, tambang dan pengelola pesantren "Nabil Husein".  Ia 
juga pengusaha tambang, pemilik PT Panca Prima Mining di kelurahan Sambutan dan 
Pulau Atas seluas 1381,4 hektare; CV Dunia Usaha di  kelurahan Sempaja dan Sungai 
Siring seluas 1351 hektare; KSU Koppancas di keluarahan Lok Bahu seluas  100,2 hektare 
dan  tambang batubara dengan nama Pondok Pesantren Nabil Husein seluas 229,8 
hektare.  

Setali Abun,  tambang milik Said Amin juga sedang terjerat kasus  hukum.  Dua bocah 
yang masih duduk di kelas 1 SD 043 Sambutan, yakni Ema (6) dan Dede Rahmat alias Eza 
(6) tewas tenggelam di kolam bekas tambang  milik Said Amin pada 24 Desember 2011.  
Lubang tambang PT Panca Prima Mining (PPM) yang terletak di jalan  Pelita 7 Kelurahan 
Sambutan, Kecamatan Sambutan Samarinda ditinggalkan tak ditutup. Tidak memasang 
pelang atau tanda peringatan di tepi lubang dan tanpa pengawasan.  Hanya satu orang 
saja kontraktor  tambang yang dijaring hukum,  namun kasus penyidikan tak berlanjut.  

Said Amin termasuk orang kaya dan terpandang di kota Samarinda. Rumah Said Amin 
berada di atas bukit, berhadapan dengan pasar Segiri, megah, mirip benteng  rumah 
para pangeran. Itulah sebabnya, dalam percakapan politik dia dikenal dengan sebutan 
"gunung", karena rumahnya di tempat tinggi.  "jika kita menyebutknya sebagai ketua, 
berarti lingkarnya jauh, jika lingkarnya dekat biasanya menyebut Said Amin sebagai 
"gunung", ujar Yustinus Hardjo Saptatnto, salah satu aktivis di Samarinda.  

Belakangan Said Amin menjadi penasehat partai Patriot, setelah pada 2003 Pemuda 
Pancasila menyatakan mendirikan Partai Patriot Pancasila dan terpisah dari Golkar. 
Sayangnya Partai baru ini tak lolos menjadi peserta Pemilu 2004. Mereka baru lolos ikut 
Pemilu 2009 dengan nama Partai Patriot.  Pada 2014, kembali Partai patriot tak lolos 
menjadi peserta  Pemilu 2014.  

Abun dan Said Amin menjadi pendukung utama Achmad Amin selama menjadi pejabat. 
Keduanya mesin politik Achmad Amin, yang satu menyiram uang, yang satu 
mengamankan. "Mereka disebut tiga Walikota Samarinda", tambah Ystinus .Keduanya 
yang menentukan keputusan penting, termasuk beragam proyek di Samarinda. Kabarnya 
Abun yang membiayai kampanye Achmad Amin pada Pilkada periode kedua, 2005-2010.  
Pada akhir periode jabatannya, setidaknya ada  36 ijin tambang yang dikeluarkan 
sepanjang Januari – Oktober 2010. Atau dua atau tiga ijin setiap bulannya. Luasan yang 

                                            
10 Jika melintas kecamatan Palaran, Samarinda yang juga memiliki banyak ijin pertambangan, sangat 
mudah dijumpai pos-pos milik Pemuda Pancasila berwarna loreng merah hitam di jalan masuk 
perusahaan.  
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dikeluarkan ijin mencapai  15.208,54 hektare. Sementara Lebih 30 lainnya diberikan saat 
periode sebelumnya.  

Saat Pilkada Walikota dilakukan pada 12  Oktober 2010. Amin masih sempat 
mengeluarkan satu ijin seminggu setelah Pilkada dilakukan, bahkan sebelum pelantikan 
sebagai Walikota – 23 November  2010, dia mengeluarkan 6 ijin tambang batubara.  

Duet kepemimpinan Achmad Amins  dengan wakilnya Sahri Jaang selama dua periode, 
dimulai sejak Jaang duduk sebagai ketua Fraksi PDIP dan ditunjuk Partainya menjadi 
wakil Achmad Amin pada putaran Pilkada kota Samarinda pada 2000. Mereka maju 
kedua kalinya untuk periode berikutnya melalui Pilkada langsung  untuk jabatan  2006-
2010. Ia diajukan oleh Partai Pelopor.11 Sahri Jaang adalah orang dayak, dia wakil  Ketua 
Umum Persekutuan Dayak Kaltim  dan penasehat Pemuda Pancasila. Jaang  tak asing 
dengan dunia pertambangan, sebab dulunya adalah pekerja tambang PT Bukit Baiduri 
Energi (BBE). Belakangan, setelah berhasil membantu menyelesaikan sengketa lahan PT 
BBE, Jaang mendapatkan "tanda terima kasih" sebagian konsesi  PT BBE, yang kemudian 
diubahnya menjadi milik perusahaan tambang PT Transisi Energi.  

Selain itu, menurut situs http://migas.bisbak.com/6472.html, Syaharie Jaang adalah 
pengusaha di berbagai sektor, antara lain perkayuan, otomotif, kontruksi hingga 
pertambangan. Selain itu, ia juga pernah di PDI-P, Partai Pelopor, dan kemudian 
Demokrat. Di organisasi massa, Jaang tercatat sebagai pengurus wilayah Nahdlatul 
Ulama Kalimantan Timur. Ketua Banteng Muda Indonesia (s/d 2002). Ketua umum PDKT 
(Persekutuan Dayak Kaltim) Cabang kota Samarinda (2004-2007). Anggota Dewan 
Penasehat Pemuda Pancasila kota Samarinda. Juga Dewan Pembina di Trikora kota 
Samarinda, serta Penasehat GEPAK (Gerakan Pemuda Asli Kalimantan) Kaltim. Di bidang 
keagamaan, ia juga tercatat sebagai pendidik dan Pembina pada Yayasan Pondok 
Pesantren Sultan Muhammad Al-Falah (Pendidikan dan Dakwah) dan Penasehat 
Mushollah Al-Firdaus, serta aktif di Majelis Taklim. 

 

Oligarki Kutu Loncat dalam Rejim Ekstraksi 

Paska Orde Baru, Indonesia memasuki dan memasuki masa desentralisasi, yang kerap 
disebut masa otonomi daerah. Samarinda memberikan fakta yang menarik tentang 
potret kelindan kekuasaan paska Orde Baru ini. Setidaknya dalam satu dekade paska 
Orde Baru, sebenarnya partai-partai lama yang berkuasa. Achmad Amins– kembali 
menjadi wakil penguasa lama – Partai Golkar, memimpin kota Samarinda sepanjang 
tahun 2000 – 2010, berbagi kekuasaan dengan wakilnya dari PDIP.  

Sementara penguasa DPRD petanya makin beragam. Pemilu 2004, sekitar 34% kursi 
dimenangkan Golkar dan 23% PDIP.12 Pemilu 2009, peta legislatif berubah, PDIP masih  

                                            
11 Partai Pelopor didirikan pada 29 Agustus 2002 oleh Rachmawati Soekarnoputri 
http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Pelopor 
12 Pada periode 2004-2009 kursi untuk DPRD kota Samarinda adalah 35 kursi yang terdiri atas 6 fraksi, 
yakni Fraksi Partai Golkar dengan 12 kursi, Fraksi PDIP dengan 8 kursi, Fraksi Partai Persatuan 
Pembangunan, PDK dan Patriot Pancasila dengan 7 kursi, Fraksi Partai Amanat Nasional dengan 6 kursi, 
Fraksi Kebangkitan Demokrat (gabungan PKB dan Partai Demokrat) dengan 5 kursi dan Fraksi Partai 
Keadilan Sejahtera dengan 7 kursi. Dalam perjalanannya selama 5 tahun, DPRD kota Samarinda 
menghasilkan 52 Peraturan Daerah dan 148 Surat Keputusan DPRD. Sumber 
http://migas.bisbak.com/6472.html 
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dengan 23% suara, Partai Demokrat dan Patriot juga naik suaranya, sedangkan Partai 
Golkar, PKS dan PAN banyak kehilangan, dan harus berbagi suara dengan partai-partai 
baru seperti Hanura dan Gerindra13. 

Komposisi penguasa kota Samarinda menunjukkan, Partai lama masih berkuasa baik di 
tingkat eksekutif maupun legislatif, meskipun harus "berbagi" tetes kekuasaan legislatif 
dengan partai-partai lain. Namun, jika diperdalam sebenarnya banyak dari mereka 
adalah pemain lama, sekitar 40% anggota DPRD 2009 – 2014 adalah incumbent, sekitar 
26,7% adalah pengusaha, termasuk pengusaha batubara. Potret yang menunjukkan 
bergesernya sistem politik menjadi oligarki politik. Dari kekuasaan satu partai, kini 
dikuasai sekumpulan partai, yang didominasi pemain-pemain lama dan pebisnis. 
Menurut Wattimena (2012), fonomena ini mudah ditemui dalam realitas politik 
Indonesia,yang para pemimpin partai politik besarnya mayoritas adalah pengusaha-
pengusaha kaya. Para calon pimpinan daerah maupun presiden pun juga para pengusaha 
kaya yang siap untuk menaikkan citranya di dalam dunia politik. 

Namun Oligarki di kota Samarinda sangat khas. Para politisi ini bisa berpindah-pindah 
partai sesuai kebutuhan, mirip kutu loncat. Setidaknya  ini bisa dicermati menjelang 
Pilkada Gubenur Kaltim pada 2013. Pada Pilkada Kaltim 2013, kongsi  politik ekonomi 
Abun, Amins dan Said pecah saat Achmad Amins mencalonkan diri menjadi calon 
gubenur Kalimantan Timur. Dia keluar dari Golkar karena Partai Golkar mendukung 
kandididat lainnya, yaitu Yusuf SK dan Luther Kombong.  Sementara Said Amin justru 
mendukung Awang Farouk.   Menurut Said Amin, karya Awang Faroek selama lima tahun 
menjadi gubenur Kaltim  sudah nyata karyanya, seperti pembangunan jalan tol 
Balikpapan – Samarinda, terbangunnya KIPI Maloy atau Kawasan Indutri Pelabuhan 
Internasional, juga pembangunan tiga bandara di perbatasan dan berbagai proyek 
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). 
Akhirnya Awang Faroek terpilih jadi Gubenur Kaltim  periode 2013-  2018. 

Setelah Partai  Patriot tak lolos   menjadi peserta Pemilu 2014, Said Amin pun 
menyebrang ke Partai Golkar. Ia kini menjabat Wakil Ketua Partai Golkar Kaltim. Tindakan 
serupa diikuti Wakil Ketua DPW Partai Patriot,   Andi Harun yang maju menjadi caleg 
DPRD Kaltim pada Pemilu 2014. Pada Pemilu sebelumnya, dia berhasil menjadi anggota 
DPRD Kaltim diusung Partai Patriot. Pada 2013, dia menjadi Ketua Pansus Reklamasi dan 
Pasca Tambang DPRD Kaltim. Dia juga pernah maju sebagai Calon Walikota Samarinda 
diusung Partai Patriot, Partai Golkar,  PDK dan Gerindra,  yang kalah melawan pasangan 
Syahri Jaang dan Nursyiwan pada Pilkada terakhir Samarinda.  Andi Harun juga pemilik 
PT Tambang Bumi Energi Kaltim  di kecamatan Sambutan, PT Puang Chakrabuana di 
Samarinda Seberang14. 

Saat masa kepemimpinan Amin tak bisa lagi diteruskan, Jaang maju menjadi walikota 
bersama Nusjirwan. Nusyirwan sebelumnya menjabat Kepala Badan Penanaman 
Investasi Daerah Kaltim. Jabatan sebelumnya Asisten Ekonomi Pembangunan dan 
Kesejahteraan Sosial Sekretaris Provinsi Kaltim. Pencalonan mereka didukung Partai 
Demokrat. Mereka harus menghadapi 5 pasangan Calon Walikota, salah satunya Andi 

                                            
13 Komposisi anggota DPRD kota Samarinda periode 2009-2014 adalah PDIP dengan 8 kursi, Partai 
Demokrat dengan 6 kursi, Partai Golkar dengan 6 kursi, PKS dengan 5 kursi, PAN dengan 4 kursi, Patriot 
dengan 4 kursi, PPP dengan 3 kursi, Hanura dengan 3 kursi, PBR dengan 2 kursi, PDK dengan 2 kursi, 
Pelopor dan Gerindra masing-masing 1 kursi 
14 Wawancara dengan Kahar Al Bahri, Jatam Kaltim, Januari 2014. 
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Harun dan Damanhuri yang didukung Partai Patriot dan Partai Golkar. Sejak Amins tak 
lagi memimpin Partai Golkar, partai ini berkoalisi dengan Partai patriot mendukung Andi 
Harun. Terlihat di sini bagaimana Abun mendukung Jaang, sementara Said Amin 
mendukung Andi Harun.  

Sejak tak lagi bergandengan dengan Said Amins, pada 2010, Abun mendirikan Pemuda 
Demokrat Indonesia Bersatu (PDIB). Ia juga dekat dengan Kelompok-kelompok milisi 
Dayak, yang juga dekat dengan Jaang. Saat PDIB dideklarasikan bersama mitra 
pengusahanya Tandi Soenarto, mereka mengundang para pejabat hingga preman, 
seperti Laskar merah Putih dan Hercules.15  Ormas ini memiliki penasehat orang-orang 
dari Polisi dan tentara. Mereka juga mengumumkan telah membentuk dua sayap 
pasukan tugas khusus, yaitu Resimen Rajawali dan relawan PDIB.  

Lingkaran orang-orang berkuasa secara politik dan ekonomi di kota Samarinda ini bukan 
orang baru di dunia politik. Mereka hanya berubah dari satu  rejim ke rejim lain, satu 
partai ke partai lainnya. Partai Golkar yang berkuasa di masa Soeharto tetap menjadi 
penguasa  hingga dua periode di masa reformasi.  Hampir semua ijn tambang dan segala 
penegakan hukumnya dalam 10 tahun terakhir adalah kepanjangan tangan Golkar dan 
Partai berkuasa lainnya di Samarinda.  

Mereka adalah pemain yang malang melintang dalam bisnis dan politik sejak lama. 
Sebagian mereka juga terlibat pada bisnis kayu era banjir kap kedua pada 1998,  
misalnya Luther Kombong.16 Meskipun belakangan juga banyak yang banting setir 
bisnisnya sejak hutan makin habis, mereka beralih ke bisnis properti,  furnitur, hotel dan  
kebun sawit. Luther Kombong misalnya kini jadi pengusaha sawit, Yos Utomo – orang 
China yang kini menjadi pemilik jaringan hotel Senyiur, juga Haji Rusli yang kini pemilik 
usaha hotel dan lainnya di bawah nama Mesra Indah. Dulunya, Haji Rusli juga Ketua 
Nahdatul Ulama (NU) dan Partai Kebangkitan Bangsa  (PKB) Samarinda.  

Kini, memasuki Pemilu 2014 juga tak banyak berubah. Tanpa rasa bersalah karena 
membuat 71 persen kota Samarinda menjadi wilayah pertambangan, mantan Walikota – 
Achmad Amins maju menjadi caleg DPR RI. Setelah 15 tahun menguasai kota Samarinda, 
ia mencoba peruntungan nasib melalui partai Nasional Demokrat yang dipimpin Surya 
Paloh. Sementara Abun karibnya, maju menjadi anggota DPR RI pusat melalui Partai 
Demokrat Pimpinan SBY.  

Pemain politik lainnya juga serupa. Poster kuning Andi Harun dengan slogannya "APBD 
Untuk Rakyat" juga terpampang dimana-mana, hingga pelosok-pelosok kelurahan 
Makroman. Dia kembali mencalonkan diri menjadi anggota DPRD kalimantan Timur dari 
partai Golkar. Pas dipinggur jalan, ada sedikitnya 2 lusin poster para caleg yang maju 
2014. Warnanya beraneka ragam. Di sepanjang jalan Makroman juga tak luput dari 
poster para caleg.  

                                            
15 Acara deklarasi ini diselenggarakan pada 27 Februari 2010. Turut hadir dalam acara tersebut di 
antaranya jajaran Muspida Tingkat I Kaltim, Wakil Walikota Samarinda, Danrem Kaltim, anggota Dewan 
Pembina Partai Demokrat Hayono Isman, anggota DPR Komisi V FPD Micahel Wattimena, Ketua Laskar 
Merah Putih Eddy Hartawan, Hercules, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta tokoh pemuda lainnya. 
Resimen Rajawali, organisasi taktis dibentuk ini sebagai alat keamanan internal PDIB 
16 Luther Kombong dulunya adalah Pegawai Negeri  di Dinas Kehutanan Samarinda, sebelum menjadi 
pengusaha kayu dan menjadi anggota DPD DPR RI selama 2 kali periode kepengurusan. Pernah menjadi 
Bendahara Golkar, Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan juga Penasehat KNPI Samarinda. 
http://luther-kombong.blogspot.com/p/blog-page.html 
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Jika pergantian rejim terlihat para penguasa bisnis dan politik memiliki hubungan satu 
sama lain, tidak demikian hubungan mereka dengan warganya. Setidaknya jika dikaitkan 
dengan kekinian di kelurahan Makroman. Poster-poster caleg Pemilu 2014  yang 
bertebaran termasuk di jalan-jalan Makroman tak banyak mengubah situasi di sana. Kini 
sudah mau putaran dua Pemilu sejak lahan-lahan di sana kena banjir lumpur batubara.  

Setidaknya itu diwakili oleh Poster Siswadi, calon anggota DPRD Samarimda dari PDIP 
yang mengusung jargon "Muda, Terbukti, Teruji",  ukurannya 2 x 4 meter dengan warna 
merah, warna si moncong putih. Di jalan utama Makroman, ada dua baliho milik 
Suawandi. Jarak baliho satu dan lainnya tak sampai 1 kilometer. Belum lagi poster 
ditikungan jalan utama kecamatan Sambutan. "Siswandi sama sekali tak membantu 
warga yang kena dampak pertambangan", ujar Bahar. Padahal saat itu dia manjebat jadi 
Ketua DPRD. Belum lagi  Siswandi pernah terlibat skandal suap dalam kasus CV Arjuna. 
Ceritanya, sejak warga berhasil menaikan kasus banjir lumpur CV Arjuna dan datang ke 
DPRD Samarinda untuk dengar pendapat. Maka disepakati jika  beberapa wakil DPRD 
akan mengadakan kunjungan lapang, semacam sidak. 

Celakanya, saat  wakil-wakil DPRD Samarinda, empat orang diantaranya Siswandi datang 
berkunjung. Warga justru tidak diberi tahu. Pak Bahar, suami Cicik, justru tahu karena 
dikontak oleh Kahar dari Jatam Kaltim. Bahar disarankan mencegat Tim Siswandi yang 
saat itu sudah sampai ke lapang. "Saya masih di sawah, langsung pulang mandi dan anik 
motor ngajak Pak Kateni mencari mereka", ujar Bahar. 

Mereka bertemu dengan Tim Siswandi, pas saat tim tersebut makan di warung depan 
SMA 15 ditemani oleh pejabat CV Arjuna. Mereka tak datng ke sawah-sawah warga yang 
kebanjiran lumpur. Bahar bahkan sempat melihat Siswandi menerima amplop berisi 
uang dari PT Arjuna. Bahar marah dan memaki mereka. Sejak itu dia tak percaya kepada 
orang-orang DPRD Samarinda. 

Para pendukung Siswandi di Makroman adalah kader-kader PDIP yang banyak tinggal di 
RT 14 dan RT 15. Mereka adalah transmigran rombongan 17. Mereka pro pertambangan 
dan beberapa bekerja sebagai Humas informal CV Arjuna. Salah satunya, Karno yang 
belakangan terpilih menjadi Ketua RT 14. Dia orang kaya beristri dua dan punya 
kelompok seni Jaran Kepang. Ada juga Doni dan Prayit. "Mereka pernah bikin demo 
tandingan di Samarinda saat Pak Bahar hearing di DPR Kaltim", cerita bahar. Padahal kala 
itu Bahar dan teman-temannya melapor masalah krisis air di kampungnya, dan meminta 
DPRD memaksa perusahaan menyediakan air PDAM. Tapi kelompok pro tambang 
mengira mereka meminta tambang ditutup. Adu mulut tak terelakkan di gedung DPRD 
kala itu. Rusman Yaqub dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang memimpin rapat 
tersebut akhirnya berhasil menengah.  

Menjelang Pemilu, Januari 2014, Rusman Yaqub dan Siswandi datang ke Makroman, 
meminta dukungan warga. Keduanya maju menjadi caleg DPRD Kaltm.  Bahar bersedia 
membantu mempertemukan warga RT 13 dengan Rusman, tapi dia menolak datang ke 
pertemuan dengan Siswandi yang diadakan di rumah pak RT 13.  
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Rejim Ekstraksi   

Namun ada satu hal yang tak berubah di kota Samarinda, sebagaimana dipaparkan 
Gellert (2010) dalam mencermati kelindan kekuasaan politik dan ekonomi di Indonesia. 
Iamembingkai pengalaman Indonesia dalam kekuasaan rezim ekstraktif hingga rejim 
Soeharto runtuh. Sebuah rezim  pemerintahan yang menurutnya ditopang oleh struktur 
elite-elite yang berwatak pemangsa (predatory) dan bekerja melalui ekstraksi beragam 
macam komoditas sumber daya alam.  

Jika dicermati, tumbangnya pemerintahan Soeharto pada 1998, mengubah sistem 
pemerintahan Indonesia yang sentralistik menjadi desentralisasi.  Sayangnya, tuntutan 
desentralisasi didominasi tuntutan pembagian wewenang dan keuntungan yang lebih 
besar ke daerah. Tidak termasuk tuntutan pemulihan ekologis dan sosial akibat rejim 
ekstraksi masa orde baru, yang menurut Gellert (2010: 29)  ditopang secara ekonomi 
dengan mengekstraksi ragam amcam komoditas  – mulai dari  ekstraksi hutan,  laut dan 
pertambangan, tak hanya bergantung pada satu komoditas sumber daya alam untuk 
mengongkosi kekuasannya.  

Era  desentralisasi ditandai keluarnya UU No. 32 Tahun 2004 (sebelumnya UU No. 22 
Tahun 1999) tentang Pemerintahan Daerah. Semangat desentralisasi menjadi alasan 
keluarnya Keputusan Menteri Nomer 1453 K/29/MEM/2000 yang membolehkan daerah 
mengeluarkan izin Kuasa Pertambangan yang semula menjadi kewenangan pemerintah 
pusat. Sejak itu, pemberian ijin, pengawasan hingga penegakan hukum menjadi tumpang 
tindih. Sebab, pengurusan pertambangan secara nasional masih mengacu UU lama, 
tahun 1967. Sementara Kepmen mengacu pada UU tentang Otonomi daerah 
(Maimunah, 2011:4). Kondisi di atas  terus berlangsung hingga lahirnya UU 
penggantinya, UU No 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.  

Namun, pembiaran dualisme  produk hukum ini menghasilkan kekacauan luar biasa di 
lapang, konflik karena tumpang tindih perijinan. Kini, jumlah lahan-‐lahan yang dibuka 
untuk tambang meningkat lewat pemberian ijin baru yang jumlahnya tidak masuk akal. 
Sedikitnya 8000 ijin tambang yang tercatat, dan 75 persen diantaranya tumpang tindih 
dengan peruntukan lainnya (Kompas, 24/05). Lebih 2000-‐an ijin tambang itu ada di 
pulau Kalimantan, lebih separuhnya di Kalimantan Timur.  

Tapi celakanya, kekacauan di atas tak diurus akar permasalahannya, apalagi ditemukan 
solusinya. Tak heran jika sekitar 71 persen wilayah kota Samarinda kini menjadi wilayah 
pertambangan, yang tumpang tindih dengan perumahan, persawahan, kolam ikan dan 
hutan. Semua kekacauan ini berujung kepada peningkatan pengerukan batubara – 
komoditas utama setelah ekosistem hutan tak mungkin menopang  industri kayu. Semua 
itu ikut melestarikan yang disebut oleh Gellert (2010) sebagai rejim  ekstraktif.Gellert  
(2010:32)  menyebutkan ada empat ciri rejim ekstraktif. Pertama, Rejim ini menyediakan 
sumber fiskal bagi negara tanpa terbeban untuk membangun kapasitas negara secara 
meritokratis  dan efektif. Karakteristik ekstraksi dan industrialisasinya berdasar pada 
beragam macam komoditas  yang membentuk karakter Negara, perjalanan 
Pembangunan, dan hubungan sosial, termasuk hubungan perburuhan yang cenderung 
tak banyak menyerap tenaga kerja. Kedua. Negara mengakses dan menggunakan sumber 
daya melalui rejim dominasi yang disokong oleh legitimasi. Legitimasi ini berujung 
kepada klaim bahwa ekstraksi itu memberikan manfaat atau kesejahteraan pada publik. 
Rejim yang mendominasi akses sumber daya ini tidak medistribusi kekayaan yang 
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dihasilkannya, Ketiga. Rejim ekstraksi memiliki pengaturan spasial tersendiri yang khas 
bergantung pada komoditasnya, misalnya ada wilayah enclave karena wilayah itu penuh 
dengan mineral, ada wilayah yang sangat  luas karena sumber daya hutan yang penuh 
dengan kayu, atau wilayah laut untuk sumber daya perikanan. Keempat.Rezim ekstraktif 
hadir dalam periode khusus sejarah dunia di mana kontrol Negara atas sumber daya 
diabsah atas nama "Pembangunan".   

Jelas, ciri-ciri rejim ekstraksi ini masih berlangsung  dan terus mencengkram kota 
Samarinda, bahkan  juga dalam skala propinsi jika dilakukan pembacaan lebih lanjut. 
Paparan dalam bagian-bagian berikutnya akan menunjukkan bagaimana rejim ekstrakstif 
ini bekerja di masa otonomi daerah. 

 

 



III.    

Makroman, Berharap Kemuliaan 

 

 

Tak banyak yang tahu sejarah nama Makroman, salah satu tempat tujuan transmigran 
dari Jawa pada 1953. Ada beberapa versi  makna Makroman. Salah satunya yang sering 
disebut Makroman berasal dari kata makro yang artinya besar dan man yang artinya laki-
laki, jika digabung menjadi laki-laki yang besar. Sampai akhirnya, saya bertemu dengan 
Maman, penjaga sekolah SMA 15 di Kalan luas kelurahan Makroman. Jika tak ada 
Maman bersama tiga temannya, mungkin nama kelurahan ini bukan Makroman. Karmel 
Pasha, Iskandar, Nurrudin  dan Maman yang memberikan nama tersebut. "Kami sampai 
sholat hajat untuk menemukan nama tersebut", ujar Maman. Biasanya nama sebuah 
wilayah berhubungan dengan sejarah, cerita atau kejadian  yang berlangsung di tempat 
itu. Tapi nama kelurahan Makroman tidak begitu. Nama itu berasal dari bahasa arab "Al-
Mukarom", yang artinya yang dimuliakan atau dihormati. Belakangan kata itu menjadi 
"Makroman", sebuah harapan agar orang yang tinggal di kelurahan itu hidupnya mulia.  

Cerita mengenai pemberian nama tersebut diamini Ilyas Yahya, 92 tahun, pensiunan 
tentara anggota transmigran rombongan pertama yang masih hidup dan kini tinggal di 
Kelurahan Pulau Atas. "Saya dengar dari  teman saya, tentara, Pak Karmel Pasha kalau 
nanti tempat ini ramai namanya adalah Makroman," ujar Ilyas asal Tasik malaya, Jawa 
Barat. 

Kelurahan Makroman merupakan salah satu  tempat tujuan transmigran di Kalimantan 
Timur yang datang dari pulau Jawa, khususnya Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa barat. 
Rombongan pertama datang pada 1955, yang terakhir 1973.  Sukiyem, 45 tahun, 
merupakan salah satu yang dibawa keluarganya bertransmigrasi bersama rombongan 12 
pada 1967, saat ia masih berusia 10 bulan.  

Sebenarnya tak cuma transmigran  yang banyak menghuni Makroman, ada juga yang 
menyebut dirinya pendatang lama dan pendatang baru. Menurut  Bu Nurbaiti, salah satu 
warga Makroman, tetangga Sukiyem - istri Komari, yang menjadi pendatang ke 
Makroman pada 1985, transmigran adalah mereka yang datang ke Makroman karena 
didatangkan pemerintah melalui program transmigrasi. Di Makroman ada beberapa jenis  
transmigrasi, ada transmigran karena bencana alam, ada juga yang ikut transmigrasi 
spontan, harus membiayai sendiri kedatanganya ke Makroman. Sementara pendatang 
adalah mereka yang datang dengan kehendak sendiri, diongkosi sendiri. "Saya ya 
pendatang lama, kalo keluarga Bu Bahar itu baru tahun 2000," ujar Nurbaiti. Bu Bahar 
adalah panggilan umum untuk Susuilowati atau biasa dipanggil Cicik, istri Bahar. 

 

Transmigrasi  dan 1001 Kesukaran  

Keluarga Ilyas Ahya merupakan salah satu dari 15 keluarga transmigran yang datang ke 
Pulau atas pada 1955. Ia adalah tentara yang ikut berjuang melawan Belanda dan Jepang 
di masa perebutan kemerdekaan Indonesia. Setelah perang kemerdekaan, Ilyas melapor 
pada pimpinannya di Batalyon I Siliwangi, menyampaikan bahwa dirinya mau jadi orang 
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biasa setelah perang kemerdekaan. Tapi pimpinannya tak membolehkan karena suasana 
politik saat itu masih memanas. Kala itu terjadi pemberontakan Darul Islam yang ingin 
mendirikan Negara Islam Indonesia (DI/TII) dipimpin Kartosoewiryo di Jawa Barat. 
Pemberontakan DI/TII belakangan meluas ke Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Aceh dan 
Sulawesi Selatan.  

Setelah Indonesia mengumumkan kemerdekaan, pasukan DI/TII berbalik memberontak. 
"Tapi kemudian DI/TII memberontak melawan Indonesia. Saya sampai berperang 
melawan paman sendiri", ujarnya. Meski dilematis, selama lima tahun  Ilyas ikut 
bertempur melawan pasukan Kartosoewiryo di Sumedang. 

Setelah reda masa pemberontakan DI/TII, para tentara ini lantas ditawari ikut 
transmigrasi untuk mendapat kehidupan yang lebih baik. Kalau mau jadi rakyat biasa ya 
harus ikut tranmigrasi, ujar Ilyas menirukan ucapan pimpinannya. Di tempat baru mereka 
dijanjikan diberi rumah, sawah dan jaminan hidup selama 3 tahun "Tapi saat itu adanya 
transmigrasi SOB, untuk tahanan politik bekas DI/TII, jadinya kami setuju aja," ujar Ilyas. 
Lima belas keluarga tersebut diangkut kapal dari Jawa menuju Samarinda, Kalimantan 
Timur Lantas meneruskan perjalananya ke daerah bernama Pulau Atas. Kala itu, hanya 
ada orang Banjar dan Kutai atau Dayak. 

Keberadaan transmigrasi SOB17 ini juga disampaikan oleh Kartomi, sesepuh kelurahan 
Makroman.  Ia adalah transmigran rombongan 4 yang datang pada 1957 dan ikut 
program transmigran SOB. Tapi menurutnya, rombongan transmigran SOB itu ada dua 
jenis, rombongan transmigran yang menjadi korban DI/TII dan rombongan pelaku DI/TII. 
"Saya masuk yang jadi korban bencana itu di Cilacap dulu.  Kalau Pak Ilyas itu yang SOB 
asli," ujar Kartomi. Tapi menurutnya, dulu tak ada hal yang berbeda setelah mereka 
datang ke Pulau Atas, semuanya sama-sama transmigran. Rombongan mantan tanahan 
politik DI/TII  datang bersama  transmigran rombongan  2, 5, 8 dan 9. kata Ilyas. 
Sayangnya, mantan tentara DI/TII itu sudah banyak yang meninggal, banyak yang juga 
pindah ke tempat lain, seperti ke Kutai Kertanegara dan Handil.  

Maman, teman Ilyas, yang tinggal di RT 13 Makroman, punya pemahaman lain tentang 
transmigran SOB, menurutnya mereka adalah para mantan tanahan politik DI/TII yang 
memberontak kepada pemerintah, yang kemudian dibebaskan, yang mau kawin 
dikawinkan. Lantas ditawari ikut transmigrasi agar penghidupannya lebih baik. "Mereka 
setuju saja karena kan sudah wirang," ujar Maman. Wirang adalah bahasa Jawa yang 
artinya malu. Seperti Kartomi, Maman juga menyampaikan tak ada perbedaan antara 
transmigran SOB dan berikutnya.  

Tapi Ilyas tak setuju. Ia masih ingat sebuah konflik diantara transmigran SOB DI/TII 
dengan lainnya pada tahun 1960-an. "Mereka perang lagi disini", ujarnya. Kala itu lokasi 
transmigran SOB dengan transmigran kelompok lainnya hanya dibatasi jalan. "Mereka 
mengejek dan bilang kami iki wong kafir, mereka terus ngaku DI/TII. Ngajak perang. Kami 
terpaksa jaga siang dan malam. Meskipun usianya hampir seabad, badan Ilyas segar dan 
bersemangat bercerita. Pokoknya kalo datang ke seberang sini jadi iwak mereka", 
ujarnya. Akhirnya transmigran DI/TII terdesak dan minta pengamanan ke TNI di Anggana. 

                                            
17 SOB (Staat van Oorlog en Beleg) ada yang memaknai sebagai tahanan politik, Tapi sebenarnya memiliki 
makna suatu  situasi yang memberi tentara begitu banyak keleluasaan yang konsesif dan mencipta satu 
sinergi kekuasaan dengan Soekarno setahap demi setahap pada masa-masa berikutnya. 
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Akhirnya TNI datang ke pulau Atas, dan mengancam kalau kalau mereka masih bikin 
kerusuhan dan mau kembali ke Jawa, akan diberondong tembakan di tepi sungai 
Mahakam. 

Ilyas dan istrinya, Fatima, yang kini sudah sakit-sakitan tinggal di rumah milik mereka di 
dekat Pasar subuh, dan juga tetap meninggali rumah lama yang didapat saat 
transmigrasi. Rumah itu dari kayu, sederhana, di ruang tamunya hanya ada kursi tamu 
dan foto-foto keluarga. Ia tak mengurus pensiunan tentaranya atau veteran perang 
karena semua surat keterangannya hilang. "Susah ngurusnya mbak," ujarnya.  

Saat populasi transmigran bertambah banyak di sekitar Makroman, Kartomilah yang 
mengusulkan kepada Camat Anggana, agar Makroman menjadi desa sendiri pada 1995. 
Usulan Kartomi belum diterima, tapi dia diangkat menjadi wakil kepala desa khusus 
transmigran di Makroman. Kartomi tak ingat, tahun berapa hal itu terjadi. Belakangan 
dilakukan penunjukkan kepala desa, Pak Odang dipilih menjadi kepala desa dan Kartomi 
wakilnya. Saat Odang kembali ke Jawa setelah menjabat selama 9 bulan, tugasnya 
dijalankan Kartomi sebagai pejabat sementara. Setelah diadakan pemilihan lagi, 
terpilihlah Iskandar, pensiunan tentara, dan Kartomi tetap menjadi wakilnya. Tak heran 
jika Kartomi dianggap sesepuh desa. Ia diundang tiap ada kegiatan penting di kelurahan 
Makroman, entah itu rapat kelurahan atau perayaan-perayaan hari besar.  Belakangan 
Kartomi mendapat penghargaan sebagai tokoh Makroman dari Achmad Amin pada 21 
Oktober 2010, saat monumental yang dia ingat seumur hidupnya. Kartomi bangga 
pengabdiannya selama ini dihargai. Ia dipanggil datang ke stadion Segiri oleh Walikota 
Achmad Amins,  di sana dia mendapat piagam, lencana  dan uang Rp 5 juta.  

Meskipun makanannya dijamin pemerintah selama 3 tahun, tapi lingkungan yang liar 
dan kondisi ekonomi yang sulit membuat para keluarga transmigran mengalami kesulitan 
luar biasa saat awal kepindahan. Ilyas mendapatkan rumah panggung kayu sederhana 
beratap daun,  jaminan beras, ikan asin, minyak goreng dan minyak gas selama 3 tahun. 
Tapi di mengaku sangat susah bertani di lahan gambut. Mereka masing-masing 
mendapat 2 hektar lahan, diantaranya 1,75 hektar digunakan  untuk sawah dan kebun 
dan  sisanya untuk pekarangan. Tapi sawah belum begitu saja ditanam, lahan untuk 
sawah masih berbentuk hutan.  "Harus tebang hutan dulu, baru setelah ditebang akan 
tumbuh anakan, anakannya baru dibakar, setelah dua kali baru tanahnya bisa ditanam", 
ujar Kartomi. Itupun luasannya tak seperti yang dijanjikan pemerintah, karena sebagian 
besar lahan tertutup oleh rebahan pepohonan hasil tebangan yang sulit disingkirkan. 
Kartomi hanya bisa membuka tiga perempat hektar sawah.  

Lahan transmigran yang tak begitu produktif di awal, membuat Ilyas harus meninggalkan 
anak istrinya dan pergi mencari pekerjaan ke tempat lain agar keluarganya bisa makan, 
merintis hutan untuk orang lain, mencetak sawah.  "Bahkan cangkul dan parang ikut 
dijual kalau kehabisa uang untuk pulang," ujar Ilyas mengenang masa sulit mereka di 
awal kedatangannya. Tapi sebenarnya, penderitaan Ilyas telah dimulai jauh sebelum itu. 
Saat  ia kehilangan istrinya, lima bulan setelah kedatangan mereka ke Pulau Atas.  

Waktu itu, Oni, istrinya yang hamil 4 bulan. Lima bulan kemudian istrinya melahirkan, 
anaknya diberi nama Oding. Tak lama, saat Oding umur 15 hari, sang istri meninggal 
karena sakit melahirkan. Sang dukun yang membantu kelahiran  lantas meminta anak 
Ilyas untuk diasuh. Ilyas mengiyakan. Sejak itu, dia kehilangan jejak sang dukun. 
Belakangan ayah dan anak itu bertemu di Jakarta pada 2008. Ilyas menyimpan memori 
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kesedihannya dalam sebuah plat alumanium berukuran 30x60 cm. Ia menunjukkan 
lempengan alumanium itu pada tamu yang datang saat ingin berbagi sejarah hidupnya.  

Ilyas yang merintis makam pertama di Pulau atas untuk istrinya, dia minta 5 borongan 
untuk dibuat makam. Makam itu kini jadi milik umum. "Sudah penuh kuburannya, saya 
tak kebagian malah," ujarnya.  Ia menikah lagi dengan istri keduanya – Fatima kala itu 
masih berumur 13 tahun dari rombongan 4 asal Majeneng Jawa Tengah. bersama istri 
kedua dia mendapatkan 13 anak, dua orang diantaranya meninggal saat kecil. Dulu Ilyas 
banyak memiliki tanah. Tapi satu persatu lahannya dia jual untuk menghidupi 
keluarganya. Ia dengan bangga menunjukkan foto-foto anak-anak, cucu dan cicitnya yang 
ada di dinding rumahnya. Ilyas sempat cerai dengan Fatima pada 1963, dan memutuskan 
kembali ke Jawa. Tapi tak lama, mantan mertuanya meminta dia kembali ke Pulau Atas. 
Belakangan setelah Fatima tak cocok dengan suami keduanya, mereka rujuk kembali, 
sang istri membawa satu orang anak pada 1964.  

Rumah Ilyas tak pernah pindah sejak mendapatkan jatah rumah transmigran, masih 
panggung seperti dulu. Kala itu belum ada infrastruktur yang memadai. Pasar masih 
beratap daun, masjid ada di dekat laut, ujar Ilyas.  Dulunya  jalan masih susah, hanya 
garongan atau semak rimbun berhutan di kanan kiri jalan setapak. Pergi ke Samarinda 
harus ke pelabuhan di pulau atas, jalan kaki satu jam, harus sampai disana sebelum jam 
7 pagi. Tiga jam berikutnya kapal sampai ke Samarinda, dan akan kembali pulang jam 
13.30 siang. Jika terlambat harus jalan kaki hingga 4 - 5 jam untuk sampai ke Pulau Atas.  
Kini kampung Ilyas sudah dimekarkan dari Makroman, sekarang bernama kelurahan 
Sindang Sari. 

Sebenarnya transmigran itu bukan bikin kaya secara materi, kata Ilyas. "Tapi kaya  anak, 
kaya cucu, kaya teman dan kaya tetangga", ujarnya. "Sekarang yang kaya justru para 
pendatang". Katanya. Ilyas belum yakin akan mampu mewariska tanah untuk anak-
anaknya. Teman-teman seangkatan Ilyas sudah banyak yang meninggal. Mereka pindah 
tersebar karena susahnya penghidupan di kawasan ini, ada yang pindah ke daerah Handil 
dan Badak yang banyak industri migas di sana. Hanya Ilyas yang tak pindah kemana-
mana. "Saat Gestapu pun saya masih di sini jadi  Pemuda Muslimin," ujarnya. Tapi saat 
PKI, menurutnya Kalimantan tak bergolak, Makroman tenang-tenang aja. "Jawa saja 
yang kacau," tambahnya. Ia tahu pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) dari 
berita radio. Tapi Fatima masih ingat saat pulang kampung ke Mejenang Jawa tengah 
pada 1961 pernah melihat Gerwani baris berbaris dan mengajaknya untuk bergabung. 
"Tapi saya tak paham jadi saya ndak ikut," ujarnya.  

Namun cerita Ilyas ini berbeda dengan Mat Kosim. Ia transmigran rombongan 4 dan juga  
Pengurus Takmir Masjid  Al-Iman RT 24. Ia menceritakan ada sekitar 40 orang 
tetangganya yang kena wajib lapor ke Samarinda tiap bulannya karea dituduh terlibat 
PKI.  

Ilyas dan Fatima memahami masa pemerintahan Orde Baru sebagai masa perintis, masa 
memulai, masa susah. "Marhaen itu artinya susah, tidak dibayar", ujar Ilyas.  "Sementara 
masa Soeharto adalah masa pembawa rizki, masa semuanya dibayar", tambahnya.  

Namun jika ditanya tentang tambang, baik Ilyas, maman maupun Kartomi tak banyak 
memberikan penjelasan. Keduanya menyatakan tidak dilibatkan saat tambang masuk ke 
Makroman, dan tambang baru datang belakangan. Mungkin karena mereka tinggal jauh 
jaraknya dari RT 13 yang kini dibongkar oleh tambang batubara CV Arjuna. "tambang itu 
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merusak," kata  Ilyas.  

Ternyata Ilyas memiliki pengalaman buruk dengan tambang batubara. Sawah Ilyas juga 
kekurangan air gara-gara tambang di Sungai tempurung Kabupaten Kutai Kertanegara. 
Tanahnya seluas 3 hektar  dulunya adalah kebun dan sawah. "Dulu saya dapat 100 
kaleng, anak saya yang merawat," ujarnya. Tapi karena air makin susah, anaknya malas 
merawat, kini sawah-sawahjnya jadi kebun dan kebunnya jadi hutan di sana. Sekeliling  
Sungai tempurung kini sudah menjadi kebun sawit dan tambang batubara. Dia dan 
istrinya sudah tua, mereka  bermaksud menjual lahan itu, hanya saja belum ada pembeli 
yang mau.  

 

 

Gambar 3.  

RT 13 lokasi sawah-sawah dan 
kebun warga dari RT lainnya di 
Kelurahan Makroman (Sumber 
Foto:  Jatam Kaltim, 2013). 

 

 

 

 

 

Pelzer dalam Hardjono (1982:15) menyebutkan dalam tahun 1950 – 1955 pemerintah 
telah menempatkan 5491 keluarga baik di lokasi kolonialisasi lama  maupun lokasi yang 
baru. Pada masa itu pekerjaan-pekerjaan persiapan transmigrasi, macam seleksi calon 
transmigran, urusan hak milik tanah, penyelidikan-penyelidikan dan pembukaan tanah di 
seberang sebelum para transmigran ditempatkan, belum mendapat perhatian 
semestinya, sehingga menimbulkan  seribu satu kesukaran di lapang,. Padahal pekerjaan 
persiapan merupakan bagian terpenting dari sleuruh penyelenggaraan transmigrasi. 

Seribu satu kesukaran itu juga dihadapi oleh transmigran Makroman, meskipun, 
transmigran dan para pendatang yang tinggal dan beranak pinak, berhasil membuat 
Makroman -  yang dulunya rawa-rawa dan hutan menjadi seperti sekarang. Mereka 
membuka lahan, membangun pemukiman, mencetak sawah, membuat kebun dan 
kolam-kolam ikan. Di Samarinda, kelurahan Makroman dikenal sebagai pusat produksi 
rambutan. Kebun kebun pohon Rambutan dikelola dengan model agroforestri dengan 
menanam berbagai jenis buah-buahan macam Lai, Nangka, Jengkol, Weni, Pete dan 
Durian.  Tapi ini bukan usaha jangka pendek. Mereka membutuhkan waktu lebih 50 
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tahun, sebelum akhirnya masuk pertambangan CV Arjuna dan membongkar tanah-tanah 
mereka. 

Dinamika Kepemilikan Lahan: Nyambut  hingga  Fee 

Transmigran Makroman datang sejak 1953 – 1973. Oey dan Sudhana dalam Hardjono 
(1982:29) menyebutkan bahwa  program transmigrasi pada masa itu terjadi pada 
rentang waktu saat terjadinya perubahan kebijakan maupun  badan pengurusannya 
dalam skala nasional sepanjang 1950 – 1974, yang mempengaruhi perubahan arah 
program transmigrasi.18   Itu sebabnya, perlakuan pemerintah kerap berbeda tiap 
rombongan. Ada yang lengkap dijamin hidupnya semalam tiga tahun, seperti yang 
disampaikan Ilyas, ada yang dijamin hanya setahun, fasilitas lainnya juga berbeda – ada 
yang dibangunkan rumah, ada yang hanya diberi atap rumbia. 

Susahnya kehidupan di awal transmigrasi mempengaruhi dinamika kepemilikan lahan, 
tataguna lahan, mata pencaharian dan respon warga dari waktu ke waktu. Respon yang 
dimaksud adalah tindakan saat mereka menghadapi masalah di tempatnya yang baru. 
Terjadi beragam diversifikasi bentuk kepemilikan lahan dan transaksi tanah sejak 
kedatangan transmigran pada 1953 – 1973.  Model-model ini tak jauh dengan model 
yang diterapkan keluarga transmigran di pulau Jawa yang lantas berkembang bersama 
dengan kedatangan para pendatang lainnya dan pemodal dari Samarinda dan daerah 
lain.  

Setidaknya ada beberapa model kepemilikan dan tata guna lahan sejak transmigran 
datang ke Makroman, yang terlihat dengan jelas dari waktu ke waktu. Setidaknya 
kepemilikan lahan di sana bisa dibagi dalam empat kelompok. Di awal, berkembang 
model-model kepemilikan dan penguasaan lahan yang tujuannya sebatas untuk 
bertahan hidup dan saling membantu satu sama lain. Mereka mengenalinya sebagai 
Ngrumat, Mbagi dan Nyambut, cara-cara ini masih diparaktekkan meskipun situasinya 
berbeda. Berikutnya,  sekitar 1970 hingga 1985 dikenal model Ganti Kerjo,  Tuku atau 
beli dan Nempil. Saat itu pembelian tanah antar warga sudah mulai dilakukan, baik untuk 
bertahan hidup hingga untuk mengumpulkan tanah. Model ganti kerjo dan nempil sudah 
lama ditingalkan. Ketiga, ada model Kaplingan, dan yang terakhir adalah sewa, kontrak 
dan Fee. 

Masa industri kayu di Kalimantan Timur, melahirkan orang kaya-orang kaya terpusat di 
kota-kota, termasuk Samarinda yang kala itu menjadi pelabuhan utama pengangkutan 
kayu gelondong ke luar Negeri. Kemudian setelah industri kayu surut, mereka berpindah 
ke bisnis tanah. Belakangan, mereka menyediakan tanah bagi gelombang industri 
berikutnya, pertambangan batubara. Meskipun kebijakan pertambangan setua masa 
industri kayu, melalui UU No 11 tahun 1967, tapi baru marak dan mempengaruhi 
kepemilikan dan tata guna lahan dalam skala masif di masa otonomi daerah,. Saat 
daerah diperbolehkan mengeluarkan ijin pertambangan sendiri melalui  UU No 4 tahun 
2009 tentang  Mineral dan Batubara.  

                                            
18 Setidaknya ada lima priode jika dikelompokkan, 1) periode 1950 -1959 ketika sibawah wewenang 
Kementrian Sosial, 2)  periode 1960 – 1968 saat dikelola Dinas Transmigrasi dipindahkan ke Kementrian/ 
Departemen Transmigrasi dan koperasi, Transkopemada (transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan 
masyarakat Desa), Dalam Negeri dan Transved (Transmigrasi Veteran dan demobilisasi, 3) periode 1969 -
1974) kertika mengikuti arahan Repelita I dan 5) Periode 1974 – 1977  sesuai arahan Repelita II 
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Model-model kepemilikan lahan di Makroman menunjukkan, dari waktu ke waktu warga 
Makroman makin liberal dalam memandang tanah. Jika dua model sebelumnya tanah 
masih dipandang dan digunakan sebagai alat produksi, baik untuk bersawah dan 
berkebun, maka dua model terakhirsudah memperlakukan tanah atau lahan sebagai 
komoditas dagang, bukan alat produksi pertanian, tapi alat akumulasi kapital. Model 
akumulasi kapital yang dilakukan dalam skala petani hingga korporasi.  

 

Ngrumat, Mbagi dan Nyambut 

Model kepemilikan lahan yang terjadi diantara para pendatang di Makroman 
dipraktekkan keluarga Nurbaiti dan Komari. Keduanya menghuni Makroman sejak 1985. 
Semula mereka adalah perantau yang mengadu nasib ke Samarinda, bertemu, menikah 
dan punya anak. Kondisi perekonomian mereka yang tak kunjung membaik, membuat 
mereka menerima tawaran Siman, teman satu kampung Komari yang menawari mereka 
merawat tanahnya di Makroman. Nurbaiti dan Komari  tak punya tanah sedikitpun, di 
Samarinda mereka tinggal di daerah Tanjung, tepian sungai Karang Mumus yang penuh 
sesak. Mereka menyambut gembira tawaran Siman, dan menyebut model pengelolaan 
tanah mereka sebagai Ngrumat dan Mbagi.  

Ngrumat dalam bahasa Jawa berarti merawat. Siman meminta Komari dan Nurbaiti 
untuk merawat tanahnya hingga ada orang yang nantinya akan membeli tanah tersebut. 
Mbagi artinya Siman akan membagi tanahnya kepada mereka jika ada orang yang akan 
membeli. "Tanah bagian kami seperliman luas tanah  Siman", ujar Komari, mengulang 
janji Siman.  Akhirnya tanah itu di jual pada Rusdi pada 2008 setelah dirumat Komari dan 
Nurbaiti selama 23 tahun.  Mereka mendapat bagian seperlima dari 3 hektare lebih 
tanah Siman, atau sekitar 0,6 hektare. Tanah itu dijual seharga Rp100 juta per hektar.  

Rusdi bukan penduduk Makroman, dia penduduk  kota Samarinda. Saat dia membeli 
tanah Siman, dia menjabat sebagai kepala Dinas Pertambangan  kota Samarinda. Pada 
masa kepemimpinannnya banjir lumpur batubara CV Arjuna menghantam RT13 
Makroman.  

Ngrumat juga dipraktekkan Sukiyem dan suaminya, saat diminta oleh Haji Lasuka untuk 
merawat lahannya yang terdiri dari sawah, kebun dan pekarangan rumah, luasnya lebih 
dari 3 hektar. Tanah ini sedang diincar oleh CV Arjuna. Model lainnya yang dikenal warga 
Makroman adalah "Nyambut" atau pinjam tanah untuk ditanami Padi. Pak Niti Waluyo 
yang tinggal di RT 07, tapi sawahny ada di RT 13  pernah mendapat pinjaman sawah dari  
temannya, pak Suwenggeh pada 1971. Waktu itu Niti belum punya sawah, dia hanya 
punya lahan jatah transmigran, ladang dan kebun. Niti meminjam tanah seluas 0,5 
hektare. Saat panen, biasanya dia memberikan 1 sak atau 2  sak kepada Sawenggeh.  

Model Nyambut juga dipraktekkan keluarga Komari dan Nurbaiti. Mereka meminjamkan 
tanahnya seluas 0,25 hektare kepada pasangan Keri dan  Sardi  sejak 2006.  Sebenarnya 
tanah Komari tak banyak, tak sampai 2 hektare. "Biar tanah sedikit ya dipinjami, kasihan 
tak punya tanah", ujar Komari. Keluarga ini mengelola 0,5 hektare sawah, separuhnya 
pinjaman dari keluarga Komari-Nurbaiti. Tiap panen, mereka mendapat satu karung 
gabah basah dari Keri. Namun Keri mengembalikan tanah itu pada musim tanam kedua 
2013. Itupun karena perseteruan yang dipicu pembayaran ganti rugi banjir lumpur CV 
Arjuna.  
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Nyambut pada Tuan Tanah. Meskipun model Nyambut masih banyak dipakai, tapi lambat 
laun hubungan para pihak – pemilik tanah dan peminjam sudah berubah. Jika dulunya 
Ngerumat dan Nyambut dilakukan diantara petani  yang berdekatan atau saling kenal, 
dengan tujuan berproduksi. Kini, sejak banyak tanah di Makroman dimiliki orang luar, 
peminjaman terjadi antara tuan tanah dan petani. Namun berbeda dengan tuan tanah 
masa lalu yang berupaya memeras tenaga si petani dengan bayaran murah dan kerja 
keras. Para tuan tanah ini membiarkan tanah tersebut dirawat oleh si peminjam dan 
menjadi  "barang hidup" yang harganya akan naik terus. Petani sebenarnya hanyalah 
mesin yang merawat  lahan – barang dagangan yang harganya terus naik, hingga siap 
dijual. 

Menurut Baharudin dan Sugianto – Ketua RT 13, ada sekitar 30 - 40 persen tanah di RT 
13  yang dimiliki orang kota.  Mereka biasanya tinggal di  Samarinda dan kecamatan 
Sambutan. "Sisanya adalah sawah dan kebun milik warga," ujar Bahar.  Selain Kepala 
Dinas pertambangan, para pebisnis dan orang kaya di kota banyak membeli tanah-tanah 
di Makroman.  Diantara mereka ada Hery Susanto atau Abun, yang memiliki kebun cukup 
luas di depan rumah Bahar, dua hektar sawah dekat sawah Nurbaiti, juga rumah walet 
dekat jalan tambang CV Arjuna. Lainnya ada haji Lasuka, yang  banyak membeli tanah 
warga Makroman, khususnya RT 13. Ada juga Pak Alep orang Samarinda, Ahong juragan 
kedelai Sambutan, Haji Yus orang Samarinda dan lainnya. 

Abun adalah orang dekat  walikota Achmad Amins,  tanah miliknya di RT 13 Makroman  
seluas 2 hektar dipinjam  Suwarto sejak 10 tahun lalu. Ia transmigran rombongan 14 dan 
tinggal di RT26 . Semula tanah ini dimiliki Tukijo, transmigran rombongan 10,  Tanah ini 
kemudian dibeli Junedi,  pendatang dari Kalimantan Barat. Tak lama tanah itu berpindah 
ke tangan Abun, yang lantas mempercayakan perawatannya pada Jumino.  Namun di 
awal, Suwarto tidak bisa langsung menggunakan sawah pinjaman. "Saya bersihkan dulu 
pohon-pohon besarnya agar bisa ditanam padi," ujarnya. 

Tiap panen Suwarto memberikan beras sebanyak 30 kilogram kepada pemilik tanah. Dia 
meminjam tanah awalnya kepada Junedi, panen pertama dia berikan pada Junedi. Saat 
dibeli Abun, ia menitipkan beras tersebut kepada  Jumino. "Tapi akhirnya saya berikan 
langsung kepada Pak Hery, karena suka tidak sampai berasnya," tambahnya. Tiap habis 
panen, Suwito pergi ke Samarinda membewa beras buat Hery, alias Abun. Tanah abun 
lainnya juga dipinjam Bahar, suami Cicik. Lahan itu ada didepan rumah Bahar.  Kini lahan 
itu terlihat berwarna hijau merah karena tanaman lombok sudah berbuah subur.  

Model Nyambut beda dengan sewa.  Kata Pak Niti, kalau nyambut menyesuaikan dengan 
kondisi peminjam, jika panennya gagal karena haman dan lainnya maka dia tak wajib 
memberikan bagian kepada pemilik lahan. Ada toleransi atau empati  terhadap kondisi 
yang dialami oleh petani bersankutan. Tapi sewa berbeda. Pemilik tanah tak mau tahu 
apakah penyewa lahan berhasil atau mengalami gagal panen. Ia tetap harus membayar 
dalam kondisi apapun sesuai kesepakatan. 

 

Ganti Kerjo,  Nempil dan Beli 

Dulu, para transmigran yang datang ke Makroman mendapat  masing-masing lahan 2 
hektar. Tapi biasanya lahan tersebut tak bisa langsung dimanfaatkan atau ditanam. 
Patrice Levang (2003, 316) menyebutkan kurangnya kesuburan tanah kepulauan di luar 



 
Working Paper Sajogyo Institute No. 10, 2014 | 33  

 

pulau  Jawa dan Bali lebih mempersulit tugas  program tranmigrasi – mengatasi 
ketimpangan denografis di kepulauan Indonesia dan meringankan beban tanah di Jawa, 
karena pembudidayaanya lebih rumit dan lebih mahal dari yang direncanakan. 

Para transmigran harus membersihkan hutan tebangan membakar pohon-pohon besar, 
membabat semak, memuat parit agar air rawa mengalir  untuk menyiapkan lahan yang 
bisa ditanami. Meskipun jatah hidup transmigran dijamin selama setahun. Banyak juga 
yang menyerah dan terpaksa pindah dari kawasan tersebut karena tidak tahan dengan 
kondisi lingkungan yang berat.  "Airnya butek, banyak nyamuk malaria, berasnya bau 
apek, tak ada jalan setapak, pokoknya susah," ujar Pak Niti, mengenang kepindahan 
keluarganya dari lahan pemberian pemerintah di dusun Mulyorejo kelurahan Makroman.  

Itu juga yang terjadi pada keluarga Parsiyem, yang meninggal suaminya dan harus 
merawat 6 orang anak . Mereka pindah ke Makroman pada 1971 bersama rombongan 
transmigran dari  kabupaten Majeneng.  Lahan seluas dua hektare mereka tinggalkan tak 
sampai setahun setelah mereka tiba di Makroman. Keluarga mereka memutuskan 
membuka lahan untuk berkebun. Sayangnya karena tak digarap, tanah jatah transmigran  
mereka diambil kembali Pemerintah. Tanah itu dipakai pemerintah untuk rombongan 
transmigran berikutnya, rombongan delapan, yang kini menjadi bagian desa Sindangsari, 
tetangga Makroman.  

Untungnya para transmigran ini dibebaskan untuk membuka lahan asalkan mau 
menebang hutan dan membersihkan lahan sendiri. Mereka dipersilahkan memilih lokasi 
dan seberapa luas mereka bisa menebang.  Tapi belakangan, selain ada yang sengaja 
banyak membuka lahan agar bisa kembali dijual, banyak juga yang tak mampu mengolah 
dan merawat  lahan yang telah dibuka karena terlalu luas.  Mulailah diantara para 
transmigran ini saling menjual lahan. Tapi menurut Pak Niti,  itu bukan jual beli lahan. 
Sebab biasanya dilakukan antar teman, untuk membantu teman lainnya. Oleh sebab itu 
harga jualnya sangat murah. "Kadang ada yang ditukar ama ayam beberapa ekor saja," 
ujar Niti. 

Pak Niti menyebutnya sebagai "ganti kerjo", atau membayar kerugian dari kerja yang 
dilakukan saat membuka lahan. Pak Niti pernah membeli tanah dengan model ini  
seharga  Rp70 ribu untuk luasan 2 hektare di  dusun Wonosari pada 1970-an. Disinilah 
Pak Niti tinggal hingga saat ini. Parsiyem juga membeli lahan tetangganya seluas  3 
hektar kala itu. 

Tapi cerita Niti berlainan dengan pasangan Sunarto dan  Sutinah, yang tinggal di RT 22.  
Pak Narto masuk transmigran rombongan  11 dari Magelang – Muntilan, jumlahnya 
sekitar 100 keluarga. Mereka diangkut dua kapal sebelum akhirnya sampai ke Samarinda. 
Lahan bagian mereka dari pemerintah  berjauhan dengan rumah tinggal yang tanahnya 
disediakan pemerintah. "Jaraknya sekitar 6 kilometer," ujar Narto yang kelihatan menua, 
namun masih terlihat  bersemangat. Akhirnya Narto meninggalkan lahannya, dan 
merintis lahan di banyak tempat, untuk selanjutnya dia jual.  

Di masa-masa sulit menjadi transmigran, salah satu pekerjaan Narto dan tiga puluh 
orang temannya adalah membuka lahan sebanyak-banyaknya dan berharap orang 
membelinya. "Bukan jual beli tapi ganti rugi kerjo," ujar Narto. Dia pernah membukan 
lahan di kawasan Makroman seluas 10 hektar dan Sambutan seluas 2 hektar.  Ia harus 
melapor dulu kepada Kepala Desa setempat agar direstui menebang.  Tanah itu diganti 
rugikan dengan kisaran Rp 75 ribu hingga Rp 300 ribu per hektare.  "Membuka tanahnya 
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sesuai  kemampuan, ada yang seperempat hektar,  setengah hektar. Tapi harus ditanami 
dulu. Jika tak ditanami selama setahun akan diambil lagi oleh pemerintah," ujar Narto. 
Model ganti rugi kerjo ini sangat membantu keluarga Narto saat sawah mereka tak cukup 
menghasilkan Padi. 

Harga tanah yang dulunya murah juga diceritakan Parsiyem. "Dulu tanah tak ada 
harganya kalo dijual, ada yang dijual hanya seharga Rp 10 ribu, ada yang ditukar dengan 
ayam, ada juga yang ditukar dengan sepeda motor," ujarnya.  Wagimin misalnya, salah 
satu perintis di RT13, menukar lahan 2 hektar  milik warga transmigran dengan sepeda 
motor.Istilah ganti rugi kerjo ini menurut Wagimin  marak pada 1970 hingga 1985.  

Pak Niti sendiri membuka lahan seluas 3,5 hektare di  Kalan luas. Dia menyiapkan lahan  
kebun selama 3 tahun sejak  1971 – 1973.  "Dulunya lahan gambut, tergenang terus, tak 
bisa ditanami. Jadi saya bikinkan parit parit agar  air  mengering  dan kebun bisa 
ditanami," tutur Niti mengenang kebunnya. Kini kebun Niti penuh   pohon Rambutan, 
Pisang,  Cempedak, nangka dan lainnya.  Ada sekitar 40 buah rambutan yang ditanam 
pada tiap hektare  lahan.  Pohon-pohon rambutan itu terlihat  terawat, pohonnya 
rindang karena cabang-cabangnya yang rendah.  

Biasanya setelah membuka lahan, Pak Niti melaporkannya kepada kepala desa untuk 
mendapatkan surat  segel. Sebelum akhirnya mampu membuat SPPT atau Surat 
Pernyataan Pemilikan Tanah pada 2012. Niti menghabiskan dana Rp 4 juta untuk 
mendapatkan  SPPT. "Biayanya macem-macem, buat mendatangkan orang untuk ngukur, 
mendatangkan saksi dan juga administrasi," ujarnya.  

Ketika ditanya sejak kapan orang lebih sering menjual lahanya, Niti menyebutkan sejak  
kepemlikan lahan diganti dari segel menjadi SPPT. Mengapa? Sebab dengan begitu orang 
yakin bahwa tanah itu tidak bermasalah. Niti baru memilki sawah pada 2000 seluas 0,5 
hektare  setelah membeli sawah seharga Rp6 juta di Kalan luas.  

Keluarga Parsiyem juga membuka lahan baru tak lama setelah pindah dari lahan jatah 
transmigran. Semula, Pak Kepala Desa memberi tanah seluas  satu hektar. "Ia berpesan  
kalo mau nambah ya mbuka sendiri," ujar Bu Parsiyem. Ia dan suaminya lantas membuka  
hutan untuk dijadikan lahan tambahan seluas satu hektar. Mereka  tinggal di rumah  
yang dikelilingi kebun seluas 2 hektare pada 1974. Belakangan keluarga ini juga membeli 
tanah seluas 3 hektare dalam tiga kali pembelian. Total kebun mereka kini 5 hektare 
ditanami beragam tanaman buah,  diantaranya pohon rambutan, lai, durian, cempedak 
dan kopi. Tapi rupanya lahan kebun tidaklah mencukupi. Mereka akhirnya membeli  
sawah di RT 13 seluas 1,2 hektare, yang ditanami padi hingga kini. 

Selain model jual beli biasa yang makin mahal harganya dari waktu ke waktu. Di 
Makroman juga dikenal istilah Nempil. Nempil adalah membeli tanah pada seseorang 
yang biasanya memiliki tanah yang tak seberapa luas dengan harga murah atau harga 
pertemanan atau sesuai kesepakatan yang meringankan pembeli. Tapi biasanya ini 
berlaku untuk properti atau rumah. Salah satu contohnya yang dialami  Sugianto, ketua 
RT13. Keluarganya tak punya rumah, sebelum akhirnya nempil  tanah pada kenalannya 
yang telah tinggal duluan di Makroman.  Pada 2001, Sugianto membayar  lahan  nempil 
seluas  15x50 meter seharga Rp5 juta dalam empat kali cicilan  Rumah itu ditempatinya 
hingga kini.  
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Memperdagangkan Tanah 

Model perdagangan tanah lainnya adalah jual beli yang dikenal biasanya. Bedanya, jika 
jual beli tanah dulu dilakukan  untuk tujuan berproduksi, mengolah  dan merawat lahan 
yang dibeli menjadi sawah dan kebun. Pada tahun-tahun berikutnya bergeser menjadi 
penumpukan lahan untuk tujuan jual beli. Lahan bergeser menjadi komoditas. Itulah 
mengapa banyak tanah-tanah di Makroman dalam jumlah luas justru dimiliki pengusaha, 
bukan petani. Jual beli ini berkembang menjadi beragam model, seperti model  
penjualan kapling tanah.  

Selain diantara warga di dalam keluarahan, jual beli juga terjadi antara warga Makroman 
dengan tetangga desa dan orang kota Samarinda. Belakangan perusahaan juga membeli 
tanah-tanah warga untuk digali, membuat jalan dan polder, atau tampungan air lumpur 
sebelum masuk ke sawah-sawah warga. Ujung dari jual beli tanah yang banyak terjadi di  
Makroman adalah pembebasan tanah dialih fungsi menjadi kawasan tambang batubara. 
Biasanya jual beli ini memiliki rantai jual beli sebelum sampai ke tangan perusahaan. 
Setidaknya ada dua model rerantai jual beli lahan yang bisa ditemukan di Makroman. 

Pertama,  lahan dibeli dari tangan transmigran yang datang pertama kali ke tempat itu. 
Pelaku penjualan lahan ini biasanya mengutamakan ikatan pertemanan dan keluarga. 
Mereka yang saling kenal dan memiliki hubungan dekat biasanya diperbolehkan membeli 
lahan. Kebiasaan ini lambat laun pudar.  Orang  tak peduli siapa yang akan membeli 
tanahnya. Selanjutnya, lahan dibeli oleh  orang yang tinggal di luar kelurahan Makroman. 
Oleh pemilik baru, lahan –lahan dalam bentuk kebun dibiarkan begitu saja, paling-paling 
sang pemilik baru menunjuk orang setempat untuk merawat lahannya dengan sistem 
bagi hasil. Sementara sawah, dipinjamkan untuk diolah.  Model pertama ini 
mengisyaratkan, sang pemilik lahan tak terlalu mementingkan unsur bagi hasil.  Seperti 
lahan milik Hery Susanto yang kini dikelola Pak Bahar menjadi kebun budi daya cabe 
senilai puluhan juta, di depan rumah Pak Bahar. "Saya menelpon Pak Hery dan 
menanyakan apakah boleh membeli tanahnya. Saya tawar dengan harga pasar kala itu 
Rp 100 juta satu hektar," ujar Bahar. Tapi Herry menolak menjual. Ia justru 
membebaskan Bahar mengelola lahan tersebut. "Silahkan dipakai sepuasnya," ujar Bahar 
meniru ucapan Hery. Pengusaha, sahabat Bupati Samarinda – Achmad Amins, yang juga 
politikus ini bahkan datang untuk meninjau lahan yang digunakan Bahar. Tak ada 
perjanjian bagi hasil atau kesepakatan lainnya. Abun bagai menerapkan model 
penyimpanan uang di bank untuk tanah-tanahnya di Makroman. Tanah-tanah  itu 
bagaikan  deposito yang angkanya terus naik tanpa dia sendiri harus berkeringat 
mengolahnya. Itulah sebabnya, dia tak mau menjual tanahnya kepada Bahar ataupun 
petani lainnya. Tanah bukan lagi alat produksi. Siapapun boleh meminjam, tapi tak boleh 
protes jika orang yang akan membeli tanahnya itu jika cocok harganya. 

Kedua, lahan dibeli perusahaan melalui perantara. Ini dialami Pardjan - paman Parsan, 
mantan Ketua RT 13. Pardjan yang sudah tua bermaksud menjual lahan yang luasnya 1,8 
hektare pas dipinggir jalan angkutan batubara CV Arjuna. Di seberang jalan tersebut ada 
lubang menganga milik perusahaan lainnya, PT Panca Prima Mining (PPM) milik Said 
Amin. PT PPM sudah selesai beroperasi dan takk melakukan reklamasi apapun. Pada 
musim hujan deras, biasanya banjir lumpur dari lahan tambang memenuhi parit parit 
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warga dan masuk ke sawah-sawah. Lahan itu dijual beli melalui bantuan Pak Bahar, ketua 
kelompok tani Tunas Muda. Semula Parsan- sang keponakan tak tahu jika yang akan 
membeli perusahaan dan akan digunakan untuk membuat polder atau penampung 
lumpur dan air. Dia baru tahu jika jual beli itu dilakukan antara keluarganya  dengan 
perusahaan setelah tertera nama salah satu petinggi CV Arjuna di kertas perjanjian jual 
beli. "Budi namanya, orang Batak," ujar Parsan. Meski berat hati akhirnya dia setuju 
dengan jual beli itu. "Asalkan jarak antara poulder dan sawah saya sekitar 15 meter, 
nyatanya tidak, lihat jarak sawah saya dengan poulder hanya sekitar 7 – 8 meteran," ujar 
Parsan dengan wajah kecewa. Tanah itu dibeli seharga Rp 100 juta seluas 1,8 hektare 
pada 2012 Parsan mendapat bagian Rp 5 juta dari keluarga pamannya, sementara dari 
pak Bahar ia mendapat Rp 4 juta. "Itupun tidak dibayar lunas, baru Rp 75 juta, sisanya 
saya tidak tahu dibayar kapan, karena bibi saya yang menerima," tambahnya.  

 

Tanah Kaplingan 

Entah darimana istilah kapling ini  mulai dikenal warga Makroman dan kemudian 
menjadi cara yang umum  dipakai untuk memperjualbelikan lahan dengan luasan kecil. 
Tapi Pak Bahar yang tinggal di Makroman sejak 2000, telah memperkenalkannya pada 
1997 untuk membantu para pedagang kecil yang tak punya rumah dan tanah di 
Samarinda Ilir, masih wilayah kota "Saya beli tanah dan dibagi-bagi sama besar, dikapling-
kapling  lantas ditawarkan pada orang-orang yang tertarik membeli", ujar Bahar.  Dulu, 
hanya dengan Rp500 ribu sudah bisa dapat  satu kapling. "Itupun  bisa dicicil hingga 25 
kali", ujarnya. 

Bahar tak tanggung-tanggung, ia merekrut pegawai yang tugasnya menawarkan 
kaplingannya ke kantor gubenur.  "Tukang jual maupun tukang tagihnya saya kasih motor 
dan juga transport, ", ujarnya.  Tak heran  usaha ini maju pesat sebelum pindah ke 
Makroman. Tapi istri Bahar, Cicik yang bisanya paling repot karena harus mencatat siapa 
yang membeli tanah kaplingannya itu, juga memastikan cicilan itu dibayar.  

Keluarga Bahar dan Cicik menghidupkan kembali jual beli  kapling ini saat tinggal di 
Makroman pada 2006. Ia membeli tanah seluas dua hektar seharga Rp 60 juta. Lantas 
dikaplingnya tiap hektar menjadi 50 kapling.  Tiap kapling  berkuran 20x10 meter, dan 
pembayarannya bisa dicicil tiap bulan.  Penghasilan dari penjualan kapling ini lumayan, 
dari modal Rp 60 juta, ia  bisa melipatkan menjadi 240 juta dalam 3 tahun. Kapling 
menjadi mesin uang baru. 

Sistem jual beli kaplingan ini memungkinkan para pendatang membeli tanah-tanah di 
Makroman dengan harga murah. Ternyata tak cuma Bahar,  banyak praktek tanah kapling 
dilakukan di Makroman. Jika kita berjalan di sekitar Makroman, banyak tanah yang dijual 
dengan model kaplingan yang ditandai dengan patok-patok kayu dengan kode tertentu. 
Diantaranya di RT 13 dan RT 14. Kaplingan di kampung lebih mahal dibanding dekat 
hutan atau sawah. Di kampung  RT 7  misalnya,  Pak Ujang baru menjual kaplingan tanah 
Rp 40 juta  untuk 1 kapling.   

Ada juga tanah kapling yang sudah ditempati warga pulau lain, salah satunya keluarga Bu 
Haji dari Pinrang Sulawesi Selatan. Dia membeli empat kapling seharga 60 juta. Lebih 
satu tahun dia menetap di RT13,  suaminya sopir di perusahaan kelapa sawit sudah lebih 
dua tahun menetap di sana.  
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Belakangan Bahar dan istrinya memutuskan menghentikan penjualan tanah model 
kapling. "Banyak yang akhirnya meniru dan ada yang mulai nakal membayar," ujarnya.  
Ternyata petugas yang dipercaya untuk menagih uang itu justru menggunakan uang dari 
nasabah untuk membangun rumahnya sendiri di Samarinda. Di jalan Tawes, praktek ini 
masih berjalan,  pada beberapa petak tanah dipinggir jalan terlihat kayu-kayu pembatas 
yang ujungnya dicat merah dan  terdapat tulisan angka, yang menunjukkan tapal batas 
lahan kapling. "Ini sudah dimiliki orang Samarinda, ini Solo," kata Pak Niti. Pun di RT 
lainnya, seperti RT 7. 

Sardju dan Sukiyem juga membeli tanah kaplingan setelah tanah kebunnya dijual kepada 
Pak Yus sebesar Rp50 juta,  sebelum belakangan dilepas sang pembeli ke CV Arjuna. 
Harga tanah kapling itu dua bulan lalu sekitar Rp 13 juta. 

 

Sewa, Kontrak, dan Fee 

Semula tak seorang pun di Makroman yang mengenal sistem kontrak dan fee  untuk 
model pemilikan lahan. Model ini diperkenalkan oleh perusahaan tambang batubara, 
khususnya CV Arjuna saat  menggali lubang pertamanya, Pit 6 pada sekitar 2008.  Fee 
adalah model pembagian hasil yang diberikan perusahaan kepada warga yang tanahnya 
bersedia digali untuk mendapatkan batubara. Model bagi hasil ini menghitung berapa 
sang pemilik tanah mendapat bagian dari  1 ton batubara yang digali dari tanah mereka.  

Pit 6 misalnya  menggunakan lahan milik Sutarno, Abun atau Hery Susanto dan Haji 
Lasuka. Dua nama terakhir tidak tinggal di Makroman, tapi di Samarinda. Sistem fee ini 
kadang menguntungkan kadang tidak, ujar Pak Bahar. Menurut Pak Bahar, Sutarno 
mendapatkan dana sekitar Rp 3 Milyar setelah tanahnya dikeruk selama dua tahun. Pit 6 
merupakan satu-satunya galian yang direklamasi dari sembilan lubang yang dimiliki CV 
Arjuna, namun lubang menganga dan lebar masih tak bisa ditutup di sana. 

Ada juga lubang besar tak jauh dari jalan Tawes, tanahnya dimiliki oleh Lamato,  Sugeng 
dan seorang pegawai Dinas Pekerjaan Umum yang tinggal di Samarinda.19 Lubang ini 
menganga dengan dalam ratusan meter dan terisi air, disekelilingnya terlihat tanah 
kupasan bagaikan daging dan tulanng tubunh yang menganga. 

Lubang lainnya yang menggunakan sistem pembayaran Fee adalah tanah milik Yahni. 
Lahannya pas  bertetangga dengan kebun Pak Niti. "Ini ratusan meter dalamnya, 
sekarang sudah terisi air, jika hujan meluap masuk kebun saya, beberapa tanaman 
rambutan mati," ujar Niti, menunjukkan sayatan bundar ditengah kerimbunan kebunnya, 
lubang tambang lainnya  milik CV Arjuna.  

Lubang itu tak terlihat dasarnya, hanya air berwarna biru dengan tebing-tebing terbuka 
mengelilinginya. Pak Niti akhirnya meminta perusahaan membuat parit agar air dari 
lubang tamang tak menggenangi pohon-pohon yang ada di kebunnya. Di sisi lubang yang 
berseberangan dengan kebun Pak Niti, terlihat tanah terbuka berwarna merah dan 
sedang digali.20 "Itu warga yang mencari tanah laterit untuk dibuat batubata," ujar Niti.  

                                            
19 Tak ada yang tahu bagaimana sejarahnya pegawai Dinas Pekerjaan Umum ini memiliki lahan di 
Makroman. 
20Tanah laterit adalah tanah lempung berwarna merah yang ada disekitar lokasi tambang, tanah ini jika 
tercuci lama-lama berwarna terang.  
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Cerita suami Cicik tentang riwayat lubang Yahni ini lain lagi. Menurut Pak Bahar, Yahni 
ditipu oleh menantunya. Menantu Yahni bekerja pada PT Arjuna, dialah yang 
menyarankan sang Mertua melepaskan lahannya dengan sistem Fee dan janji 
perusahaan melakukan reklamasi sebelum mengembalikan lahannya.  Meskipun telah 
berjanji pada kelompok taninya tak melepas lahan untuk digali, Yakni akhirnya ingkar.  
Lubang itu digarap oleh kontraktor PT Arjuna pada 2012.  Tak sampai setahun, kebun 
Yahni menganga sedalam hampir seratus meter. "Ia hanya mendapatkan Rp 70 juta, 
diberikan oleh menantunya", ujar Pak Bahar. Cicik menambahi cerita Bahr, "Prayit, 
menantu Yahni itu dulunya humas PT JKU". 

Model Fee berkembang dari model jual beli sebelumnya dengan model jual habis.  Kali 
ini sang pemilik tanah masih menginginkan lahannya kembali. Tentu saja dalam keadaan 
tidak utuh lagi, bahkan porak poranda dengan lubang menganga di atasnya. Biasanya 
perusahaan menjanjikan akan melakukan reklamasi  dan menutup lubang tersebut. Tapi 
itu tak terjadi di tanah Yahni.  

Belakangan, tetangga Bahar dan Cicik di RT 13 - Parsan juga tertarik melepas lahannya 
dengan model Fee. Lahan itu seluas satu hektar pas dibelakang poulder seberang lubang 
PT PPM dan dipingir lintasan jalan CV Arjuna. Lahan itu sedang dipupuk saat kunjungan 
ke sana 9 Januari 2014. Parsan sudah menerima uang muka Rp20 juta setahun pada 
2012. Tapi perusahaan belum juga membuka. Mengapa Parsan tertarik? "Waktu itu lagi 
butuh uang untuk nikahin anak, sekarang sudah habis uangnya," ujarnya. Tapi menurut 
Parsan, perjanjiannya kala itu uang kan dianggap hilang jika tak ada batubara ditemukan 
di tanahnya. "Apalagi kalau dua orang pemilik lahan lainnya tak mau tanahnya dijual, 
pasti perusahaan juga tak akan mau meneruskan menambang," tambahnya menunjuk 
petak petak sawah milik Pak Bahar dan Pak Komari yang luasnya sekitar tiga hektare. Jika 
dua kawannya itu tidak mau, bisa dipastikan tanah Parsan selamat. Parsan rupanya mau 
mengambil  keuntungan dari posisi sawahnya yang starategis, dekat dengan polder 
perusahaan dan dua petani yang masih menolak tanahnya dijual. Tak ada perjanjian 
hitam di atas putih yang dibuat Parsan dengan CV Arjuna untuk uang muka yang dia 
dapat  dari perusahaan.  

Sebenarnya,  Parsan memiliki dua petak  sawah. Satu di  RT 17 dan  RT 13. Tapi sawah di 
RT 17 tak terlalu bagus kualitasnya, selain jauh dari akses jalan, sawahnya juga susah 
dibajak dan agak sulit air. "Kalo ditraktor bisa masuk ke lumpur, tanahnya masih ndut21, 
dari gambut," ujar Parsan. Istri Parsan, Rusmini juga tak suka jika harus nyawah di RT17. 
"Jauh tempatnya, sawahnya berat masih ndut," ujarnya. Tapi menurut Pak Bahar, yang 
menjadi perantara penjualan sawah Parsan. Sawah itu tak ada batunya dan sudah 
dikembalikan pada Parsan. Uang mukanya dianggap hilang.  

Belakangan sejak CV Arjuna beroperasi juga berkembang model Kontrak. Warga 
menyewakan tanahnya dalam beberapa waktu kepada perusahaan, bisa satu tahun 
hingga tiga tahun.  Sama dengan Fee, model ini berkembang  dari keengganan warga 
kehilangan lahannya. "Boleh digali asal lahannya dikembalikan lagi," begitu harapannya. 

Bedanya dengan sistem Fee, Kontrak tak menggunakan sistem bagi hasil, dia hanya 
menilai kegunaan tanah tersebut di depan saat perjanjian kontrak ditandatangani. 

                                            
21 Tanah Ndut adalah tanah berlumpur yang dalam, orang bias terperosok ke dalam lumpur jika berjalan 
di atas tanah seperti ini. 
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Perbedaan lainnya, jika dicermati model Kontrak ini lahir dari perusahaan untuk tiga 
tujuan. 1) Menekan nilai pembayaran ganti rugi yang diminta warga akibat lahan sawah 
maupun kebunnya dilanda banjir lumpur batubara berkali-kali,  terutama saat musim 
hujan, 2)  Menekan biaya produksi melalui pembebasan lahan dengan biaya murah 
tanpa perlu melakukan reklamasi, 3) Cara ini ampuh untuk mendapatkan lahan orang-
orang yang semula mati-matian menolak tanahnya dilepas kepada perusahaan tambang. 
Setidaknya ada beberapa orang  yang bersepakat melakukan perjanjian kontrak dengan 
perusahaan, diantaranya H. Mastoh, Ujang Efendi, Trubus dan Siti Aisah - saudara 
perempuan Ujang. 
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IV.   

Tanah-Tanah Pinjaman: Dari Transmigran Ke Pertambangan 

 

 

Kala pindah ke Makroman pada 2000, Cicik – istri Bahar tak pernah membayangkan akan 
bertetangga dengan lubang-lubang tambang CV Arjuna yang terisi air. Kini ada 9 lubang 
tambang CV Arjuna di sekitar  RT13, tempat dia tinggal. Menurutnya, sebelum pindah 
dari Samarinda kota ke Makroman, suaminya telah membaca laporan Bappeda 
Samarinda tentang rencana peruntukan lahan di desanya. Tak ada sediktpun disinggung 
tentang tambang batubara. "Tempat ini nantinya jadi industri macam-macam kata pak 
Bahar. Pasti ramai," ujarnya. Apa yang dibaca Bahar ini  serupa dengan yang tercantum 
dalam Rencana Tata Ruang Wilayah  Rencana  kota Samarinda (RTRW)  kota Samarinda 
yang ditetapkan pada 2002. Di sana dicantumkan kawasan tambang batubara hanya 
dialokasikan di sungai Siring, kecamatan Samarinda Utara.  

Ketidaktahuan tentang kehadiran pertambangan di awal juga disampaikan Sukiyem dan 
Nurbaiti. "Tahu-tahu ada beko datang, terus  gali-gali, ada lubangnya di Pit 6," ujar 
Sukiyem. Nurbaiti lain lagi ceritanya, Ia pernah kedatangan satu tim peneliti yang mau 
melakukan pengeboran untuk pengambilan sampel tanah pada 2005. Rumah mereka 
disewa oleh tim pengeboran yang terdiri dari 5 orang.  Mereka tinggal disana selama 3 
bulan, tiap bulan rumah mereka dibayar Rp 300 ribu. Nurbaiti senang karena dia bisa 
mendapat tambahan uang untuk membangun dapurnya dari kayu. Ia juga mendapat 
dana tambahan karena membantu memasak dan menyediakan makan bagi orang-orang 
yang ngebor. Tiap hari Nurbaiti dibayar Rp25 ribu. Anaknya, Nur Fawain, juga diberi 
pekerjaan lepas membantu membawa barang pengeboran. Tapi dia tak tahu apa rencana 
perusahaan, bahkan nama perusahaannya dia juga tak tahu. 

Menurut Bahar, sebelum CV Arjuna masuk, pengerukan batubara mulai dikenal warga 
pada 2006, mulanya dalam bentuk karungan. Pengepul batubara ini datang ke 
Makroman membawa truk. Mereka bukan orang asing,  tapi juga beberapa tokoh 
masyaraat di Makroman. Pak Bahar masih mengingat ajakan Pak Chatim Ketua RT13  kala 
itu, yang mengajak  membuka usaha batubara karungan. Tapi Bahar menolak. Tak sampai 
setahun, tambang karungan itu dirazia oleh Polisi. Rupanya razia itu dilakukan karena 
perusahaan tambang akan masuk.  Tak lama datanglah CV Arjuna. Sejak itu, tanah-tanah 
di kelurahan Makroman yang sudah 51 tahun dikelola oleh transmigran dan pendatang, 
bagaikan tanah "pinjaman" yang harus dikembalikan, dipindahkan kepemilikannya. 
Mereka hanya punya dua pilihan, menjualnya kepada perusahaan, atau tidak lagi bisa 
digunakan karena terus menerus terkena banjir lumpur dan mengelami krisis air.  

Pelepasan tanah seperti ini sesungguhnya dirasakan sebagai paksaan. Mereka tahu, 
seperti ungkapan Nurbaiti (63 tahun) yang sudah 29 tahun menetap di Makroman 
bahwa"Tanah  itu tak ada pasarnya ... Kalau punya sawah atau tanah jangan dijual. Kalau 
Kambing dan Ayam ada pasarnya, Sapi bisa dijual dan bisa beli lagi. Tapi tanah tak ada 
pasarnya, jika menjualnya belum tentu kita mendapat yang sama". 
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Rejim Perizinan Masa Kesultanan dan Belanda 

Sebenarnya ketidaktahuan orang terhadap batubara dan segala cara untuk menggalinya, 
tak hanya dialami kekinian warga kelurahan Makroman. Ratusan tahun lalu,  sebelum 
Indonesia merdeka, tepatnya di masa wilayah ini masih bagian Kesultanan Kutai, orang 
juga tak kenal batubara secara komersil sebelum dikenalkan oleh Belanda pada 1827. 
Sementara sejarah penelitian dan penggaliannya  dimulai sejak 1846 oleh orang Inggris, 
yang menemukan lapisan batubara di sepanjang sungai Mahakam. Belanda melakukan 
penelitian batubara di Pelarang (Samarinda) dan Sanga-sanga (kini Kutai Kertanegara) 
dan memulai penggalian pada 1860. Tambang batubara Pelarang pada 1861 
menghasilkan 800 ton batubara (Syamtasiyah, 2013:111-2).  

Perijinan eksploitasi tambang batubara, perkebunan dan loging tak terpisah dari 
perkembangan ekonomi politik  Kesultanan Kutai dan kolonialisasi Belanda. Menurut 
Syamtasiah (2013), perkembangan tersebut bisa dilihat dalam tiga fase. Ketiganya 
memiliki pengaruh penting terhadap kota Samarinda mengingat kota ini pintu gerbang, 
pelabuhan utama Kesultanan Kutai. Di Kalimantan Timur, kota Samarinda juga menjadi 
salah satu lokasi utama yang mengawali dilakukannya kegiatan eksplorasi dan eksploitasi 
tambang batubara – minyak bumi dan pembukaan perkebunan skala besar, yang 
mengubah bentang lahan dan percepatan migrasi penduduk.  

Fase pertama, 1825 – 1846, di awal penguasaan Kesultanan Kutai oleh Belanda. Fase 
Kedua, 1846 – 1880, terjadinya perubahan ekonomi dan politik besar-besaran dalam 
Kesultanan Kutai baik secara teritorial maupun administrasi. Fase Ketiga, 1880 – 1910, 
ditandai pemberian konsesi tanah kepada investor Eropa untuk mengeksploitasi 
batubara dan migas di wilayah Kesultanan Kutai. 

Fase Awal, ditandai saat George Muller, wakil pemerintah Hindia Belanda mengadakan 
perjanjian dengan Sultan Kutai, Muhammad Salehuddin pada 8 Agutus 1825. Perjanjian 
berisi 10 pasal  ini menempatkan raja di bawah perlindungan Belanda. Perjanjian 
berikutnya antara Belanda dengan Kesultanan Banjarmasin pada 1826, menguatkan 
status Belanda berkuasa di Kutai. Meski begitu,. secara defacto, hak-hak wilayah tatap 
dikuasai sultan dengan membayar upeti. Hak defacto ini dihilangkan saat Sultan Kutai 
harus menandatangani Perjanjian berisi 15 pasal dengan wakil Pemerintahan Belanda - 
A.L Weddik pada 1 Oktober 1844.  

Fase Kedua, terjadi setelah sultan Muhammad Salehuddin meninggal pada 1845, pada 
1850 kembali dilakukan perjanjian antara Belanda dengan tiga orang wali Sultan 
Muhammad Adil Khalifatul Mu'minin yang kala itu masih berusia 12 tahun.22 Salah satu 
pasalnya menyebutkan Sultan meminjam wilayah Kutai dari Hindia Belanda. Otomatis 
Kutai, yang penduduknya sudah mencapai 100 ribu jiwa kala itu adalah wilayah 
kekuasaan Belanda. Sultan pun menjadi pegawai Belanda yang digaji 60 ribu gulden 
pertahun. Sejak itu, Beland dan melakukan perjalanan diplomatik ke pedalaman 
Kalimantan Timur sekaligus melakukan penelitian tentang kandungan batubara, di 

                                            
22  Perjanjian ini kembali diperbarui pada 17 Juli 1863, saat Sultan dewasa. Kali ini terdiri dari 36 pasal, 
hanya 3 pasal saja yang mengatur kewajiban Belanda. Banyak pasal merugikan, salah satunya Pasal 12 
dan pasal 13 yang menyatakan; 1) Sultan dan para pembesar kesultanan diberi wewenang mengambil 
hasil tambang dari tanah, 2) Mereka dilarang memberikan hasilnya diluar orang pribumi tanpa 
sepengetahuan  dan izin Pemerintah Hindia Belanda. 3) Dilarang menyewakan tanah pada orang lain 
yang tidak termasuk penduduk kesultanan tanpa pemberitahuan kepada Pemerintah Hindia Belanda.  
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sepanjang Sungai Mahakam. Sejak itulah industri batubara mulai dihidupkan.  

Kesetiaan Sultan Kutai yang baru ini menyenangkan hati Belanda, ia  mendapat 
peghargaan bintang kehormatan  Ridderorde van de Nederlandschen Leeuw23dari 
pemerintah Belanda. Penyerahan tambang Palerang pada 1872 kepada sultan Kutai juga 
bentuk pengharaan Belanda kepada kesetiaannya. Meski alasan sebenarnya, batubara 
yang digali tak menguntungkan lagi. Masa ini menandai masuknya sistem ekonomi dan 
teknologi dari sistem pemungutan hasil hutan, macam  panen rotan, getah perca dan 
lainnya,  menjadi teknologi baru, pengerukan batubara. Model penjualan juga dilakukan 
langsung, tanpa melalui perantara pedagang Bugis dan Makasar.  

Tabel 1. Produksi Tambang Batubara di Pelarang, Samarinda (1861 – 1872) 

Tahun Jumlah 

 (ton) 

Tahun Jumlah 

 (ton) 

1861 800 1867 360 

1862 1.129 1868 789 

1863 1490 1869 791 

1864 675 1870 529,5 

1865 4.025 1871 105 

1866 1140 1872 950 

Sumber: Syamtasiah, (2013:114-115). 

Fase terakhir,masuknya  Kutai dalam kancah perdagangan internasional  yang menuntut 
ketersedian terus menerus barang yang diperjual belikan. Pemerintah Belanda menunjuk 
wakilnya di Samarinda menjadi asisten residen Zuidost Borneo, yang berwenang 
memberi konsesi tanah kepada investor. Jikapun sultan memberikan konsesi, harus 
dengan persetujuan Belanda, sesuai Perjanjian 1863. Sepanjang 1886 – 1903 telah 
dikeluarkan 36 konsesi dan izin (verguning) kepada berbagai perusahaan dan 
perorangan. Pada 1902 kembali dilakukan perjanjian antara Belanda dan Kutai yang 
mengatur pengalihan hak pemungutan pajak dari Kesultanan Kutai ke Pemerintah Hindia 
Belanda, sejalan itu terjadi pengalihan penguasaan pelabuhan milik Kesultanan ke 
tangan Belanda.  

Di masa ini, Kesultanan memiliki hak penguasaan (beschinkingsrecht) dan hak milik 
(eigendomsrecht) yang tak dapat dialihkan kepada orang lain, walaupun dijual.  Selain 
tanah Kesultanan, ada beberapa model penguasaan tanah di Kutai masa itu, diantaranya 

                                            
23  Syamtasiah A, Ita, 2013. Kesultanan Kutai 1825 – 1920 – Perubahan Politik dan Ekonomi Akibat 
Penetrasi Kekuasaan Belanda, Serat Alam Media, 128. 
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tanah rantau dan tanah hadiah (apanage).24 

Penemuan cadangan batubara mendorong penguasa mengeluarkan perizinan dan 
konsesi tambang, namun saat yang sama dikeluarkan pula konsesi perkebunan. 
Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan konsesi 75 tahun kepada pengusaha atau 
perorangan lewat Gubenur Jenderal, sementara konsesi 3 -5 tahun untuk perorangan 
lewat Residen. ijin dan konsesi juga diberikan kepada para pemohon Eropa, sementara 
Apanase diberikan untuk penduduk Kutai.   

Pada 1882, Pemerintah Hindia Belanda dan Sultan Kutai memberikan konsesi tambang 
batubara kepada JH Menten (1832-1920) di pinggiran Mahakam diantara Samarinda dan 
Tenggarong. Proses negosiasi untuk mendapatkan konsesi ini menghasilkan kompromi 
berdirinya Oost-Borneo Maatschappij (OBM)25 pada 1988, perusahaan batubara swasta 
pertama di Kalimantan Timur. Inilah potret bersatu padunya kepentingan modal swasta 
dengan ekspansi politik teritorial Belanda pertama kalinya ke luar Jawa pada permulaan 
abad 20. Pada 1982, tambang milik OBM di Batu panggal mempekerjakan 900 kuli 
sebagian besar dari Jawa dan China, dan menghasilkan 20 ribu ton batubara. Lewat 
Perusahaan OBM ini juga, Menten memperluas usahanya pertambangan batubara dan 
migas. Ia mendapatkan konsesi tambang minyak untuk sumur "Louise", pada  1981 di 
Sanga-sanga dan mendapat  dukungan dana dari Shell Transport and Trading untuk 
mengeksplorasi minyak di Kutai, yang berhasil (Lindbland, 2012:32) . 

Tapi penting dicatat masa ini terjadi perubaha-perubahan  di bidang pertanian, industri 
dan teknologi. Dalam bidang pertanian, terjadi perbedaan mencolok antara pertanian 
tradisional oleh penduduk pribumi yang menghasilkan tanaman konsumsi pangan di 
daerah pedalaman dengan perkebunan  untuk kebutuhan ekspor. Kebun-kebun kopi dan 
tembakau ini dimiliki investor Eropa dan Timur jauh sejak 1887 -1914 berada sepanjang 
tepi Sungai Mahakam dan delta bawah Mahakam. Sepanjang 1890 – 1914 ada sekitar 
100 perkebunan milik orang Eropa, seperempatnya adalah tembakau, seperempat 
lainnya kopra dan karet dengan ijin konsesi 75 atau 99 tahun. Namun tanah yang kurang 
subur dan banjir membuat perkebunan-perkebunan ini gulung tikar – tak lebih dari dua 
dekade setelah penanaman  (Lindbland, 2012:26-7) . 

Anehnya, meski banyak izin dan konsesi dikeluarkan, Kesultanan Kutai26 tidak mengalami 
banyak kemajuan secara ekonomi. Justru kala itu, digambarkan Sultan yang dulunya kaya 
raya sekarang banyak memungut berbagai pajak kepada warga pribumi, yang belakangan 
menuai pembangkangan, seperti yang dilakukan kepala suku Dayak Tunjung di Kutai 
Atas. Mereka menolak membayar pajak kepala yang angkanya tinggi.  

                                            
24  Tanah rantau, hak atas tanah ini diperoleh saat pembukaan hutan pertama oleh penduduk setempat 
di waktu lampau, biasanya digunakan untuk tempat tinggal, ladang atau kebun. Mereka punya hak. baik 
di atas tanah dan dalam tanah. Biasanya tanah rantau dibuka secara komunal, dan berlaku hak tinggal 
atau berdiam dan mengolahnya. Sementara Apanage  merupakan tanah hadiah sultan kepada seseorang 
dengan perbatasan yang jelas sebagai hak milik. Tanah-tanah ini tak boleh dijual ataupun disewakan 
kepada orang lain. Meski pada prakteknya banyak kasus penjualan, khususnya jika di kawasan tersebut 
ada konsesi yang diberikan sultan dengan persetujuan Belanda. 
25  Awalnya, perusahaan ini bernama SMOB atau  Steenkolen-Maatschappij Oost-Borneo yang didirikan 
pada 1988. 

26 Seorang penjelajah Inggris, Carl Bock  - yang menulis The Head Hunters, 1879, menceritakan gaya 
hidup Sultan yang memiliki 42 istri sah, 38 selir dan 84 anak.  
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Tabel 2. Jumlah dan Jangka Waktu Konsesi (1886 – 1903) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Syamtasiah (2013:140). 

 

Sepertinya, Samarinda maupun Kalimantan Timur sejak lama  bergantung sekonomi dan 
politiknya kepada "multiple commodities". Tak cuma itu tumbuhnya pertambangan 
batubara, minyak dan perkebunan tak hanya mengundang masuknya teknolgi, tapi juga 
masuknya pendatang yang menjadi buruh pada indutri pertambangan. Mereka datang 
dari China, Jawa, Sulawesi dan lainnya yang belakangan membuat penduduk Kutai makin 
heterogen Industri ini membuat kawasan-kawasan sunyi ditutup hutan menjadi daerah 
pemukiman yang cukup ramai.  

 

 

Tahun Jumlah Jangka Waktu 

1886 

1891 

1893 

1898 

1899 

1900 

1901 

1901 

1901 

1902 

1902 

1903 

1903 

1 

2 

1 

3 

11 

2 

2 

1 

4 

6 

1 

1 

1 

75 

75 

75 

5 

5 

5 

5 

75 

3 

3 

75 

5 

75 
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Makroman dan Transmigrasi  Tiga Rejim   

Pada sensus yang diselengarakan Belanda pada 1905, didapatkan sekitar 30,1 juta orang 
tinggal di Jawa, dan hanya 7,5 juta yang tinggal di pulau lainnya.Tak hanya kepadatan 
penduduk yang menyebabkan kemiskinan bertambah di Jawa, tapi juga karena 
perubahan ekonomi warga desa bersama masuknya perkebunan-perkebunan yang 
memproduksi komoditas ekspor, macam tembakau dan gula.  Merespon situasi Jawa 
untuk mengurangi  – bersama kebijakan politik etiknya, Belanda melakukan program 
pemindahan penduduk (emigrasi) dari Jawa ke desa-desa baru yang disebut “koloni”, 
yang dimulai pada 1905 ke Lampung sebanyak 155 keluarga.Namun tak hanya itu, hal 
penting lainnya adalah, banyak kebun-kebun milik orang Eropa pada 1910 -1929 yang 
dibangun baik di Jawa dan Sumatera. Kebun-kebun di Sumatera hampir bergantung pada 
pekerja-pekerja dari Jawa.  

Program  kolonisasi Belanda ini diteruskan pemerintah Indonesia dengan nama 
transmigrasi. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No BU/1-7-2?501pada 17 Februari 
1953  disebutkan tujuan transmigrasi adalah mempertinggi kemakmuran rakyat, yang 
indikatornya keberhasilannya tak cukup hanya dengan target jumlah orang yang 
dipindahkan. Tujuan yang searah dengan cita-cita warga Makroman: Mencari kemuliaan. 

Kelurahan Makroman dibangun oleh keluarga transmigran dan para pendatang, 
khususnya dari Jawa pada tiga rejim pemerintahan, masa Orde Lama, Orde Baru dan 
Orde Reformsi. Keluarga Komari dan Nurbaiti yang  tinggal di bagian paling ujung RT13 
Kelurahan Makroman, menjadi saksi bagaimana lahan-lahan sawah dan hutan sekitarnya 
lambat laun berubah menjadi kawasan tambang batubara. Sesuatu yang tak 
terbayangkan sebelumnya. Tanah yang semula diharapkan mampu meningkatkan status 
sosial para pendatang di Makroman, belakangan terjadi sebaliknya. Tanah kini menjadi  
barang untuk diperjual belikan dengan cepat.  

Dulunya hanya beberapa keluarga yang menguasai tanah di RT13, khususnya di gang 
Tawes.  Mereka adalah Pak Jamak, Maman, Tjakra dan Wongso, mereka adalah 
transmigran rombongan 2 dan rombongan 5 yang masuk ke Makroman tahun 1958. 
Kabarnya mereka adalah mantan  oarang-orang DI/TII dari Jawa Barat. Saat masa 
hidupnya, sebagian tanah mereka jual juga kepada pendatang.  Selain membagi 
tanahnya untuk anak-anaknya. Jamak menjual sebagian tanahnya kepada Norman dan 
Titus, yang belakangan dijual kepada CV Arjuna. Tanah  bagian anak pak Jamak yang 
bernama Ujang, dijual kepada Suparman, dan masih dibudidayakan hingga kini. Pak 
Wongso menjual sebagian tanahnya kepada Basri yang belakangan dibeli Pak Bahar. 
Belakangan tanah warisan dari ayahnya, juga dijual oleh Ujang dan  Siti Aisyah, anak-
anak Jamak.  Mereka menjualnya kepada Hery Susanto. Lahan berpindah dari 
transmigran ke tangan-tangan para pendatang,   

 

Antara Bertahan Hidup dan Berproduksi 

Komari dan Nurbaiti memulai segalanya dari nol, saat pindah ke Makroman pada 1985 
bersama kelima anaknya. Di sana, mereka diminta ngerumat lahan seluas 3 hektare milik 
Siman, pengusaha tahu di kota Samarinda, teman Komari. Dulu masih dikenal model 
ukuran tanah borongan. Satu hektar sekitar 36 borongan. 
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Sebelum memutuskan menjadi petani, Komari telah mencoba berbagai jenis pekerjaan. 
Mulai menjadi tukang becak  di Pasar Pagi, pedagang tahu dan tempe keliling, buruh 
kayu yang mengerjakan tiang-tiang penahan untuk tambang tertutup pada  perusahaan 
tambang PT Kitadin dari Thailand,  hingga menjadi  buruh tani pada sawah-sawah 
transmigran Bali di Teluk Dalam.  

Sebelum menikah, keduanya sama-sama perantau yang bermaksud mencari 
penghidupan lebih baik, berharap kondisi ekonominya membaik di Samarinda. Komari 
pernah memiliki kebun di kampungnya, luasnya seperempat hektar. Belakangan kebun 
itu diambil saudaranya setelah ia tak pulang lagi kekampung. Sementara Nurbaiti, sejak 
remaja telah mengikuti keluarga kakaknya merantau ke Samarinda. Keduanya 
mengandalkan kenalan dari kampung dan keterampilan yang dipelajari dari lingkungan 
tempat tinggalnya sebagai sumber mata pencaharian. Di Samarinda, Nurbaiti berjualan 
sayur karena saudaranya yang lebih dulu merantau juga menjual sayur.  

Saat pindah ke Makroman, anak mereka sudah berjumlah lima orang. Siman – sang 
pemilik tanah teman Komari, memberikan mereka uang sebesar Rp30 ribu untuk bekal 
pindah pada 1985. Bedanya dengan para transmigran yang tak pernah melihat dulu 
tempat tujuannya, sebelum pindah Komari sempat diajak Siman untuk melihat lahannya, 
sehingga keluarga mereka memiliki bayangan seperti apa tanah harapan itu.  

Kebanyakan para pendatang awal ke Makroman adalah orang-orang yang tak bertanah. 
Paling tidak, hingga 1960 luas rata-rata lahan pertanian di pulau Jawa menurun dari 1 
hektar menjadi 0,6 hektar pada 1973 (Levang, 2003:55). Bertambahnya penduduk dan 
berkurangnya lahan – akibat sistem waris yang diterapkan di pulau Jawa membuat lahan 
warisan kepada keturunan berikutnya makin kecil, membuat lahan-lahan makin sempit 
dan petani tak bisa lagi disebut sebagai petani.  

Meskipun alasan kepindahan orang dari kampung halaman beragam, namun orang yang 
datang ke Makroman memiliki kondisi serupa, tak punya tanah, atau harta bendanya 
hilang karena bencana. Khusus transmigran program spontan, mereka tak disediakan 
rumah, hanya disediakan atap rumbia. Mereka akan membangun sendiri gubuk mereka 
dari kayu tebangan hutan di sekeliling mereka.  

Penduduk datang pada 1955 -1985 ke Makroman melalui beberapa cara: Pertama, 
melalui  program pemerintah, yaitu transmigrasi, baik transmigrasi biasa, transmigrasi 
karena bencana alam dan transmigrasi spontan. Contohnya Pak Niti Waluyo yang 
terpaksa mengikuti transmigrasi bencana alam karena desanya menjadi korban banjir 
yang berulang, keluarga mereka juga tak punya tanah. Kedua, perantau yang datang 
karena tak punya tanah dan datang atas kehendak sendiri,  seperti dialami Komari dan 
Nurbaiti.  Terakhir, yang datang untuk mengembangkan usaha dan memperbaiki 
perekonomiannya. Biasanya yang terakhir ini  sudah memiliki modal cukup, ataupun 
tanah di tempat lain, seperti keluarga Baharudin yang punya modal besar dan tanah di 
beberapa tempat. 

Tanah atau lahan bagi para pendatang ini adalah status yang menjanjikan perbaikan 
kehidupan. Tanah untuk pertanian merupakan insentif utama  yang mendorong orang 
mengikuti program transmigrasi. Meskipun keadaan geografi tanah-tanah itu berbeda 
sekali dengan pulau Jawa dan Bali – dearah asal para transmigran, terutama dalam hal 
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sifat tanah, sumber daya air dan topigrafi. Pada umumnya tanahnya kurang subur 
sehigga pupuk diperlukan, kawasannya pun berbukit-bukit di daerah atas dan zona 
bawahnya berawa. Sehingga menghalangi hubungan antar komunitas (Hardjono, 1982, 
32).  

Para transmigran ini sudah dijanjikan mendapatkan lahan dan akan ditanggung biaya 
hidupnya selama setahun. Tapi kebanyakan  dari mereka belum memiliki bayangan 
seperti apa lahan yang akan mereka tempati. Tak terbayangkan medan yang mereka 
tempuh di kawasan baru begitu berat. "Jarak pondok dengan sawah sekitar 6 kilometer, 
harus jalan lagi  menuju kebun", ujar Sunarto yang datang ke Makroman pada 1970-an. 
Narto mendapatkan lahan seluas 2 hektar, sekitar 0,5 hektare untuk rumah tinggal, 0,5 
hektare untuk sawah dan  sisanya untuk kebun. Disamping lahan, mereka juga mendapat 
biaya hidup selama setahun berupa beras, minyak tanah, ikan asin dan alat-alat masak. 
"Berase gak puteh koyok saiki, rodo kuning, mambu," ujar bu Parsiyem. Berasnya 
berwarna kuning dan berbau tak sedap. 

Pada awal kedatangan transmigran, 1953 hingga 1973, menjadi tahun-tahun sulit bagi 
para transmigran menghadapi lingkungan baru dan menata penghidupan baru dengan 
segala keterbatasan. Kawasan mereka adalah kawasan lahan rawa gambut yang 
membutuhkan tenaga dan mental ekstra untuk mengolahnya. Tanah yang semula 
dibayangkan akan  meningkatkan status sosial ternyata hanya bisa menjadi alat bertahan 
hidup (survive) pada tahun-tahun awal.  

"Soro mbak,  dalane sak dengkul, kadang sak paha. Parine dipangan babi", ujar Pak 
Narto, yang kini usianya sekitar 80 tahun.  “Susah, jalannya masih berlumpur selutut 
kadang hingga sepaha jika kita berjalan. Padinya pun dimakan Padi saat ditanam”, 
ujarnya dalam bahasa Jawa. Tak hanya hama, serangan nyamuk malaria dan kesulitan air 
bersih  menjadi tantangan berat para transmigran. Belum lagi anggota keluarga dengan 
umur beragam dan belum siap untuk menjadi tenaga kerja yang membantu orang tua 
menyiapkan  tempat tinggal dan lahan. Sukiyem misalnya, saat ikut transmigran 
rombongan 12, umurnya masih 10 bulan.  

Bentuk-bentuk  bertahan hidup ala transmigran ini beragam. Ada yang meninggalkan 
lahan  bagian mereka dan pindah ke tempat lain. Seperti dilakukan keluarga Parsiyem 
yang justru meninggalkan lahan dan meminta lahan baru kepada kepala desa setempat 
sebelum setahun mereka tiba di tempat itu. Akhirnya, lahan bagiannya diambil kembali 
pemerintah, dan diberikan kepada transmigran berikutnya, rombongan  yang sekarang 
tinggal di RT 9 dan RT 10.  

Hal yang sama juga dilakukan orang tua Sardju, Suami Sukiyem, yang datang pada 1965 
bersama orang tuannya di rombongan 11. Tak sampai setahun meninggalkan lahan jatah 
transmigrasinya dan justru nempil lahan punya warga lainnya. "Dulu susah masih rawa, 
susah tanam cuma satu kali,  padahal anak banyak,"  ujar Sardju. Saat itu Sardju baru 
kelas 3 SD, dan berhenti sekolah pas kelas 4 SD. Akhirnya Bapaknya bekerja mencari kayu 
dan dijual ke tetangga dan ditukar dengan kebutuhan sehari-hari, hingga 70-an.  

Ada lagi yang lahan bagiannya ditinggal begitu saja, dan dibiarkan orang lain 
mengurusnya. Seperti  pengalaman orang tua Pak Niti, yang  meninggalkan lahannya 
begitu saja. Tapi Pak Niti belakangan juga membeli tanah seharga Rp 70 ribu seluas 2 
hektar yang dibuka orang lain. Serupa Niti, juga dilakukan Sunarto dan teman-temannya 
rombongan 12 yang datang pada sekitar 1967. Mereka membuka hutan, dibersihkan 
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menjadi lahan yang bisa ditanami. Setelah setahun lewat, mereka  mulai dicarikan orang 
yang mau mengganti kerugian kerja. Narto memiliki lahan hingga 12 hektare, namun 
semuanya sudah dia lepas satu persatu. "Untuk biaya hidup, karena padi di makan babi, 
tak cukup buat makan, dan anak kami ada empat orang," ujar Narto.   

Selain bertahan hidup dengan "ganti rugi kerjo", Narto juga membuat arang dari pohon 
yang dia tebang saat membuka lahan. "Pohon meranti dan duren durenan bagus untuk 
membuat arang. Saya pulang setiap 10 hari untuk membuat arang di hutan. Ibunya anak-
anak menjualnya ke pasar Segiri naik kapal", ujar Sunarto. Pada sekitar tahun 1970-an, 
dia  kerap tinggal di hutan saat membuka lahan dan jarang pulang ke rumah. Arang yang 
dibuat di hutan, dipikul pulang ke rumah. Sugiyanti, istrinya  akan memikul arang 
tersebut ke pelabuhan, untuk diseberangkan dengan kapal agar bisa mencapai pasar 
Segiri. "Uangnya buat belanja kebutuhan sehari-hari, seperti gula dan minyak", ujarnya.   

Namun tahun-tahun berikutnya, saat kemampuan adaptasi warga dengan lokasinya 
makin membaik,  lingkungan liar mulai ramai, tanah-tanah mulai ditanami, kebun-kebun 
mulai dirapikan,  tanah mulai menjadi alat produksi utama. Keluarga Pak Niti mulai 
mengolah lahan yang dibelinya agar bisa ditanami padi umur panjang.  Ia juga ingin 
menamami kebunnya dengan buah-buahan saat melihat  sebuah kebun di Sambutan 
yang mulai  kelihatan hasilnya. Mulai 1984, Niti mulai menanam rambutan di kebunnya. 
Bibit rambutan ada yang dia kembangkan dari biji, ada yang cari anakan ada juga yang 
dibeli dari Dinas Pertanian. Tiap hektar dia menanam sekitar 40 pohon rambutan.  

Kini kebun rambutan itu sudah panen berkali-kali. Pohon-pohon itu berjajar rapi, 
tingginya mencapai sekitar 7 meter, batang-batangnya besar dan cabang-cabangnya 
rendah. Selain rambutan, Niti juga menanam nangka, cempedak dan  durian Lai. Jika tak 
ada halangan, buah-buah itu bisa dipanen dua kali dalam setahun dan dijual dengan 
sistem tebas atau mborong.  Jika tidak, keluarga Niti biasanya panen buah sedikit demi 
sedikit. 

Lambat laun sarana dan prasarana transportasi di Samarinda makin membaik. 
Makroman juga mulai dikenal sebagai kawasan pertanian yang subur, penghasil berbagai 
jenis buah – terutama rambutan, durian, cempedak dan Lai. Tak hanya hasil pertanian, 
kolam-kolam ikannya  juga mulai dikenal baik oleh kalangan pemerintah maupun 
masyarakat secara umum.  Ini semua tak lepas dari usaha Wagimin, keluarga pertama 
yang tinggal di gang Tawes. "Saya gagal berusaha di Sindangsari,  malu pulang, trus 
memilih tinggal di sini. Saya ingat saat itu jum'at Kliwon, Saya bilang permisi mbah , jika 
diijinkan saya akan membangun tanah ini," ujarnya kala itu.  

Tak ada orang yang mau tinggal di jalan Tawes kala itu. Tahun 1970-an, kawasannya 
masih rawa, menuju rumah Wagimin harus meniti batang pohon agar teak masuk rawa.  
Wagimin mulai  membuat pondok, memperbaiki jalan setapak, mengolah lahannya dan 
membuat kolam-kolam ikan. "Dulu, meskipun tak ada orang yang tinggal, tapi lahan-
lahan sudah dipetak-petak ada pemiliknya," ujar Wagimim.  Namun kolam ikan yang 
dibangun Wagimin lama-lama terlihat hasilnya. Ia  beternak ikan Tawes dan ikan mas. 
Dari sinilah sejarah jalan Tawes didapatkan. Wagimin mulai mengundang petugas 
pemerintah untuk panen ikan di kolamnya. "Waktu itu saya kenal Pak Winur dari 
Disnaker", ujarnya.  Begitu terus menerus da lakukan hingga tiga kali.  

Wagimin juga mulai mengajak temannya untuk bertanam padi di kawasan itu. 
Belakangan salah satu tetua di kelurahan Makroman, mbah Mursid meminta Wagimin 



 
50 | Mencari Makroman di Tanah Pinjaman 

 

mengembangkan kelompok tani Suka Makmur. Jadilah dia menjadi ketua kelompok tani 
Suka makmur. Hubunganya dengan Dinas Pekerjaan Umum setempat makin dekat. 
Wagimin mulai mengkomunikasikan masalah-masalah kelompok taninya kepada 
Disnaker. Mereka bersedia membantu.  

Pada 1980-an, kelompok tani Suka Makmur mendapat bantuan proyek padat karya,  
traktor dan pelebaran serta pengerasan jalan Tawes hingga depan rumah Pak Bahar 
selebar 3 meter sepanjang 6 kilo meter menuju daerah Pelita 6. Saat itu ada sekitar 50 
orang warga yang dibayar untuk proyek padat karya pembukaan jalan itu.   

Sejak itu, Wagimin dan jalan Tawes  mulai banyak dikenal  di Samarinda.  Sarana dan 
prasarana jalan yang makin mudah dari  Makroman ke  Samarinda, membuat program-
program pertanian pemerintah makin mudah menjangkau Makroman. Termasuk 
program revolusi hijau dengan intensifikasi lahan. "Saya sering masuk TVRI Samarinda 
dulu,  untuk mempromosikan kolam ikan dan penggunan bibit unggul," ujar Wagimin.   

Pada 1980-an ke atas,  sawah Wagimin sudah bisa panen dua kali, ia menggunakan 
pupuk bantuan pemerintah mulai Urea, TSP dan KCl.  Kelompok taninya mulai kenal 
dengan racun pestisida. "Dulu saya hanya pakai Mifcin untuk membasmi Wereng dan 
diazenon, tidak seperti sekarang yang keras semua obatnya," ujar Wagimin. 

 

Komersialisasi dan Komodifikasi Lahan 

Nurbaiti adalah pengamat yang baik, rumah keluarganya terletak paling pinggir di 
persawahan RT 13. Dari rumahnya ia bisa mengamati bentangan sawah dan kesibukan 
tetangga-tetangganya baik dari RT 13 maupun RT lainnya. Ia mengamati perkembangan 
model kepemilikan tanah di Makroman. "Sekarang tanah buat bisnis di kapling. Kalau 
saya dan bapak punya tanah buat ditanam, sekarang buat bisnis. Sekarang urusan 
pribadi, kalau dibeli, terus dibeli keluarga  dan tinggal di sini jadi rame, saya setuju, jadi 
malah rame. Sekarang beli buat dijual malah bikin sepi, karena yang beli bukan orang 
sini," ujarnya. 

Sepi dan rame punya arti mendalam bagi keluarga Komari dan Nurbaiti. Sebab mereka 
tinggal paling ujung di RT13, tempat yang paling sepi karena bertetangga dengan hutan 
dan sawah. Tempat mereka hanya ramai saat pemilik lahan di RT13 menjenguk dan 
mengolah lahannya. Menurut Nurbaiti, tanah-tanah yang dibeli orang di luar Makroman 
dan hanya untuk dibiarkan, malah membuat lingkungannya makin sepi. Hanya sekitar 
60% hingga 70% tanah di RT13 yang dimiliki orang Makroman, selebihnya dimiliki orang 
Sambutan dan Samarinda. Belakangan jual beli kaplingan telah membuat Makroman 
menjadi tanah lintas batas.  

Tanah di Makroman mulai banyak dilirik orang luar. Khususnya, setelah krisis ekonomi 
dan jatuhnya rejim Soeharto. Salah satunya adalah keluarga Baharudin. Dia pindah dari 
Samarinda Seberang ke Makroman pada 2000 bersama keluarganya, satu istri dan satu 
anak. Baharudin keturunan bangsawan bugis dan istrinya keturunan bangsawan Kutai. 

Sejak muda Baharudin adalah pekerja keras dan  berani mengambil resiko hukum untuk 
dapat hidup di Samarinda. Ia merantau ke Kalimantan Timur sejak umur 10 tahun. 
Baharudin Sarjana Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Samarinda yang 
memulai karier dagang dengan memadukan pengetahuan  dan pengalaman bekerja di 
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Pasar Segiri sejak kecil, untuk berdagang bawang putih secara ilegal  dari Malaysia ke 
Indonesia lewat Tawau, perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Ia bertugas mengatur 
lalu lintas perdagangan bawang itu, menjaga relasi dengan aparat keamanan, termasuk  
polisi, tentara hingga Kepala Kejaksaan Negeri setempat. Pada 1980-an harga bawang 
putih sempat membumbung tinggi. Bahar bisa membawa puluhan ton bawang putih dari 
Malaysia, menukarnya dengan keperluan harian atau apapun yang dibutuhkan oleh 
rekanannya di perbatasan, macam sabun mandi, rotan dan lainnya.  Bawang putih ia 
dapatkan seharga  Rp 1500 dan dijual hingga Rp 7500 di Samarinda.  

Sayang usaha dagang ini hanya bertahan dua tahun.  Setelah Soeharto jatuh berdagang 
bawang putih makin susah, karena perdagangan menjadi lebih resmi dan diambil alih 
oleh bos-bos," ujarnya. Bahar lantas  bekerja sebagai mandor Pasar bongkar muat di 
pasar Segiri "Keluarga  saya mandor pasar, jabatan mandor turun temurun di keluarga", 
ujar Bahar. Sejak  lepas Sekolah Dasar, Bahar dibawa kakaknya merantau ke Samarinda. 
Di sana ada pamannya yang bekerja sebagai mandor di pasar Segiri, pasar paling besar di 
Samarinda. Sejak kecil dia sudah mengenal pasar itu dengan baik. 

Bahar berhenti  bekerja sebagai mandor pada 1999, "tak akan banyak berkembang jadi 
mandor, uang mudah dapat tapi tak kemana-mana, belum lagi lingkungannya yang  tak 
bisa dihindari, mabuk dan berjudi," begitu alasan Bahar. Warung istrinya juga berhenti. 
Mungkin  Haji Yus ini yang menginspirasi Bahar,  sebab belakangan  ia malang melintang 
di usaha pembebasan lahan. 

Bahar bercerita perannya dalam pembebasan tanah untuk tambang batubara PT Lana 
Harita  di daerah Lempake dan Muara Badak. Saat itu dari orang dalam PT Lana Harita 
diketahui jika mereka menganggarkan dana Rp 3 Milyar untuk pembebasan lahan di 
Muara Badak. Akhirnya, ia bersepakat dengan petugas dari kantor Desa setempat untuk 
membantu pembebasan tanah sehingga bisa mendapat fee dari  jual beli tanah tersebut. 
Bersama lurah dan camat.  Awalnya mereka pusing menemukan cara bagaimana 
membuat warga melepas tanahnya. Namun Bahar punya ide, "dibikin tumpang tindih 
saja," ujarnya, yang lain pun setuju. 

Akhirnya para pemilik tanah dikumpulkan di kantor Kelurahan  dalam pertemuan itu 
disampaikan perusahaan tambang yang akan membeli tanah mereka. Warga diminta 
menandatangani surat jual beli, hanya saja disarankan untuk tak memberikan surat asli 
kepemilikan tanah, sehingga warga masih punya hak atas tanah tersebut. Warga setuju. 
Proses pelepasan lahan itupun ricuh saat pengukuran lahan dan pembayaran jual beli. 
Konflik  berkepanjangan terjadi antara perusahaan dan warga.  Pengerahan preman juga 
dilakukan berbagai pihak, untuk menekan perusahaan.  Belakangan, peran orang dibalik 
layar atas konflik tanah ini diketahui, Bahar dan kawan-kawannya. Perusahaan akhirnya 
meminta bantuan Brimob untuk menjaga keamanan di wilayah tambangnya. Sejak itu, 
konflik tanah mulai mereda.  

Bahar juga menggunakan uangnya untuk investasi tanah di beberapa tempat. Ia menjual 
lahanya di Samarinda Seberang seluas 5 hektar seharga Rp 750 juta untuk pembangunan 
rumah sakit di  sana. Sistemnya dibayar belakangan, setelah uang APBD diterima. 
Tanahnya masih sekitar 10 hektar lagi di Samarinda Seberang. Di tempat lainnnya, tanah 
yang dia beli seluas 10 hektar pada 1996 seharga Rp 300 ribu per hektar, kini akan 
dibangun perumahan dan ditawar Rp 5 Milyar tiap hektarnya.  

Belakangan setelah menikah pada 1993 dengan Sulistiyowati, anak Encik Muhammad 
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yang selama ini banyak membantu studinya, Bahar justru ingin menjadi petani, dengan 
usaha skala komersil.  Ia menggunakan uang penjualan tanah untuk membeli tanah di 
Makroman seluas 6 hektar. Pada 2000, dia pindah ke Makroman, membuka peternakan 
ayam,  kolam ikan dan pemancingan di RT13.  

Pada 2003, Bahar memprakarsai pembentukan kelompok tani Tunas Muda, yang 
anggotanya berasa di RT13 atau RT lain, namun lahannya ada di RT 13.  Belakangan ia 
juga menjadi anggota Kelompok Tani Nasional Andalan (KTNA).  Sebagai ketua kelompok 
tani dia mendapat undangan ke banyak tempat untuk mendapatkan pelatihan maupun 
pertemuan koordinasi antar petani.  

Meski menjadi petani, otak bisnis Bahar tak berhenti. Pada 2006, dia membeli tanah 
milik Bapak Saing seluas 2 hektar dan dibaginya menjadi petak-petak ukuran 10 x 20 
meter, totalnya ada 50 petak. Ia memperkanalkan sistem jual beli tanah kapling di RT13.  
Cara ini banyak diminati, hampir 100 kapling yang bisa dijualnya. Tak hanya model jual 
beli yang ditawarkan,  Bahar juga mengenalkan sistem cicilan selama tiga tahun. Ia 
membayar orang untuk menjadi tukang tagih kredit rumah, mirip model bank-bank saat 
ini.  

Bertambahnya penduduk dan kawan mawin dengan warga di luar Makroman membuat 
dinamika jual beli lahan makin seragam,  menggunakan model jual beli putus. Orang-
orang  luar  banyak yang tertarik  punya tanah di Makroman. Mereka yang membeli 
tanah-tanah warga dalam jumlah besar kebanyakan orang China  dan mereka yang 
tinggal di kota  Samarinda. Diantara mereka adalah haji Lasuka dari Samarinda, Haji Yus 
dari Sambutan, Hery Susanto dari Samarinda, Haji Lape dari Samarinda, Ahong  dari 
Sambutan,  Samuel dari Samarinda. 

Sebenarnya, pengerukan batubara mulai dikenal warga pada 2006, mulanya dalam 
bentuk batubara karungan. Pengepul batubara ini datang ke Makroman membawa truk. 
Mereka bukan orang luar,  tapi juga beberapa tokoh masyarakat di Makroman. Setelah 
tambang karungan dirazia, masuklah alat berat CV Arjuna, ada 3 eksavator yang masuk 
pada 2006. Wilayah yang pertama digali adalah Pit 6.  CV Arjuna memiliki dua blok di 
kelurahan sambutan, Makroman dan pulau atas, yang pertama  luasnya 902,5 hektare 
dan blok kedua seluas 431,2 hektare.  

CV Arjuna mendapatkan  ijin pertambangan  dari Walikota Acmad Amins melalui dua 
Surat keputusan, yaitu  No.545/081/KPE-III tanggal 25 Mei 2004 tentang pemberian ijin 
SIPUD (Surat Ijin Pertambangan Umum Daerah) kepada CV. Arjuna seluas 690,40 Ha 
serta  SK.Walikota No.545/082/KPE-III tanggal 25 Mei 2004 tentang pemberian ijin SIPUD 
(Surat Ijin Pertambangan Umum Daerah) kepada CV. Arjuna seluas 950,20 Ha. Kawasan 
tambangnya berada di Keluarahan Sambutan, Makroman dan Pulau Atas – kecamatan 
Sambutan. Status operasi perusahaan adalah operasi produksi. Salah satu perusahaan 
trading yang menjual batubara milik CV Arjuna  sekitar 20 ribu ton adalah   PT Top Energy 
(http://topenergysamarinda.blogspot.com)  
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Tabel 3. Jumlah batubara yang dikeruk CV Arjuna sepanjang th. 2007 – 2010 

Tahun Jumlah Pengerukan 

2007 48,945.01 

2008 66,399.01 

2009 243,236.34, 

2010 411,000.00 

Sumber: LAKIP Dinas Pertambangan Samarinda 2011;17  

 

Ijin Perusahaan dengan direktur utama dIr Teguh Puji ini sejak awal sudah kontroversial. 
Pada 2005, walikota  Achmad Amins digugat oleh Direktur perusahaan tambang 
batubara PT.Geobara Karunia Cipta Lestari (PTGKCL), yang te;ah mendapat ijin tambang 
di lokasi yang sama dua tahun sebelum Ijin CV Arjuna dikeluarkan. Pada 28 Mei 2002 
PTGKCL mendapat Surat Izin Pertambangan Umum Daerah (SIPUD) dengan No. 
545/141/KPE-III/V/2002 seluas 1.528 Ha, kode Wilayah 01 BB 009 berlokasi di Kelurahan 
Lempake, Sungai Pinang Dalam-Sungai Pinang Luar, Sambutan, Makroman, Kec. 
Samarinda Utara - Samarinda Ilir, Kota Samarinda27. Tahap penelitian cadangan batubara 
ini belum selesai dilakukan, sahingga mengajukan perpanjangan SIPUD Tergugat pada 
tanggal 10 Mei 2004 No : 017/GKCL-ADM/V/2004. Namun Walikota justru mengeluarkan 
ijin baru untuk lokasi yang  sama kepada CV. Arjuna pada 25 Mei 2004.  Setelah melalui 
prose’s pengadilan dan satu kasasi, akhirnya kasus ini sampai ke Mahkamah Agung  yang 
memenangkan PT GKCL28. Entah bagaimana selanjutnya sengketa tanah ini diselesaikan, 
yang jelas saat ini CV Arjuna masih beroperasi, tiga tahun setelah MA menyatakan Ijin CV 
Arjuna harus dibatalkan. 

Meski sudah 9 tahun beroperasi di keluarahan Makroman, tapi sebenarnya warga tak 
banyak tahun siapa dibalik CV Arjuna. Mengapa dia begitu kuat meski sudah dilapotkan 
berkali-kali baik kepada Kepolisian maupun  pejabat Dinas pertambangan di tingkat 
Kotamadya hingga propinsi. “Dulunya sebelum kami demo, kami tak tahu dimana kantor 
perusahaan, di Makroman hanya ada tenda dengan kursi-kursi yang menjadi markas 
perusahaan”, ujar Bahar yang sejak awal mempertanyakan kredibilitas perusahaan. Pada 
aksi yang terakhir Februari 2014. Warga mendengar bahwa CV Arjuna berganti nama 
menjadi CV Tanata. 

 

 

 

 

                                            
27 PT.Geobara Karunia Cipta Lestari  mengajukan permohonan Ijin Usaha Pertambangan  pada 11 April 
2002 dengan Nomor surat : 034/GKCL/IV/2002 (bukti P.4) tentang permohonan ijin SIPUD ekplorasi 
28 Putusan MA sekaligus membatalkan putusan  Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 18 
Mei 2005 No. 59/B/2005/PT.TUN-JKT yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 
Samarinda tanggal 10 Januari 2005 No. 18/G.TUN/2004/IZ/PTUN.SM 
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Tiga Tahun, Sepuluh kali Lipat 

Perusahaan mulai melakukan pembebasan lahan secara besar-besaran, meski tidak 
dilakukan sekaligus dalam satu kali. Sejak perusahaan masuk, harga tanah naik pesat. 
Jika tahun 2000, keluarga Nahar masih membeli tanah 4 hektar milik Pak Basir - orang 
sambutan sekitar Rp60 juta. Satu hektarnya sekitar Rp15 juta. Pada 2004,  mereka 
membeli tanah seluas 0,25 hektar lebih untuk membangun rumah tinggal yang harganya 
sudah Rp12,5 juta. Satu hektarnya sekitar Rp25 juta.  

Dua tahun berikutnya, 2006, mereka membeli lahan untuk  tanah kapling seluas hampir 
2 hektar. Harga sehektarnya mencapai Rp60 juta hingga Rp65 juta. Harga ini berlaku 
untuk tanah-tanah datar yang bisa dibuat pemukiman dan persawahan. Tapi kenaikan ini 
juga tak berlaku seragam. Misalnya Pardjan, paman  Parsan yang menjual lahannya pada 
2011 untuk dibuat poulder seluas 1,5 hektar seharga Rp100 juta, sehektarnya  Rp 66,66 
juta. Tiga tahun kemudian tanah Norman seluas 2 hektar dijual Rp1,3 milyar. Atau 
sehektarnya Rp 650 juta. Naik sepuluh kali lipat dalam tiga tahun. 

Namun harga ini tidak menjamin, sebab tingginya harga bergantung pada kedekatan dan 
loby kepada perusahaan, dan kepentingan mendesak perusahaan terhadap lahan 
bersangkutan. Misalnya dalam kasus tanah Pardja. Pembelian tanah tersebut bermula 
dari desakan Bahar agar CV Arjuna membuat poulder, atau kolam penampung lumpur. 
Mereka berkilah karena tak ada tanah yang dilepaskan. Akhirnya Bahar mencari tanah 
dan  janda Pardja bersedia menjual tanahnya yang bertetangga dengan jalan transportasi 
CV Arjuna dan lubang tambang PT PPM. Tanah itu dikual seharga Rp100 juta. Bahar 
memberikan uang mukanya sebanyak Rp 20 juta. Sisanya diberikan setelah Arjuna 
membayar sisanya. Bahar lantas menjualnya kepada CV Arjuna seharga Rp200 juta.  

Hal serupa terjadi pada tanah Pak Lasuka, yang ternyata  dijual kepada CV Arjuna pada 
2013, seluas lebih 3 hektar dengan harga Rp3 Milyar. Sementara Norman, lahan yang 
bertetangga dengan lahanya dibeli seharga Rp 650 juta sehektarnya. Lasuka kembali 
menawarkan tanahnya di RT13 seharga Rp 800 juta per hektarnya.  

Harga jual beli tanah sawah memang lebih mahal dari tanah kebun yang bisanya 
berbukit-bukit. Kebun tak perlu  biasanya lebih murah harganya. Misalnya tanah milik 
Sardju yang luasnya sekitar 1,5 hektar dijual kepada Pak Haji Yus sekitar Rp 50 juta. Yus 
adalah broker tanah dari  Samarinda. Entah berapa Haji Lasuka menjualnya kepada CV 
Arjuna. Kini tanah itu berlubang besar setelah ditambang batubaranya. 

Tanah kini menjadi komoditas dagang. Harga tanah kapling juga naik. Misalnya  yang 
dilakukan salah satu pembeli tanah kaplingan Bahar dan Cicik, yang tinggalnya di 
Samarinda. Ia membeli tanah kapling pak Bahar seharga Rp 6 juta di Makroman pada 
2006  melalui cicilan selama 2 tahun. Setelah lunas dia gunakan SPPT  kaplingan tanah 
tersebut untuk mengambil pinjaman di bank sebesar Rp 10 juta untuk digunakan 
membuat usaha laundry di Samarinda.  "Sudah dua kali dia mengambil  pinjaman di 
bank," cerita  Ibu Susi, istri Bahar. Kini dia menawarkan tanah kaplingnya  itu seharga 
Rp25 juta.  

Namun, warga  sebenarnya tak tahu kemana perluasan pembebasan lahan dan arah 
pergerakan pembongkaran batubara.  Belakangan jika dicermati, ada dua  fakta menarik. 
Pertama, pembebasan lahan-lahan diawali dengan jual beli dengan para tuan tanah. 
Misalnya tanah Sutarno, Hery Susanto, Pak Yus, Pak Lasuka, pak Rusdi dan lainnya. 
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Selanjutnya, bersamaan dengan beroperasinya perusahaan dari waktu ke waktu 
mengakibatkan kerusakan lingkungan dan ekonomi yang luar biasa,   banyak tanah-tanah 
dilepaskan akibat meluasnya daya rusak pertambangan batubara. Misalnya tanah milik  
Aisyah yang dia kontrakkan pada CV arjuna selama 3 tahun seharga Rp 30 juta. Kebunnya 
kerap tergenang lumpur batubara saat banjir.  

Cerita Norman serupa, sejak tambang batubara beroperasi air irigasi pertanian makin 
susah. Sawah Norman juga tak mendapatkan air dari parit meskipun sudah dipompa dari 
lubang tambang, karena parit menuju sawahnya dipotong oleh pertambangan. Akhirnya 
dia memutuskan menjual tanahnya kepada CV Arjuna. Demikin pula Parsan dan Pardjan, 
paman Parsan.  

Awal suksesnya perusahaan saat  berhasil mengajak Sutarno menginjinkan lahannya di 
bongkar dengan sistem Fee. Lahan berbentuk bukit itu hanya membutuhkan waktu dua 
tahun menjadi  lubang raksasa, kemudian berubah datar setelah lubang-lubang itu 
dijadikan jalan transportasi perusahaan. Kabarnya Sutarno mendapat sekitar Rp 3 Milyar 
dari kerjasama dengan CV Arjuna. Ia mendapatkan Rp 5000 per tonnya.  Cara ini diikuti 
oleh Yahni yang merelakan dua hektar tanahnya menjadi lubang dalam dan menganga 
setelah dikeruk batubaranya. Lubang itu janjinya direklamasi, namun kontraktor CV 
Arjuna, yaitu PT JKU kabarnya telah meninggalkan lubang itu begitu saja setelah 
batubaranya habis. 

"Manajer CV Arjuna  hanya bilang  lubang itu tanggung jawab PT JKU yang katanya sudah 
pindah kerja ke Sumatera, padahal wilayahnya kan wilayah  Arjuna, mesti dia dong yang 
tanggung jawab," omel Niti Waluyo, yang kebunnya pas bertetangga dengan lubang 
menganga itu.  

Nyata terasa, kehadiran pertambangan membuat dinamika pelepasan tanah  semakin 
cepat. Fungsi tanah atau lahan berubah dari perannya sebaga jejaring keamanan 
ekonomi keluarga bertahan hidup dan alat produksi yang utuh, kini bergser menjadi alat 
produksi komersil dan berpindah di tangan-tangan pelaku sektor ekstraksi yang merusak. 
Belakangan, lahan-lahan kaya batubara itu dikomodifikasi. Transaksi jual beli dengan 
skema Fee misalnya, – hanya diambli batubaranya untuk kebutuhan pasar global dengan 
cara yang merusak, Lahan-lahan itu kini menjadi bentangan tempat  pembuangan limbah 
dan penampung limbah (poulder),  

Perkembangan ini setali kesimpulan pengamatan  Naurbaiti, menurutnya tambang bisnis 
tanah juga, “Kalau ga ada tanah apa bisa ngambil batubara, bisnis tapi ngrusak. Sekarang 
dapat uang ga seberapa,  lobang di mana-mana,” ujarnya.  

 

Ekonomi berbasis Tanah ke Ekonomi Uang Tunai 

Basis ekonomi Makroman sejak awal adalah pertanian. "Ada sekitar 300 hektare sawah 
di kelurahan Makroman," ujar  koordinator penyuluh Balai Penyuluhan Pertanian (BPP). 
Tak hanya penghasil padi, "Makroman duku dikenal  pusat buah-buahan di Samarinda. 
Terutama Rambutan, cempedak, durian dan Lai. Kalu mau cari rambutan yang bagus,  
orang akan mencari di Makroman," ujar Sarah Agustiorini,  mahasiswa Universitas 
Mulawarman dan aktivis lingkungan yang tinggal di kecamatan Sambutan.  
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Rambutan adalah pohon wajib di kebun-kebun orang Makroman.  Parsiyem atau lebih 
dikenal dengan panggilan Bu Shidik  menceritakan kebun rambutannya. Ia menghasilkan  
Rp35 juta sekali panen pada kondisi panen tak terlalu baik.  Rambutan bisa panen dua 
kali setahun, belum lagi lagi tanaman lain dikebunnya macam buah asli Kalimantan  - 
buah Kuanyi, durian,  lai, cempedak, pete dan kopi.  

Awalnya Makroman juga  sumber protein.  Itulah sebabnya jalan kecil di RT13 diberi 
nama "jalan Tawes".  Kolam-kolam Wagimin  yang penuh ikan Tawes dan ikan mas 
dulunya juga dikenal  hingga  kota Samarinda. Kejayaan  Wagimin masih bisa dilihat  dari 
kolam pemancingannya yang selalu ramai pengunjung. Wagimin punya kelompok petani  
kolam ikan, namanya Senyum Terpadu, kelompok ini didirikan pada 2000.  Selain 
Wagimin ada Baharudin yang memiliki kolam ikan hingga 4 hektar. "Dulu pegawai saya 
mencapai 40 orang", ujar Baharudin mengenang kejayaaan kolam ikannya.  Dulunya 
Bahar juga punya tempat pemancingan di RT13. Tapi dia memutuskan hanya berternak 
ikan, saat didapatinya pengunjung kolamnya juga membawa minuman keras dan minum-
minum di sana.  

Tabungan versi orang Makroman juga berbasis hasil pertanian.  Seperti penjelasan 
tabungan ala Parsiyem. Janda dengan tujuh anak yang bertahan tak akan menjual 
tanahnya pada perusahaan. Ia mengatur pengeluarannya denngan mengelola hasil 
produksi   pertaniannya. "Bisanya 1 hektar dapat 50 karung gabah dan kalau di giling jadi 
130 kilo kalau 4 sak. panen 50 karung diputer buat modal, digiling  jadi beras untuk bayar 
traktor  Rp1 juta, mbayar buruh  Rp 50 ribu  untuk satu hari”, ujarnya.  Parsiyem 
membagi hasil panennya, 15 karung untuk persiapan makan selama 6 bulan,. Bisanya 
saat panen berikutnaya,  masih tersisa 4 karung gabah. Selain gabah, tabungan keluarga 
Parsiyem adalah mentok, kambing dan ayam. Cara yang sama juga dilakukan keluarga 
Nurbaiti. Tumpukan gabah disimpan Nurbaiti di sudt dapur, di atas tumpukan kayu  yang 
menahan berkarung-karung gabah tidak bersetntuhan dengan tanah dan  menghindari 
kelembaban.  Gabah-gabah ini tak digiling satu kaligus. Tapi dicicil, sesuai kebutuhan 
pengeluaran keluarga. Misalnya saat membutuhkan sewa mentraktor tanah, membeli 
pupuk dan obat hama, maka suami atau anaknya membawa karung-karung gabah ke 
penggilingan  dan dijual untuk membiayai kebutuhan itu.  

Nurbaiti dan Komari masih mengingat dengan baik kesulitan mereka membiayai 10 
orang anaknya menuntut ilmu. “Biasanya  SPP anak-anak  kami bayar setahun sekali, 
dibikin janji dengan  kepala sekolah agar diberi keringanan,” ujar Nurbaiti.  BIasanya 
selain gabah, mereka juga menjual hewan ternak untuk membayar sekolah anak-
anaknya, seperti Sapi dan Kambing 

Belakangan  terjadi proses pergeseran, lahan yang dulunya menjadi basis produksi  kini 
menjadi komoditas dagang. Ekonomi berbasis lahan pelan tapi pasti  menuju kepada 
ekonomi berbasis uang tunai. Setidaknya ekonomi berbasis uang tunai ini bisa dilihat 
dari model-model beragam jual beli tanah yang berujung pada melepas tanah untuk 
ditukar uang tunai.   Lahan-lahan orang Makroman berpindah tangan pada tuan-tuan 
tanah yang tinggal di Sambutan dan Samarinda. Selanjutnya, tanah-tanah berpindah 
tangan ke CV  Arjuna. 

Penduduk Makroman yang melepas tanahnya kepada perusahaan, biasanya memiliki 
berbagai alasan. Misalnya Pak Ujang Sukardi, yang menjual lahannya karena kebutuhan 
mendesak  membiayai perjalanannya ke Sulawesi. Ia diajak anaknya tinggal di sana. 
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Belakangan Sukardi tak kerasan dan kembali ke Kalimantan Timur.   

Kebutuhan membiaya operasi istrinya yang terserang kanker rahim, menjadi alasan 
Sardju menjual lahannya seluas 1,5 hektar kepada Pak Yus., yang lantas menjualnya pada 
perusahan. Hasil penjualan tanah digunakan membiayai  operasi istrinya. Di samping 
kebutuhan mendesak, ada juga penjualan tanah yang didorong kebutuhan status sosial 
dan ekonomi.  Seperti dialami Pak Parman yang membuat kapling-kapling tanah untuk 
dijual, ia membutuhkan uang untuk membeli motor.  Parsan, mantan Ketua RT 13 jua 
menjual tanahnya saat membutuhkan uang untuk menikahkan anaknya. Ia  bermaksud 
menjual tanahnya kepada CV Arjuna seharga Rp 300 juta sehektarnya. CV Arjuna 
membayar uang muka Rp 20 juta pada Parsan. Tapi belakangan, jual beli tersebut tak 
berlanjut karena  perusahaan menyatakan kepada perantaranya, Baharudin, bahwa 
tanah tersebut tak ada batunya. Hal yang sama dialami Parsiyem yang menjual lahannya 
untuk biaya hajatan anaknya. 

Pak Norman yang baru  saja menjual tanahnya, sedang membangun rumah yang sangat 
besar dan membutuhkan tambahan dana untuk itu, sebelum akhirnya dia menjual 
tanahnya seharga Rp 1,3 Milyar. Kabarnya, Pak Norman mencari sawah di kawasan 
rombongan 17. Padahal  CV Arjuna juga mulai mengupas kawasan hutan di sana. 
Sebagian sawah warga juga terkena banjir lumpur batubara. 

Ekonomi uang tunai tak hanya terjadi melalui jual beli lahan, tapi juga mata pencaharian. 
Sejak datangnya tambang, "Sekitar 20 persen warga RT13 yang bekerja di perusahaan 
tambang di Makroman", ujar  Sugianto ketua RT 13. Jumlahnya sekitar 15 orang, baik 
anak muda maupun dewasa. Jumlah keluarga di RT 13 sekitar 111 keluarga.   
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V. 

Melepas Tanah, Mengemis Air 

 

 

"Saya meminta agar masyarakat jangan pernah tergiur untuk menjual tanah khususnya 
yang berpotensi menjadi lahan pertanian ke perusahaan”, demikian ujar Walikota 
Samarinda Saharie Jaang, pada perwakilan Kelompok Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) 
Samarinda, 28 Mei 2013. Mungkin Jaang lupa, jika semua ijin tambang yang dikeluarkan 
di Samarinda dalam 10 tahun terakhir adalah hasil karyanya bersama Achmad Amins, 
sang Walikota kala itu. Pada 2001,  di masa  kepemimpinan Achmad Amins dan Sahri 
Jaang, Pemkot Samarinda mengeluarkan satu ijin tambang batubara seluas 87,52 hektar, 
pada 2005  bertambah menjadi 38 ijin seluas 20.323,1 hektar, dan naik pada 2009 
menjadi 76 ijin seluas 27.556,66 hektar (Jatam Kaltim, 2011).  

Salah satu ijin tambang itu dikeluarkan di kelurahan Makroman untuk CV. Arjuna dengan 
luas lahan 1.452 hektar. Pada 2007 produksi batubara CV Arjuna mencapai  48.945 ton, 
meningkat hingga 11 kali empat tahun kemudian menjadi 540.050 ton pada 2011. Pada 
2009, produksi tambang ini mencapai hampir 4,8 persen produksi batubara kota 
Samarinda, yang pada saat itu mencapai 5.132.914,74 ton (LAKIP Dinas Pertambangan 
Samarinda, 2011, 17 -8). 

Namun  pengerukan batubara oleh CV Arjuna mulai bermasalah serius dan meluas sejak 
2008 meningkatkan produksinya  74 persen  atau sekitar 66.399 ton pada 2008, 
dibanding tahun sebelumnya. Banjir lumpur batubara pertama kalinya menghantam 
kelurahan Makroman, khususnya RT 13, yang dihuni sekitar 111 keluarga29. Banjir ini 
menghantam sawah-sawah, parit-parit yang mengalirkan air bersih, kolam-kolam ikan, 
kebun-kebun, sumber-sumber air dekat kebun dan hutan, halaman rumah, dan ternak di 
rumah dan kandang. 

Sejak itu, hampir tiap tahun banjir lumpur menjadi langganan warga RT 13 dan lahan-
lahan warga Makroman. Salah satunya milik kelompok tani Tunas Muda  pimpinan 
Baharudin yang anggotanya memiliki luas mencapai 50 hektar.  Namun sejak 2011, 
masalah meningkat dengan krisis air, sawah-sawah dan kolam kekurangan air. Lahan-
lahan yang tidak ditambang pun, namun berada di kawasan bawah mengalami dampak 
yang tak kalah serius secara sosial ekonomi, sosial dan ekologis. Jaringan Advokasi 
tambang menyebut dampak pertambangan ini sebagai "daya rusak" pertambangan.  

Daya rusak menurut Adhi Widiyanto dkk (2007:21.) merupakan suatu bentuk campur 
tangan terhadap sistem-sistem alami yang mengakibatkan rusaknya sistem alami 
tersebut sehingga fungsi-fungsi alamiahnya berkurang atau bahkan hilang. Semakin 
besar skala suatu kegiatan pertambangan maka potensi terjadinya kerusakan ekosistem 
menjadi makin besar dan sulit dipulihkan. Semakin rendah campur tangan negara dalam 
memperkecil daya rusak pertambangan, makin besar biaya pemulihan yang ditanggung 
rakyat dan lingkungan sekitar.  Daya rusak pertambangan bisa memiliki dimensi biofisik, 
sosial, ekonomi dan politik. 

                                            
29 Wawancara dengan Sugianto, Ketua RT 13,  2 Januari 2014. 
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Bagian ini akan memaparkan bagaimana operasi pertambangan melahirkan perubahan-
perubahan secara sosial dan spasial (bentang topografi) yang akan mempengaruhi 
kepemilikan lahan, tata guna wilayah, mata pencaharian warga dan gerakan warga 
memperjuangkan keselamatan ruang hidup. 

 

Ruang Hidup Warga –  Wilayah Tambang = Ruang Sisa 

Tak ada seorangpun yang tahu sebelumnya  jika tambang akan masuk ke sebuah wilayah. 
Sebab ijin pertambangan dirembug antara pemerintah dan perusahaan tambang. 
Sebelum UU No 4 tahun 2009 tentang UU Mineral dan batubara  (UU Minerba) disahkan,  
perijinan pertambangan di di kota Samarinda cukup mengajukan surat permohonan, 
peta wilayah yang diminta, akte pendirian prusahaan yang sah, tanda bukti penyetoran 
uang jaminan dan laporan keuangan perusahaan. Perlengkapan lainnya disesuaikan 
dengan syarat berbagai tahapan yang diajukan, apakah tahap penyelidikan umum, 
eksplorasi, eksploitasi atau produksi. Tahapan ini  berbeda  jika perusahaannya asing, 
menggunakan skema PKP2B atau perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan 
Batubara, lebih rumit. Tapi di Samarinda hanya ada 3 tambang pemegang PKP2B, yaitu 
PT Lanna Harita, PT Mahakam Sumber Jaya, PT Insani Bara Perkasa dan PT Bukit Baiduri 
Energi30. Model ijin ini sudah tak digunakan pada masa berlakunya UU Minerba. Kini 
semuanya menggunakan nama Ijin Usaha Pertambangan (IUP)31. 

Itulah sebabnya, warga Samarinda juga  tidak tahu jika saat ini sudah 71 persen wilayah 
Samarinda  dimiliki pengusaha tambang batubara. Padahal menurut pasal 22 Revisi 
Rencana Tata Ruang Wilayah  Rencana  kota Samarinda (RTRW) yang ditetapkan pada 
2002, mestinya kawasan tambang batubara hanya dialokasikan di sungai Siring, 
kecamatan Samarinda Utara. Hingga kini, RTRW tersebut masuh berlaku. Saat  laporan 
ini disusun  RTRW baru masih dibicarakan di DPRD Samarinda. Namun tanpa atau 
dengan RTRW pun sepertinya ijin-ijin tambang terus dikeluarkan Walikota Samarinda.  
Satu padunya pengusaha pertambangan dengan pemerintah daerah, membuat panduan 
penataan ruang tak berlaku bagi industri tambang. Kondisi ekonomi politik di masa 
transisi dari pemerintahan sentralistik menjadi berpindah ke otonomi dengan penguasa 
oligarki, membuat tambang bagai Panglima  di Samarinda. Pertambangan yang 
memimpin kemana arah penggunaan tanah, arah pembangunan. Jika  para aktor tadi 
sudah memutuskan, maka fungsi lain dalam sebuah wilayah harus megalah, atau 
mendapatkan sisa-sisanya. 

 

                                            
30  Skema perijinan ini masih mengikuti UU No 11 tahun 1967 tentang pertambangan umum. Hanya saja 
saat memasuki era Otonomi Dareah, sementara UU baru belum keluar, menjadi alasan keluarnya 
Keputusan Menteri Nomer 1453 K/29/MEM/2000 yang membolehkan daerah mengeluarkan izin Kuasa 
Pertambangan yang semula menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sejak itu tumpang tindih 
pemberian ijin, pengawasan hingga penegakan hukum menjadi tumpang tindih. Sebab, pengurusan 
pertambangan secara nasional masih mengacu UU lama, tahun 1967. Sementara Kepmen mengacu pada 
UU tentang Otonomi daerah. Kondisi ini terus berlangsung hingga lahirnya UU penggantinya, UU No 4 
tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Pembahasan UU tersebut dimulai sejak 2004, saat Presiden 
Susilo Bambang Yudhoyono terpilih menajdi presiden.  
31  IUP adalah Ijin Usaha Pertambangan yang diatur dalam UU No 4 tahun 2009 tentang Mineral dan 
Batubara. Kini IUP dibagi menjadi dua, IUP Eksplorasi dan IUP Eksploitasi produksi. 
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Buktinya, dalam Laporan Akuntablititas Kinerja Pemerintah Kota Samarinda, 2011, 
sektor-sektor lain yang lebih berkelanjutan justru "mengalah" pada pertambangan. 

Misalnya sektor peternakan yang mencatat pindahnya lokasi peternakan ayam petelur ke 
luar wilayah Kota Samarinda, dan sulitnya menanam tanaman hijauan untuk ternak 
dikarenakan degradasi kawasan peternakan beralih fungsi menjadi kawasan tambang 
batubara. Demikian pula halnya dengan produksi perkebunan Kakao rakyat di Kecamatan 
Samarinda Utara yang beralihfungsi menjadi lahan batubara, dan kondisi lahan sawah 
yang tidak mendukung, karena sebagian besar terendam air karena banjir, saluran irigasi 
yang tidak normal, ataupun terkena limbah batubara. Penyebab banjir tentu tak jauh 
dari pengerukan batubara.  

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Samarinda menyatakan  wilayah yang menjadi 
lumbung padi  Samarinda, seperti daerah Lempake di Samarinda Utara juga mulai turun 
produksinya karena pertambangan batubara. Padahal Samarinda hanya bisa memenuhi 
30 persen kebutuhan berasnya, sisanya didatangkan dari  Sulawesi. Sepanjang 2005 – 
2010 luas lahan sawah di Samarinda berkurang hingga 1698 hektar, atau 340 hektar 
pertahunnya.  

 

Tabel 4. Penyusutan Luas Sawah di Samarinda sejak 2005 – 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : Dinas Pertanian Kota Samarinda, dikutip Kaltim Post 13 Oktober 2011 

 

 

Tak hanya sektor-sektor produksi, proses belajar mengajar juga harus mengalah karena 
pertambangan. Khususnya jika banjir lumpur datang di musim hujan akibat pengerukan 
batubara. (Kaltim Post, 13 Desember 2012) memberitakan Kepala Sekolah SMP 11 di 
Samarinda Utara terpaksa meliburkan siswa kelas VIII dan IX saat 2 Desember 2013 
terjadi banjir, padahal sekolah yang didirikan pada 1985 tersebut tak pernah mengalami 
kondisi seperti ini sebelumnya. Beberapa hari sebelumnya 300 siswa SMP 19 di Sungai 
Siring juga terpaksa diliburkan karena banjir lumpur yang diduga karena pertambangan  
batubara. Tinggi lumpur mencapai 60 cm, dan sudah kesekian kalinya banjir ini terjadi. 
Namun, bukannya mengurus akar masalahnya, usulan solusi banjir ini adalah rencana 
pembangunan gedung sekolah baru SMP 19, yang akan menghabiskan dana APBD 

Tahun Luas Sawah  (ha) Pengurangan (ha) 

2005 9.260  

2006 9.018 242 

2007 8.753 265 

2008 8.089 664 

2009 8.021 68 

2010 7.562 459 

Rata-rata 340 hektar/ tahun 
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sebesar Rp 1,6 Milyar. Menurut Jatam Kaltim, di bagian hulu kawasan ini terdapat 
tambang PT Lanna Harita.32 

Berpindahnya lokasi sektor produksi yang lebih berkelanjutan dan menggerakkan 
ekonomi warga serta memenuhi kebutuhan pangan warga Samarinda justru diabaikan, 
dan kawasannya sudah diberikan kepada pengusaha tambang. Pun kegiatan sosial 
macam belajar mengajar harus menerima konsekwensi saat pertambangan tersebut 
menyebabkan banjir. Inilah yang dimaksud, ruang hidup warga adalah ruang sisa dari 
operasi pertambangan pada sebuah wilayah.  Celakanya ruang sisa ini tak dibatasi oleh 
administrasi wilayah. Warga Samarinda, yang lebih rendah dibanding kawasan sekitarnya 
juga "ruang sisa" bagi konsesi tambang yang beroperasi di Kabupaten Kutai Ketanegara, 
tetangganya, yang memiliki ijin  pertambangan batubara yang jumlahnya lebih dari 7 kali 
lipat ijin di Samarinda.  

 

Makroman sebagai Ruang Sisa 

Jika perusahaan tambang batubara mendapatkan ijin pertambangan maka dia harus 
membebaskan tanah, jika tanah itu mempunyai hak milik. Ini diwajibkan oleh UU No 11 
tahun 1967 tentang Pertambangan Umum, maupun UU penggantinya, UU Minerba33. 
Tambang CV Arjuna membutuhkan lahan cukup luas. Celakanya, sebagian besar lahan-
lahan di Makroman adalah lahan milik transmigran dan para pendatang yang masuk ke 
kawasan ini pada 1955. Biasanya mengolah kawasan yang lebih tinggi menjadi kawasan 
hutan dan kebun hutan dengan tanaman buah-buahan, macam  Rambutan. Durian, Lai, 
Nangka, Kopi, Salak, Jengkol, Pete dan lainnya, sementara kawasan yang lebih rendah 
menjadi sawah, kolam ikan, pekarangan dan pemukiman. 

Menurut Baharudin, ketua Kelompok Tani Tunas Harapan, CV Arjuna mulai melepaskan 
tanah-tanah di sana pada 2006, diawali saat pembukaan pit 6. Lubang tambang yang 
pertama digali ini ada di kawasan perbukitan. Di awal operasinya, CV Arjuna 
membutuhkan lahan untuk pembuatan jalan menuju lokasi penggalian, dan membawa 
batubaranya ke tempat penumpukan atau stockpile, sebelum dicuci dan terakhir, 
dikapalkan. Jalan ini harus dibangun khusus, disebut jalan houling, karena memang akan 
dilalui oleh alat berat, truk-truk bermuatan puluhan ton juga mobil-mobil perusahaan.  

Tapi CV Arjuna tak seketika membebaskan lahan, mereka melakukan ekspansi 
penggaliannya tahap demi tahap. Sejarah kepemilikan tanah di Makroman yang telah 
berlangung bersama kedatangan transmigrasi pada 1957, sedikit banyak menguntungkan 
perusahaan (lihat bab 3). Sebab banyak lahan-lahan di sana ternyata dimiliki orang di 
luar Makroman. "Ada sekitar 40 persen lahan yang dimiliki orang luar", ujar Sugianto, 
Ketua RT 13. Banyak tanah-tanah yang awal dibebaskan milik orang luar Makroman, 
contohnya tanah Sunarto yang belakangan menjadi lubang menganga Pit 6. Juga ada 
tanah Abun, tuan tanah dari Samarinda. Tanah-tanah yang dibeli dari Haji Yus,  broker 

                                            
32 Wawancara dengan Kahar AlBahri, jatam Kaltim pada 1 Februari 2014. 

33 Pasal 135 – 138 UU No 4 tahun 2009 tentang Mineral dan batubara mengatur tentang kewajiban 
melepaskan tanah sebelum melakukan penambangan.  Pasal 135  UU Minrba menyebutkan Pemegang 
IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat 
persetujuan dari pemegang hak atas tanah.  
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tanah dari Sambutan, yang kemudian dijual kepada CV Arjuna. Tanah milik Haji Lasuka 
dan Rusdi yang tinggal di Samarinda. 

Cicik istri Baharudin, melihat ada perubahan dalam relasi sosial sejak tanah-tanah 
banyak dimiliki orang luar. "Waktu awal saya pindah di sini orang masih saling 
meminjam, antar keluarga, sekarang sudah saling sewa," ujar Cicik. Di Makroman banyak 
orang yang ingin sewa tanah, sebagian karena tak punya tanah, sebagian karena 
tanahnya tak cukup lagi, dan anak-anak mereka ingin nyawah juga. Satu dua masih ada 
yang menjalankan sistem pinjam meminjam lahan. 

Biasanya model pembelian dilakukan dengan model beli habis. Tapi menarik dicermati 
adalah skema Fee pada pembukaan pit 6, yang belakangan membuat beberapa orang 
bersedia melepaskan kepemilikan tanahnya dengan cara yang sama, macam Pak Slamet  
yang luas tanahnya sekitar 3 hektar, Yahni yang luas tanahnya sekitar 2 hektar, juga Pak 
Rusdi. Orang memilih cara ini karena nantinya tanah itu kembali pada mereka dengan 
janji akan direklamasi lubangnya. Padahal hingga saat ini, tak satupun dari 9 lubang 
tambang CV Arjuna yang direklamasi.  

Celakanya, lahan-lahan yang dilepas  itu adalah kawasan perbukitan, kawasan hutan dan 
kebun hutan yang sekaligus menjadi kawasan tangkapan dan pemyimpan air, bagi sawah 
dan pemukiman di bawahnya. Tak sampai dua tahun, pembongkaran itu menjadi 
bencana di musim hujan. RT 13 pertama kalinya dihantam banjir lumpur batubara pada 
2008. Lumpur itu masuk ke sawah-sawah, parit-parit, kolam ikan dan rumah-rumah 
warga.  

"Ini mbak bekasnya lumpur," Nurbaiti, istri Komari, menunjuk dinding kayu bagian luar 
rumahnya yang tergenang lumpur kala itu, tingginya sekitar 30 cm. Kawasan yang lebih 
rendah lebih parah termasuk kolam-kolam ikan penuh lumpur. Rumah-rumah juga 
begitu. Celakanya, Cicik, istri Baharudin memelihara ayamnya di kolong rumah 
panggungnya.  

Rumah Cicik dan pekarangannya luasnya sekitar 0,5 hektar milik dibeli dari Pak Jimin, 
salah seorang transmigran, pada 2003. Di atas tanah dibangun rumah panggung seharga 
Rp 200 juta. Rumah itu berpagar kayu Ulin, bagian bawah rumah adalah kandang-
kandang ayam. Ayamnya mencapai  500 ekor.  Mereka biasanya memasok ayam ke 
rumah makan di kota, khususnya ayam-ayam yang masih remaja ukuran sedang. Saat 
banjir lumpur pertama ratusan ayamnya yang mati.  Ia dan suaminya tak bisa berbuat 
apa-apa, mereka tak tahu dimana kantor perusahaan dan apa yang harus mereka 
lakukan.  "Tak ada yang diganti perusahaan," ujarnya tentang ayam-ayamnya. 

Meskipun belakangan warga menuntut perusahaan membayar ganti rugi, dan beberapa 
kewajiban lainnya,  namun pelan tapi pasti  lahan-lahan di Makroman satu persatu 
dilepaskan. Menurut Cicik, biasanya orang menjual tanahnya karena kebutuhan 
mendesak untuk membiayai pernikahan anaknya dan pesta sunatan. Cicik 
mencontohkan Parsiyem atau Mbok Shidik, janda yang menjual tanah untuk menikahkan 
anaknya. Tapi beberapa juga menjual tanahnya karena alasan berbeda, ada karena 
membutuhkan biaya untuk memperbaiki rumah, sehingga menjual tanahnya kepada 
perusahaan, contohnya Norman. Namun biasanya alasan mereka menjual lahan tidak 
tunggal. Norman melakukannya karena sawahnya ke depan kesulitan air. Pun Sariman 
yang harus menjual tanahnya sebesar Rp 10 juta seluas setengah hektar kepada Bahar, 
karena ia harus menyuap jaksa dan hakim sebesar Rp 6 juta, agar dibebaskan dari 
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penjara. Kala itu, ia terjerat kasus pencurian di desanya. Parsan juga pernah menjual 
sawahnya pada Karno, yang juga dikenal sebagai humas perusahaan.  

Cerita penjualan tanah Parsan menarik. Awalnya, tanah itu akan dipakai untuk tenpat 
penimbunan limbah batuan perusahaan (over Burden), bisanya disebut OB. Parsan 
terpaksa melepas tanahnya Rp 60 juta sehektar karena sawah tetangganya sudah 
ditimbun. "Kalo saya nggak jual ya rugi to, karena pasti OB nya nyampe ke tanah saya", 
ujarnya. Tanah itu dibeli Karno sebesar Rp 60 juta, lantas dijual ke perusahaan. "Ndak 
tahu di jual berapa", ujarnya. Tapi sebelum jual beli terjadi Parsan mengajukan syarat, 
"tanah boleh dibeli asal anak mantu saya diterima kerja," pintanya. Akhirnya sang 
menantu, yang baru berhenti bekerja dari kontraktor CV Arjuna yang lain, yaitu PT PJP, 
diterima kerja harian CV Arjuna. "Lumayan, tiap hari ada uang," ujar Wati tentang kerja 
suaminya. Suaminya digaji harian, tiap hari Rp 80 ribu. "Kalo nggak ada kerja ya nggak 
dibayar," tambah Wati. 

"La wes kepepet mbak. Kudu operasi", kata Sukiyem, istri Sardju, ini alasan lain menjual 
tanah, karena terdesak kebutuhan. Setelah dua belas tahun tinggal di gang Tawes, tanpa 
diduga Sukiyem mulai sakit-sakitan. Sakitnya didahului haid yang tak putus selama 
sebulan. Mulanya dia didiagnosis oleh dokter ada kista yang membesar di perutnya, 
belakangan  dia divonis kanker rahim.  

Sukiyem tidak tahu apakah itu ada hubungannya dengan pengalaman buruknya saat ikut 
KB, setelah dia melahirkan anaknya yang kedua. Kakaknya menyarankan dia ikut KB. 
Program Waktu itu KB sedang gencar-gencarynya dipromosikan pemerintah. Kakaknya 
juga ikut mendukung. “Dulu ikut KB dan pasang spiral, karena saya punya penyakit sesak 
napas. Sudah 5 kali pasang spiral, kalau kencing spiralnya keluar,” ujarnya. Bahkan saat 
dia melahirkan anak ketiga, spiralnya menempel di dahi anaknya.  Rupanya spiral itu 
masuk ke rahimnya tanpa dia ketahui. Tapi dokter mendiagnosa lain. “Kata dokter 
penyakitnya karena kecapekan, sering tanem dan kecapean dibiarkan, kerja ndak ada 
istirahatnya. Pas menstruasi bulanan belum waktunya kok sudah menstruasi terus 
terusan dan keluar darah  wungkul”,  ujarnya.  Wungkul artinya padat dalam bahasa 
Jawa. Akhirnya, dia di bawa ke rumah sakit, dikuret dan disarankan melakukan operasi.   

Setelah  Sukiyem bertambah parah penyakitnya, dan divonis harus dioperasi, barulah 
Sardju – suaminya memutuskan menjual kebun 1,5 hektar untuk membayar biaya 
operasi yang mencapai Rp 25 juta. Kebun itu dijual kepada Haji Yus, broker tanah dari 
Sambutan yang sejak lama mengincar tanah-tanah sekitar jalan Tawes untuk dijual 
kepada CV Arjuna. Tanah itu laku Rp 50 juta.  Uangnya dipakai membayar biaya 
pengobatan Sukiyem, membeli kaplingan  tanah sebesar Rp 13 juta dan membangun 
rumah di RT 22, dekat dengan  tempat tinggal saudara-saudaranya dan dibagi kepada 
empat anaknya  masing-masing Rp 1 juta. Kini tempat pembuangan OB itu meninggi 
dibanding tempat lainnya, sementara bukit-bukit yang semula mengelilingi lahan 
Sakiyem, Titus, norman dan Ujang  hilang dan berubah lubang dalam. Saat hujan datang, 
tumpukan OB itu mengalir ke bawah menjadi lumpur yang menggenangi lahan milik Siti 
Aisyah, saudara Ujang, yang dikontrak perusahaan selama tiga tahun seharga Rp 30 juta. 
Baharudin mencurigai lama-lama Aisyah akan melepaskan tanahnya juga setelah rusak 
menjadi polder. 

Jika dicermati, sejak kehadiran CV Arjuna, warga terpaksa bertetangga dengan lubang 
dan limbah perusahaan – sisa dari daur kegiatan perusahaan.  Lahan-lahan hutan dan 



 
Working Paper Sajogyo Institute No. 10, 2014 | 65  

 

kebun berubah menjadi lubang-lubang tambang dan tempat pembuangan limbah. 
Belakangan sawah-sawah juga menyusul berubah fungsi menjadi polder, atau 
penampung air limbah, biasanya terletak diantara lubang dan sawah warga.  

 

Mengemis Air 

Bersamaan dengan penggalian lahan-lahan hutan perbukitan, mulai gunung kebun rotan 
hingga gunung lampu, maka kawasan-kawasan itu tak mampu lagi menopang dan 
menjadi pemasok air bagi kawasan di bawahnya. Air yang semula muncul di sumber-
sumber air kini menjadi keruh sejak dihantam banjir lumpur batubara, ada juga yang 
tertutup karena penggalian batubara. Sementara air di parit parit sawah yang bahkan tak 
pernah kering di musim kemarau, kini sebaliknya. Musim hujan kini sawah-sawah tak 
hanya kebanjiran, tapi juga kekurangan aur saat hujan tidak turun.  

"Dulunya air mudah, waktu hutan masih  banyak, di parit parit juga banyak air. Ini musim 
hujan  saja susah mengaliri sawah. Harus minta di-alcon Arjuna. Kalau tidak mau padinya 
mati kehabisan air," ujar Sukiyem. Alcon adalah sebutan untuk pompa air, yang 
memompa air dari lubang tambang dialirkan ke  polder dan ke sawah-sawah warga. 
Itupun tak semua orang dipenuhi kalo minta Alkon, biasanya cuma Pak RT dan Ketua 
kelompok yang didengar perusahaan. Tak hanya sawah, kolam-kolam juga kekeringan 
kekurangan air.  

Hutan dan air yang dulunya memiliki fungsi "barang publik" common goods, kini menjadi 
barang swasta, atau korporasi. Hutan-hutan sudah tak mampu menjalankan fungsinya, 
sementara air sudah menghilang, dan yang tersisa hanya air-air yang terkumpul di 
lubang tambang yang menganga. Tapi warga tak punya pilihan lain, akhirnya warga 
Makroman yang semula menjadi pemilik air, kini menjadi pengemis air, meminta-minta 
dan menunggu perusahaan  memompa air ke sawah-sawah dan kolam ikan mereka. 
Mereka bahkan tak peduli jika air itu air limbah, yang kemungkinan bersidat asam dan 
tercemar. Pada pengukuran sampel air tanggal 2 Maret 2013, Jatam Kaltim mendapatkan 
beberapa lubang PT Arjuna memiliki keasaman yang tinggi hingga PH 3, khususnya pada 
lubang-lubang yang baru ditinggalkan. 

Itu baru air irigasi dan kolam ikan, sementara untuk mandi, memasak dan lainnya, 
biasanya harus berjalan lebih jauh untuk mendapartkan air. Sukiyem kini kuatir sumber 
air minum dan mandinya dalam hitungan bulan akan hilang bersamaan dengan 
penggalian tanah Norman. Padahal sumber air itu biasanya dipakai sekitar 5 keluarga di 
sana, keluarga Sukiyem, Parman, haji Pinrang, Ujang, dan Norman. Sementara Cicik 
kuatir bukit depan rumahnya yang akan  dibongkar segera. "Makin susah dapat air 
nanti," ujarnya, sumber air kebutuhan keluarganya pas di bawah perbukitan tersebut, 
yang dia pompa untuk keperluan mandi, mencuci, memasak dan memberi minum 
ternak.  Kolam ikan suaminya, kini juga bergantung kepada air lubang tambang  dalam 
dua tahun terakhir. 

 

Lubang-lubang dan Ingatan Sosial  

Ada sembilan lubang tambang dengan luasan dan kedalaman bervariasi di kelurahan 
Makroman. Lahan-lahan itu rusak permanen, tak satupun direklamasi.  Ada catatan 
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sejarah yang pergi – juga bersifat permanen, bersama lahirnya lubang-lubang tambang 
ataupun tempat lainnya yang telah berubah fungsi itu. Sejarah yang berupa catatan 
tentang peristiwa, pengetahuan dan pengalaman yang  dibentuk, membentuk dan 
dimiliki warga transmigran dan pendatang sejak mereka menghuni Makroman sekitar 59 
tahun lalu. Rangkaian peristiwa yang kemudian membuat bentang lahan Makroman dari 
hutan menjadi kebun, dari rawa menjadi sawah, menjadi kolam dan seterusnya. Salah 
satu cerita itu milik Sardju dan Sukiyem. 

Gambar  4: Salah satu lubang tambang CV Arjuna di RT 13 Kelurahan Makroman 
(Sumber Foto: Siti Maimunah 2013) 

 

 

Keluarga Sardju adalah transmigran  rombongan  11 yang datang pada 1965.  Sardju  
enam bersaudara. Kondisi alam yang sulit membuat mereka meninggalkan  lahan 
pembelian pemerintah dan memilih nempil lahan ke transmigran lainnya  agar terus bisa 
makan. Nempil artinya menumpang  atau membeli  sedikit lahan dengan harga 
kekeluargaan. Bapaknya menjadi tukang potong kayu, yang menjual  kayu kepada 
tetangga-tetangga sekitarnya. Orang tua Sardju mewariskan lahan seluas hampir 
setengah hektar di kaki bukit di daerah RT 07. Disinilah Sardju dan Sukiyem membangun 
rumah setelah menikah. Di tanah ini, Sukiyem dan suaminya menanam  pohon 
rambutan, Lai dan  pohon Salak.  "Nanti ini akan diwariskan kepada anak-anak," ujarnya. 
Sukiyem punya empat orang anak, tiga perempuan, bungsunya laki-laki. 

Sardju juga memiliki kebun seluas 1,5 hektar di kawasan hutan kebun rotan, yang 
dibukanya saat dia berumur 15 tahunan.  Membuka  lahan hutan adalah hal biasa 
dulunya. Siapapun yang bisa membuka hutan boleh mengklaim itu lahan mereka. 
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Menurut Sardju hutan itu masih lebat, pohon yang  batangnya paling kecil  untuk 
ditebang adalah sebesar  drum minyak. Awalnya Sardju membuka hutan dengan 
ayahnya, belakangan setelah ayahnya hampir celaka tertimpa batang pohon yang 
ditebang, Sardju memutuskan pergi sendiri. "Sebenarnya, jika bapak saya berani,  pasti 
dia banyak tanahnya, Ini tidak," ujarnya. Beda dengan Sardju, Sukiyem hanya mendapat 
2 kapling pekarangan dari orang tuanya di RT 12, luasnya 400 meter2, tapi masih dikelola 
oleh saudara laki-laki. Kini ia hidup mencari ramban, atau sayur di hutan dan sawah-
sawah, yang makin hari makin menyempit. Pendapatannya makin menurun sejak lahan-
lahan kena banjir lumpur ataupun dibongkar dan ditimbun.  

Hubungan kepemilikan Sardju dan Sukiyem dengan bentang kebunnya tak hanya 
hubungan kepemilikan tanah, namun juga hubungan sedimen sosial. Secara khusus 
Sardju memiliki hubungan itu sejak dia merintis hutan menjadi kebun,  dan pelan-pelan 
terputus begitu kebunnya berubah bentuk menjadi tumpukan membukit limbah OB CV 
Arjuna. Sementara  sedimen sosial Sukiyem yang tinggal di RT 13 sejak 2001,  juga 
diputus  pelan-pelan bersama  hilangnya "ruang mata pencahariannya" di seantero 
sawah, hutan dan kebun-kebun saat kawasan itu rusak, tak bisa dipulihkan karena 
dikeruk.  Mungkin satu saat mereka akan kesulitan menjelaskan kepada cucu-cucunya 
seperti apa kebun milik Sardju sebelum jadi tumpukan OB, atau dimana ruang-ruang 
Sukiyem mencari ramban.  

Catatan menyejarah yang dimiliki para pemilik lahan dan kebun di Makroman yang 
mereka bangun lebih dari setengah abad – kini melenyap begitu cepat hanya dalam 9 
tahun – sependek usia CV Arjuna  membongkar lahan di sana. Inilah kecepatan 
pelenyapan "Pembangunan " melalui sektor pertambangan yang tak dimilki oleh sektor 
ekstraksi lainnya, yang pernah beroperasi sebelumnya di Kalimantan Timur. 

 

Bencana yang Mengalir dan Meluas  

Sejak CV. Arjuna membongkar lahan-lahan perbukitan Makroman, kini 9 lubang tambang 
yang belum direklamasi. Satu lubang lainnya berbagi dengan milik PT Panca Prima 
Mining (PPM) milik Said Amin yang berada di dua kawasan, kelurahan Makroman, 
Sambutan dan Pulau Atas. Sebenarnya ada dua lagi perusahaan tambang yang lahannya 
berada di kelurahan Makroman,  yaitu PT Lanna Harita dan PT Cahaya Energi Mandiri 
(CEM), keduanya berbagi jalan houling batubara melintasi kelurahan Makroman.  

Lubang-lubang tambang yang seolah mengelilingi RT 13 itu masing-masing namanya 
searah jarum jam adalah Pit G, Pit 6, Pit JKU-1, Pit JKU-2, Pit SDL, Pit CV Bustam-1, Pit CV 
Bustam-2, Pit B dan Pit PPM. Lubang-lubang ini mengubah pola bentang lahan 
(topografi) Makroman, khususnya RT 13 dari atas ke bawah. 

 Dulunya (T0), hutan perbukitan sepanjang kebun rotan dan gunung lampu – kebun - 
bentang  sawah -  kolam ikan – pemukiman.  

 Kini (T1), lubang-lubang tambang - jalan houling perusahaan, lantas polder 
penampung air – kolam ikan – pemukiman.  
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Kecepatan pembongkaran lahan menjadi lubang tambang bervariasi, seperti 
digambarkan  dalam tabel berikut: 

Tabel 5. Sejarah dan Pemilik Lahan Lubang  Tambang 

Nama 

 

Waktu, Tempat dan Pemilik 

Pit 6 Pada  2006 – 2010, lahannya dimiliki Sutarno, haji Jumadi dan 
Pardi 

Pit B Pada 2010, letaknya dibelakang rumah P Komari, lahannya milik 
Haji Olang, Idil, Imuk, Ambi, Haji Yus, Ardi, Budi. Selamet, Abun 
dan Manap. 

Pit JKU - Yahni Pada 2012 -2013, bertetangga dengan kebun Pak Niti, lahannya 
milik Yahni, Haji Jumadi dan Parsan. 

Pit SDL Pada 2013, ada di seberang lahan Pak Niti, tanahnya miliki 
Lamato, Haji Samad, Sugeng dan seorang pegawai kantor Dinas 
Pekerjaan Umum Samarinda  – yang ytak diketahui namanya. 

Pit Bustam-134 Pada 2013, lahannya milik Titus, Norman dan Sukardjo 

Pit PPM Pada 2008-2010, statusnya bermasalah dengan PT Panca Prima 
Mining, sebagian lahannya milik Pardi. 

Pit Bustam-2 2013 

Pit Bustam-3 2013 

Pit JKU Pada 2012 – 2013, lahannya milik Haji Jumadi dan Tukarno. 
Sumber: Wawancara dengan Baharudin, Niti Waluyo dan kahar Al bahri, Januari – Februari 2013 

 

Umumnya warga  setempat tak tahu pasti saat ditanya berapa luas lubang-lubang 
tambang itu Lubang tambang di lahan Yahni misalnya luasnya sekitar 2 hektar, dalamnya 
tak diketahui. "Hampir seratus meter dalamnya," ujar Niti Waluyo, yang kebun 
bertetangga dengan lubang tersebut. Dulunya lubang itu kebun-kebun pohon Rambutan, 
Lai, Durian dan Nangka. Lubang-lubang itu sama sekali tak memiliki tanda-tanda jika itu 
kawasan bekas tambang, papan himbauan, apalagi pagar atau tanda lainnya yang 
menunjukkan kawasan itu berbahaya. Mirip dengan lubang tambang milik PT PPM di 
kecamatan Sambutan.  

Lubang tambang  milik PT PPM itu tak memiliki pagar pengaman dan tanda-tanda 
mengenai bahaya lubang tambang. Bahkan kawasan itu biasa digunakan sebagai tempat 
bermain, nongkrong muda-mudi warga setempat. Itu  juga yang dilakukan bocah laki-laki 
dan perempuan, Eza dan Ema yang baru berusia 6 tahun. Mereka bermain bersama 
teman-teman lainnya di lubang tambang. Lubang tersebut berukuran setengah lapangan 
sepakbola, dalamnya sekitar 30 meter dan hanya 70 meter dari perumahan warga di 
Jalan Pelita 7, Blok H 6, Perumahan Sambutan Idaman Permai, RT 30, Kecamatan 
Sambutan, Samarinda. Keduanya ditemukan meninggal di lubang tambang35. Diduga 

                                            
34 Bustam dan JKU adalah nama perusahaan kontraktor CV Arjuna yang membongkar lubang-lubang 
tersebut. 
35 Ema ditemukan pukul 13.00 Wita, sementara Eza ditemukan dan diangkat pada pukul 17. 52 Wita. Sejak 
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lubang tambang tersebut ada di sana sejak 2007. PT PPM memiliki 2 konsesi di kawasan 
tersebut, blok satu seluas  374, 20 hektar , blok kedua 950, 20 hektar keduanya ada di 
dua Kelurahan Sambutan dan Pulau Atas. Sudah berulang kali warga meminta lubang-
lubang itu ditutup, tetapi perusahaan tidak menggubris. 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

Gambar 5 : Bagan daya rusak tambang 
Sumber : Taen Hine, 2009, Jaringan Advokasi Tambang 

 

Pola baru bentang lahan di atas jelas lebih berbahaya dan mematikan dibanding bentang 
aslinya. Hadirnya lubang-lubang tambang membuat lahan yang semula bersahabat 
menjadi  berbahaya dan merenggut nyawa. Jatam Kaltim menyebutkan di kelurahan 
Sambutan, Pulau Atas dan Makroman terdapat 11 lubang tambang dibiarkan menganga. 
Tak hanya lubang-lubang, pula jalan-jalan houling  yang tak hanya beresiko terjadinya 
kecelakaan, tapi juga membawa debu-debu berterbangan dan mengganggu saluran 
pernafasan. Terbukti, pennyakit yang paling banyak di derita di lingkar tambang batubara 
adalah gangguan pernafasan.  

Pembabakan perusakan ini bisa dilihat dalam tiga tahap sepanjang  9 tahun perusahaan 
beroperasi. Pembagian ini didasarkan kepada perluasan kerusakan bentang lahan dan 
"respon alam". Perluasan kerusakan bentang lahan ditandai dengan bertambahnya 
jumlah lubang tambang, perluasan hutan-hutan yang dibuka, dan bertambahnya tanah-
tanah yang  yang dilepas oleh warga dan dialih fungsi menjadi pertambangan. Sementara 
respon alam terlihat dari meluasnya krisis ekologis yang terjadi, baik langsung maupun 
tak langsung. 

Kerusakan bentang lahan makin parah dari waktu ke waktu. Ada dua unsur yang penting 
dicermati dalam memahami daya rusak pertambangan baik langsung maupun tak 

                                                                                                                        
awal pencarian hingga kedua korban ditemukan,  tak satupun perwakilan PT PPM  maupun Pemerintah 
Kota Samarinda menunjukkan  batang hidungnya. 
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langsung, yaitu unsur ruang dan waktu. Dua unsur ini yang membuat operasi 
pertambangan memiliki daya rusak baik langsung maupun tak langsung yang bersifat  
mengalir dan meluas. Dalam jangka pendek kerusakannya bersifat setempat, jangka 
menengah bersifat mengalir dan jangka panjang daya rusaknya makin meluas. Aliran 
daya rusak ini juga terlihat di Makroman, dari waktu ke waktu. 

 

Gangguan Kesehatan. 

Masalah kesehatan di sekitar pertambangan di kota Samarinda dilaporkan secara khusus 
oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan 
Timur pada 2012. Laporan bertajuk Kajian Kebijakan hak Asasi Perempuan dan Anak 
dalam Industri Pertambangan Kota Samarinda ini memaparkan tentang penderita 
HIV/AIDSs yang meningkat di Samarinda. Hampir setengah pemderita HIV Adis di 
Kalimantan Timur ada di Samarinda. Sekitar 60 persen penderitanya adalah pekerja 
swasta.   

Meskipun laporan itu belum berani menyimpulkan hubungan antara kontriibusi tambang 
dengan HIV/AIDS.  Namun data Komisi Penganggulangan AIDS provinsi Kalimantan Timur, 
hingga awal Desember 2011, menunjukkan : Sepanjang 2007 – 2011 terdapat 2263 
penderita HIV dan 661 penderita AIDS di Kalimantan Timur,  sekitar 46 persen penderita 
HIV dan 38 persen penderita AIDS ada di Samarinda. Tahun-tahun tersebut industri yang 
menarik banyak pendatang di Samarinda adalah industri pertambangan batubara36.  

 
Tabel  6. Pembabakan daya Rusak CV Arjuna (2006 – 2014) 

 
 2006 - 2008 2009 - 2011 2012 – Sekarang  

 

 
Skala 
Perusakan 

Ada  4 lubang 
tambang digali. 
Salah satunya Pit 6, 
Gunung Kebun 
Rotan digali.  
 
Produksi batubara 
(ton): 
48,945.01 (2007)     
66,399.01 (2008) 

Gunung Lampu mulai digali, 
ada dua lubang tambang. 
 
Produksi batubara (ton): 
243,236.34 (2009) 
411,000.00 (2010) 
540,050.00 (2011) 
 
Kesepakatan ganti rugi 
dengan CV Arjuna yang 
mewajibkan perusahaan 
membersihkan parit-parti 
sawah dan saluran air, justru 
parit dialihfungsi menjadi 

Pit Yahni, Lahan-lahan makin 
banyak dilepas lepas: Titus,  
Norman, Sardju, Parsan, Selamet.  
 
Ada dua Lubang Tambang. 
 
Rencana Peningkatan Produksi 
batubara. 
 
 
 

                                            
36 Ketua Ikatan Sosiologi Indonesia (ISI) Kalimantan Timur (Kaltim), Sarosa Hamongpranoto mengatakan 
bahwa tingginya laju pertumbuhan penduduk di Kaltim bukan karena faktor angka kelahiran, namun 
yang mendominasi adalah tinginya pendatang yang masuk ke provinsi yang diangap kaya itu. Laju 
pertumbuhan penduduk terpesat di Kaltim adalah di Kota Samarinda. Setiap bulan, penduduk Samarinda 
rata-rata bertambah 2.000 jiwa. Hingga Januari 2012, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
(Disdukcapil) Samarinda mencatat jumlah penduduk Samarinda sudah mencapai 881.102 jiwa. 
http://ipkbkaltim.com/pesatnya-penduduk-kaltim-karena-pendatang/ 
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aliran limnbah perusahaan 

 
Krisis 
Ekologi 

 Banjir 
menghantam 
sawah, kolam 
ikan dan ternak.  

 Banjir rutin 
musim hujan, 1 
hingga 4 kali 
banjir lumpur.  

 
 
 

 Banjir rutin musim hujan, 
1 hingga 4 kali banjir 
lumpur.  Kebun-kebun 
juga kena banjir. 

 Beberapa tamanan 
menjadi buah menjadi 
kering dan tak berbuah  

 Air limbah dialirkan lewat 
parit-parit warga memicu 
pendangkalan. 

 

 Banjir rutin musim hujan, 1 
hingga 4 kali banjir lumpur.  

 Wareg dan Beruk ramai-ramai 
memakan buah rambutan, 
pisang dan linnya di kebun, juga 
Jagung di sawah. Hama 
Belalang makin banyak 
menyerang Padi. Gulma Suket 
Jawa makin banyak dan sulit 
dicabut. Buaaya mulai turun ke 
kolam-kolam ikan 

 Sawah dan kolam ikan 
kekurangan air harus  dipompa 
dari lubang perusahaan.  

 Kebutuhan Pestisida dan Pupuk 
makin banyak. 

 Pola tanam dan pengolahan 
kolam ikan menyesuaikan 
perusahaan menghidupkan 
alcon. 

 
 

Selain informasi tentang penderita HIV/ AIDS, laporan ini juga menyebutkan data Badan 
Perencanaan dan Pembangunan Daerah  (Bappeda, 2010) yang mencantumkan 
peringkat 10 penyakit yang paling banyak didertta warga Samarinda, masing-masing  
adalah ISPA atau Infeksi Saluran Pernafasan Akut, Gastritis/ disperia, Myalgia atau 
rheumatoid, hipertensi, Pharangitis, Penyakit regeneratif, tonsilitaa, penyakit pulpa dan 
perapikal serta penyakit infektif lainnya. Peringkat ini tak banyak berbeda dengan 
peringkat 5 penyakit yang paling banyak dialami oleh warga kecamatan Sambutan.37  
Lima penyakit tersebut adalah ISPA, Myalgia, Gastritisl tekanan darah tinggi dematitis 
dan Pharangitis. Penyakit-penyakit ini di Sambutan lebih banyak diderita oleh 
perempuan dibanding laki-laki. Hubungan jenis-jenis-jenis penyakit ini dengan tambang 
batubara dimungkinkan akibat pencemaran lingkungan.  

Beberapa keluarga yang ditemui di Makroman, kebanyakan mengeluhkan penyakit mag, 
seperti keluarga Nurnaiti dan Komari yang kerap mengeluhkan masalah perut. Cicik jua 
mengalami hal yang sama. Hanya saja mereka tak tahu apakah penyakit itu karena 
kehadiran tambang atau karena kebiasaan mereka telat makan. "Mungkin karena 
makannya tidak teratur ya, suka lupa kalau sudah bekerja," ujar Nurbaiti. Sementara 
Cicik menyoroti penyakit magnya karena suka makan mie instan saat masih sekolah SMA.  
Kini Cicik juga mengidap penyakit gula darah (diabeters). Pak Niti lain lagi, ia mengalami 
mag dan rematik, serta sakit kepala yang akut. Pak Bahar - suami Cicik mempunyai 
penyakit gatal di kulitnya yang tak sembuh sembuh. Sementara anak Cicik dan bahar – 
Kiki punya penyakit sesak napas yang akut. Tapi tak satupun dari mereka yang berani 
menghubungkan penyakitnya dengan kehadiran pertambangan di sana.  

                                            
37 Sejak tahun 2010, kelurahan Makroman menjadi bagian kelurahan Sambutan. 
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Kebanjiran dan Kekurangan Air 

Meluasnya daya rusak tambang di Makroman melalui kelebihan dan kekuarangan air 
bisa diikuti melalui tuturan Sukiyem. Sejak CV Arjuna membongkar lahan hutan, kebun 
dan mata air pada 2008, situasi berubah.  “Sekarang ramban kurang, karena banyak 
kebun digusur”, ujar Sukiyem.  Kini dia kesulitan mendapatkan sayur paku (pakis), daun 
katu atau cangkok manis. Sebelum ada tambang  Sukiyem bisa berkebun sayur di 
belakang rumahnya. "Enak dulu, sekarang nanam timun tiba-tiba banjir, jadi gak hidup, 
sebelumnya nanam-nanam terong  kacang, buncis, hasilnya lumayan, paling murah Rp 3 
ribu. Orang datang kesini mengambil sayur," ujarnya. Sejak sembuh dari sakitnya, ia 
berusaha menanam sayuran di belakang rumahnya. Terakhir,  tiga bungkus bibit Timun 
yang sudah disebar di kebun belakang rumahnya disapu banjir lumpur.  

Banjir lumpur mengurangi hasil rambannya, karena kebun-kebun menjadi penuh lumpur 
dan kerap susah diambil, dan membutuhkan tenaga ekstra dan kehati-hatian. Dia pernah 
terperosok ke dalam kubangan penuh air dan lumpur, serta harus merangkak naik dari 
lubang tersebut agar selamat. Ruang mata pencaharian menjadi lebih berbahaya bagi 
Sukiyem setelah tambang batubara masuk.  

Belakangan, bersama rusaknya sumber air dan galengan sawah kekurangan air ternyata 
juag berpengaruh terhadap pertumbuhan genjer. "Daun genjer suka mekar kalo 
kekurangan air,  yang begini biasanya susah laku," ujar Sukiyem. Biasanya orang membeli 
genjer akan memilih daun yang muda, yang ditandai dengan daunnya yang  menggulung.  

Banjir lumpur kini hal yang rutin sejak CV Arjuna membongkar lahan-lahan RT13.  
"Biasanya ada ganti rugi dari perusahaan. Katanya dulu Rp 4 juta,"  ujar Sukiyem. Meski 
mereka yang mengelola sawah Haji Lasuka, tapi bukan mereka yang mendapatkan uang 
ganti rugi itu. Biasanya sang pemilik tanah  memberi mereka uang Rp 200 – Rp 300 ribu. 
Padahal, jika banjir lumpur datang, merekalah yang pontang panting mengurus lahan 
dan  tanamannya. 

Tak cuma banjir lumpur yang dihadapi Sukiyem,  akses terhadap alat produksi juga  
menjadi kendala, khususnya  mesin traktor.  Tiap wilayah di RT13 sudah punya 
pembagian sendiri, siapa akan mentraktor yang mana.  Bahar misalnya, punya tanggung 
jawab melayani daerah sekitar  sawahnya. Sawah Sukiyem mestinya ditraktor oleh Ujang,  
yang sawahnya bertetangga dengan sawah mereka. Tapi Pak Ujang tak melakukan 
tugasnya,  akibatnya lahan Sukiyem terlambat diolah.  Akhirnya sawah itu dibiarkan tak 
ditanami. Rumput-rumput terlihat meninggi di petak sawah Sukiyem. "Itu akan jadi 
sarang tikus dan walang sangit, sawah Ujang bisa habis", ujarnya menjelaskan hubungan 
jika petak sawah satu diolah sementara lainnay dibiarkan. 

Tak sampai satu kilometer di belakang rumah Sukiyem,  CV Arjuna  sedang membongkar 
lahan sawah dan kebun Pak Titus dan Norman. Menurut Sukiyem, tanah Norman tak  
mendapatkan air sejak musim tanam akhir tahun 2013,  karena pasit-parit sudah dirusak 
CV Arjuna. Mungkin itu yang membuat Norman, warga RT07 yang menjual tanahnya 
seharga Rp 1,3 Milyar  seluas 2 hektar, dilakukan dalam 3 kali pembayaran. Siang itu, 21 
Januari 2013, Sukiyem mengajak melihat-lihat tanah Norman dan Titus.  

Kebun Titus sudah menjadi lubang sedalam puluhan meter dan masih terus dikeruk 
batubaranya. Tebing-tebing disekitarnya terlihat berwarna hitam dan putih menganga.  
Tanah Titus dijual kepada perusahaan  seluas 3 hektar,  sebagian milik saudaranya, yang 
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mereka jual pada 2013 seharga sekitar Rp 1,5 Milyar. Alat berat untuk mengeruk 
batubara dan mengangkutnya terdengar bising dan lalu lalang.  "Dulu itu tanah 
almarhum Bapak, dijual kepada Arjuna, terus dijual pada Arjuna," ujarnya.  

Sementara lahan Norman yang terdiri dari sawah dan kebun baru saja dikupas. Hutan-
hutan dan kebun Norman sedang  dibongkar dan disekitarnya pohon-pohon 
bertumbangan. Lahan Norman termasuk kebun salak dengan ratusan pohon salak yang 
sudah panen berkali-kali, belum lagi pohon nangka, lai dan lainnya. Lapisan tanah 
penutup atau over burden  (OB) yang  dibongkar dan diangkut ke tempat pembuangan  
OB di atas bukit, yang masih kawasan lahan yang sebelumnya dimiliki Pak Titus.  

Kini tempat pembuangan OB itu meninggi dibanding tempat lainnya, sementara bukit-
bukit yang semula mengelilingi lahan Sakiyem, Titus, norman dan Ujang  hilang dan 
berubah lubang dalam. Saat hujan datang, tumpukan OB itu mengalir ke bawah menjadi 
lumpur yang menggenangi lahan milik Siti Aisyah, saudara Ujang, yang disewa 
perusahaan selama tiga tahun seharga Rp 30 juta.  

Lahan Siti Aisyah  dan Norman bertetangga, mengelilingi lahan Haji Lasuka yang dirawat 
Sukiyem. Di perbatasan lahan  inilah Sukiyem mencari gendot atau genjer. "Minggu lalu 
saya terperosok di situ saat ramban gendot, dalamnya seperut," ujar Sukiyem.  Lahan-
lahan  itu kini berubah berbahaya bagi Sukiyem, karena aliran lumpur menutup kolam 
tersebut. Belum lagi lahan sawah Sukiyem bertetangga dengan sawah Norman, yang 
baru saja ditraktor. Di sekeliling lahan sawah Norman sudah ditanam beberapa pohon  
buah-buahan macam Durian, rambutan, cempedak dan lainnya. Jika sawah Norman 
dibongkar, bisa dipastikan lahan sawah yang diolah Sukiyem makin susah dapat air. 

Tanpa pembongkaran lahan Norman saja, pasokan air sawah Sukiyem sudah terganggu. 
"Dulunya air mudah, waktu hutan masih  banyak, di parit parit juga banyak air. Ini musim 
hujan  saja susah mengaliri sawah. Harus minta di-alcon Arjuna. Kalau tidak mau padinya 
mati kehabisan air," ujar Sukiyem. Alcon adalah sebutan untuk pompa air, yang 
memompa air dari lubang tambang dialirkan ke  polder dan ke sawah-sawah warga. 
"Sudah dua tahun lebih begini terus," ujarnya. 

 

Perubahan Moda Tanam, Hama dan Gulma 

Nurbaiti, tetangga Sukiyem musim tanam akhir 2012 terlambat menanam gara-gara 
traktor dan air. Pada musim tanam pertama,  musim hujan 2013/2014, keluarga Nurbaiti 
tak hanya terlambat mentraktor tanahnya, pemberian pupuk juga terlambat. Untuk 
mensiasati terlambatnya tanah,  Nuarbaiti terpaksa menggunakan model "icir". 
Menebarkan benih padi di atas sawah untuk dua tujuan, menebar benih sekaligus 
melakukan penanaman. Cara penanaman seperti ini memiliki kelebihan dan kekurangan. 
Menurut Nurbaiti, kelebihan cara ini menghemat tenaga karena tak perlu melakukan 
pembibitan sendiri, dan mengurangi ongkos penanaman. Kekurangannya,  padi tumbuh 
tidak merata sehingga pembagian makanannya tak merata, disamping membutuhkan 
pekerjaan ulang untuk melakukan penjarangan.  

Lebih setengah bulan setelah menanam padinya Nurbaiti masih belum menemukan 
pupuk Urea. "Makanya disemprot saja dulu agar tak didatangi hama", ujar Nurbaiti. 
Ketergantungan  petani terhadap pupuk dan pestisida di RT 13 ini sangatlah tinggi. Pupuk 
suka menghilang jika terlambat mnembeli, karena pupuk subsidi itu sudah lari duluan 
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untuk kebun sawit, katanya. 

Dulu kebutuhan pupuk tak banyak seperti sekarang. Namun makin lama, tanah 
membutuhkan pupuk lebuh banyak. Kini, untuk tiga petak lahannya saja ia butuh 2 sak 
urea, kadang mesti ditambah pnska dan pupuk Alami organik. Pupuk terakhir ini adalah 
pupuk daun yang digunakan untuk menstimulir pertumbuhan buah.  

Dari tiga petak lahannya, Nurbaiti bisa mendapatkan sekitar 35 hingga 45 sak gabah 
kering, tiga sak sama dengan 1 kwintal atau 100 kilogram. Gabah akan digiling jika 
mereka membutuhkan untuk makan ataupun dijual. Tiap 10 sak menggiling padi akan 
dibayar 1 sak gabah. Mereka tak menggilang berasnya dalam satu kali, sebab jika terlalu 
lama jadi beras warnanya akan kuning, apalagi jika gabahnya kurang kering saat dijemur. 
Separuh dari hasil panen biasanya dipakai untuk konsumsi keluarga, sisanya untuk dijual 
saat membutuhkan biaya untuk menanam padi berikutnya. "Kadang juga dijual kalo ada 
kebutuhan mendesak," ujar Nurbaiti.  

Nurbaiti  tak banyak mendapat informasi tentang pertanian ramah lingkungan.  Di 
samping tak ada kelompok tani perempuan,  rumah Nurbaiti yang  terletak paling ujung 
membuatnya tak mudah mendapatkan informasi. Paling-paling informasi itu menunggu  
cerita dari suaminya yang kerap menghadiri pertemuan kelompok tani.  Nurbaiti juga tak 
ikut kumpulan  perempuan di kampung, macam PKK,  arisan dan lainnya. "Paling-paling 
melayat jika ada orang menikah ataupun meninggal," ujar Nurbaiti.  

Namun, meski ruang  sosial Nurbaiti terbatas,  sebenarnya rumah Nurbaiti strategis  
untuk mendapat dan menyebarkan informasi, termasuk informasi yang diterimanya dari 
luar. "Biasanya tempat saya ini jadi tempat jujukan sebelum ke sawah, atau kadang 
berjenti sebentar untuk menyapa.  Biasanya ibu-ibu saling cerita dengan yang lain kalo 
lagi di sawah, waktu nanam atau jaga burung", ujarnya.  Dari sinilah informasi tentang 
pupuk lagi naik, lagi langka,  bantuan pemerintah turun, saling dipertukarkan antar 
petani.  

Ruang  informasi lainnya yang dimilki Nurbaiti lewat "sistem gotong royong". Sistem ini 
dilakukan sejak 2001 hingga saat ini, meskipun mulai berkurang. Model ini meringankan 
petani  karena tak perlu mengeluarkan uang tunai, semacam arisan tenaga. Jika tidak 
menggunakan model ini, Nurbaiti harus membayar tiap buruh sebesar Rp 50 ribu  untuk 
bekerja sejak pagi hingga jam 3.30 sore.  Biasanya untuk  sehektar tanah dibutuhkan 18 
orang  untuk menanam padi. 

Serangga dan gulma juga makin mendatangkan masalah sejak batubara dikeruk di sekitar 
RT 13. Menurut Nurbaiti biaya menanam padi terus naik karena petani bergantung 
kepada traktor, pupuk dan  racun hama.  Misalnya untuk menyiapkan lahan saja mereka 
membutuhkan  dua jenis herbisida. Herbisida pertama untuk mematikan  tanaman, 
suami Nurbaiti biasanya menggunakan merk Gempur. Sementara untuk melunakkan 
tanaman agar cepat mati, mereka menggunakan Gramason. Saat membersihkan rumput  
atau maton, mereka juga  menggunakan herbisida Linndomil.  

Sayangnya, banyak petani yang tak tahu bahwa Lindomil hanya bisa digunakan untuk 
gulma berdaun lebar, bukan seperti jarum. Selain itu, Lindomil tak hanya membunuh 
gulma tapi juga berpotensi membunuh tanaman. Biasanya tanaman Strees dan sebagian 
daunnya menguning. Tapi setelah ditaburi pupuk Urea akan menghijau kembali, kata 
Rusmiani, tetangga nyawah Nurbaiti.  
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Pupuk dan pestisida sudah menjadi lingkaran setan di Makroman. Serangan hama juga 
makin menggila, khususnya Walang Sangit, ulat daun dan tikus. Walang sangit biasanya 
menyerang saat buah padi sedang bunting. Menurut Nurbaiti,  menggilanya walang 
sangit karena rumah walang sangit adalah kayu-kayu dan ranting pohon di hutan. Saat 
pohon ditebang, hutan dirusk maka walang sangit akan mencari tempat lainnya untuk 
diserang.  "Sejak hutan-hutan di gunung lampu ditebang dan diambil batubaranya, 
walang sangit makin edan," ujar Nurbaiti38.  Hal yang sama juga dirasakanya terhadap 
serangan tikus.  

Hilangnya hutan akibat pertambangan yang meluas telah mengakibatkan wareg (monyet 
ekor panjang) dan  beruk (monyet ekor pendek) kini kerap mendatangi ke kebun-kebun 
dan menghabisi buah rambutan, cempedak, durian, pisang dan lainnya. Tak cuma itu, 
gerombolan monyet yang jumlahnya mencapai puluhan,"Bahkan lebih 50 ekor", kata 
Nurbaiti. Mereka juga mendatangi lahan sawah yang ditanami jagung dan memakannya.  

Tapi kini bahaya lebih besar datang, dalam satu bulan terakhir sudah dua kali kolam Pak 
Bahar dikunjungi buaya besar berwarna kuning hitam. Cicik tak tahu darimana datangnya 
biaya tersebut. Awalnya, ia diberitahu salah seorang tetangganya yang akan memancing 
ikan malam-malam di dekat kolam ikan mereka, dan melihat ada benda bergerak, 
ternyata Buaya. Tengah malam mereka direpotkan dengan Buaya tersebut, yang baru 
bisa ditangkap keesokannya. Tiga ekor Buaya datang lagi, tempatnya sama, kolam Pak 
Bahar yang penuh ikan. Mereka masih belum tahu, dari mana datangnya buaya-buaya 
ini, meskipun mereka paham kawasan ini dulunya adalah rawa dan sebagian masih 
berstatus rawa gambut. 

Selain  perubahan tingkah laku Beruk dan Wareg dalam dua tahun terakhir. Nurbaiti juga 
mencermati ada perubahan yang terjadi pada rerumputan di sawahnya. Ia menjumpai 
sejenis rumput yang dalam dua tahun terakhir makin menyebar, banyak dan susah 
dibasmi. Ia menyebutnya rumput Jawa. Rumput ini mirip tanaman Padi saat masih kecil, 
tapi begitu tumbuh akarnya sulit dicabut dan susah dibasmi39. Rumput ini memiliki 
bunga mirip tanaman padi dan berbunga sebelum tanaman padi berbunga. Akibatnya 
benih-benih dari bunga rumput ini tertiup angin dan terbawa air di petak sawah dan 
mulai tumbuh menyebar. "Walang sangit suka pada bunga suket Jowo," ujar Nurbaiti, 
yang melakukan pengamatan tentang rumput ini. "Pernah suami saya nyulam padi 
karena pakai model icir, waktu itu hari sudah sore. Eh begitu tanamannya tumbuh, 
bagian yang disulam ternyata tumbuh suket jawa. Susah membedakan mana padi dan 
mana suket", ujar Nurbaiti.  

 

Daur Alam Berubah 

Manusia  memiliki sedimen sejarah dalam kehidupannya yang dibentuk dari waktu ke 
waktu, lapis demi lapis. Ini juga yang dimiliki alam, salah satu sedimen itu bernama 
batubara. Batubara merupakan sedimen batuan organik (dengan komposisi karbon, 
hidrogen dan oksigen), yang terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan akibat pengaruh tekanan 

                                            
38 Komari, suami Nurbaiti juga sempat menceritakan pernah mendatangi  pekerja tambang yang sedang 
menebangi pohon agar berhenti sementara karena sawah mereka sedang bunting, jika tidak  padi 
mereka akan diserang hama walang sangit, para pekerja itu akhirnya bersedia menghentikannya. 
39 Nurbaiti menceritakan pengalaman suaminya yang menyulam tanaman padi, ternyata dia salah 
mengambil rumput Jawa, begitu tanaman tumbuh ternyata bukan padi. 



 
76 | Mencari Makroman di Tanah Pinjaman 

 

dan mikrobia disertai beberapa peristiwa kimia dan fisika ataupun keadaan geologi 
selama periode waktu puluhan hingga ratusan juta tahun.  Selain senyawa organik, juga 
senyawa anorganik terutama unsur mineral yang berasal dari lempung, pasir kuarsa, 
batu kapur, dan sebagainya. 

Pengerukan batubara ternyata tak cuma mengambil batubaranya saja, tapi juga fungsi 
alam dimana batubara itu berada, seperti fungsi menyerap, menahan dan mendaur air 
hujan menjadi air yang tersedia bagi tanaman dan warga sekitarnya. Apalagi kecepatan 
pembongkaaran lahan untuk mendapatkan batubara itu berlawanan jauh dengan daur 
alam. Alam dan manusia butuh waktu untuk tumbuh dan beristirahat sementara 
tambang tidak. "Tiap hari tambangnya kerja", kata Sukiyem. Pekerja –pekerja tambang 
CV arjuna bekerja 24 jam sehari, tujuh hari dalam seminggu, Mereka bekerja dengan 
sistem shift tiap 8 jam.  

Daur kerja yang dilakukan Sukiyem sebagai peramban menyesuaikan dengan daur 
biologis alam. Sukiyem bangun pagi, siangnya bekerja ngeramban dan malam 
beristirahat. Sementara pengerukan batubara tak ada kata istirahat. Jika kita bandingkan 
produktifitas Sukiyem dengan perusahaan pada lahan yang sama akan terlihat 
bagaimana kecepatan perusakan terjadi. Siang itu, 25 Januari 2013 jam 2 siang, Sukiyem 
pergi ke sawahnya di belakang rumah, ia membawa sak beras berukuran 50 kg tepatnya 
di lahan sawahnya, ia mau mau memetik Gendot atau genjer. Di sekitarnya CV Arjuna 
sedang melakukan pembongkaran tanah penutup  (OB), menggunakan 2 buah beko 
untuk menggaruk dan 5 truk untuk mengangkut. Truk truk itu mondar-mandir membawa 
debu pekat di belakangnya.  

Sawah adalah ruang mata pencaharian Sukiyem. Biasanya dia akan datang 2 atau 3 hari  
ke tempat yang sama, saat daun genjer yang dipetik mulai tumbuh lagi. Daun Singkong 
membutuhkan waktu lebih lama, sekitar 15 harian untuk tumbuh, sebelum dia bisa 
memetik dari daun yang sama. Sukiyem membutuhkan waktu dua jam untuk mengisi 
penuh  saknya dengan batang genjer. Hanya Satu karung, sementara beko dan ttruk yang 
mengangkut OB tersebut sudah sekitar 100 – 120 kali angkutan. Jika tanah yang diangkut 
sedikitnya 6 ton, dalam satu truck maka dalam 2 jam terangkut sedikitnya 600 ton tanah.  

Tak heran jika terjadi percepatan perubahan fungsi alam yang luar biasa dan 
membuatnya limbung. Banjir lumpur rutin tiap musim hujan, serbuan hama yang semula 
menjadikan hutan sebagai rumahnya – macam Wareg, Beruk, walang sangit dan Buaya , 
merajanya rumput Jawa menjadi gulma, hingga kekurangan air di musim kemarau dan 
musim hujan menunjukkan perubahan daur alam.  

 

Menjauhnya Kesejahteraan  

Berubahnya daur alam memaksa warga sekitar pontang-panting menyesuaikan 
kehidupannya dengan daur alam yang berubah. Mulai meninggikan parit-parit sawah, 
memasang cek dam di saluran parit dan kolam ikan,  mengubah pola tanam Padi dengan 
cara icir, mengurangi jenis usaha dari kolam ikan dan padi ditambah dengan menanam 
hortikultur seperti cabe rawit macam dilakukan Pak Bahar. Atau Pak Norman yang juga 
menjual tanahnya. 

Namun ada juga yang pada tingkat ekstrim akhirnya menjual lahannya yang sudah tak 
produktif bersama krisis air di sana, dan uangnya digunakan sebagian untuk membuka 
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usaha baru. Tindakan ini dimungkinkan bagi mereka yang punya tanah, namun tak 
berlaku bagi Sukiyem, yang tak punya tanah. Pekerjaannya selama ini adalah memanen 
"hasil alam", bersama hilangnnya lahan secara permanen hilang pula pekerjaaan 
permanen Sukiyem menjadi peramban. Pas 29 Januari 2014, Sukiyem tak bisa lagi 
ngeramban. "lahan-lahanya sudah ketutup lumpur," ujarnya.  

Sawah, kebun dan hutan adalah  kawasan penting bagi Sukiyem, lahan mata pencaharian  
utamanya. Parit-parit sawah adalah tempat mencari  keremah, gendot, atau genjer. 
Sementara kebun-kebun tetangga yang biasanya berdekatan dengan hutan menjadi 
tempat mencari  daun singkong dan katuk, dan hutan untuk mencari pakis. Selain itu, 
parit-parit atau sungai kecil yang  biasanya ada dekat sawah  dulunya bening, dan banyak 
ikan. Disitu anak-anak biasa mencari ikan putihan, haruan dan udang.  

Dulunya mencari ramban tidak susah,  dia bisa mencari di kebun-kebun warga 
transmigran, setelah sebelumnya pamit pada mereka. Kebun-kebun itu biasanya rimbun, 
masih berhutan, kadang berada di pinggir hutan. "Dulu  gendot harganya masih Rp 5,- 
seikat, sekarang sudah Rp 1000", ujarnya. Hingga usia 14 tahun penghasilan utama 
Sukiyem meramban. Ia berjalan dua jam pulang pergi untuk menyetor sayurnya kepada 
agen sayur yang tinggal di Pulau Atas. Padahal ngeramban pekerjaan Sukiyem sejak dia 
berumur 10 tahun. 

 

Hilangnya Pekerjaan Perempuan 

Selain pekerjaan hilang secara permanen, kerja-kerja lain yang tersedia  di kampung juga 
makin berkurang sebab orang makin tak bersemangat bersama banjir yang mencemari 
kolam ikan. "Dulunya kolam Bapak ada 6 hektar. Ada sekitar 40 kolam, tapi kini hanya 
beberapa yang diaktifkan", ujar Cicik menceritaka kolam ikan mereka. Suaminya malas 
membuka semua petak kolamnya karena sudah kena banjir berkali-kali. Kolam ikan 
mereka biasanya membutuhkan banyak orang saat panen ikan. "Bisa sampai 40 orang 
yang kerja, termasuk perempuan", tambah Cicik. Kini mereka bertanam cabe di depan 
rumah, meminjam tanah milik Abun. 

Pekerjaan untuk perempuan  juga tersedia di pertanian. Selain ngeramban, biasanya 
Sukiyem menjadi buruh tani. Keluarga Sukiyem tak punya tanah di RT 13, mereka 
merawat tanah haji Lasuka sejak 2001. Haji Lasukan orang kaya dari Samarinda, yang 
juga kelak berniat menjualnya ke perusahaan tambang jika harganya cocok. Mereka 
hanya punya seperempat hektar kebun di RT 07, yang selalu mereka kunjungi di akhir 
Minggu. Haji Lasuka meminta Sardju merawat rumah, sawah dan kebunnya, karena dia 
tinggal di Samarinda. Juaragan tanah itu berjanji akan memberikan satu kapling 
tanahnya,  seluas 200 meter2 kepada keluarga Sardju jika tanah nantinya terjual. Sardju 
pun setuju. 

Sejak itu, Sardju dan Sukiyem mengurus tanah Lasuka. Mereka mengolah sawah seluas 
lebih satu hektar di belakang rumah,  dan menjaga kebun di sekitar rumah di jalan 
Tawes, yang totalnya sekitar 5 hektar.  Belakangan Lasuka memberikan rumah kayu 
panggung dengan dua kamar itu pada Sardju. Sukiyem lebih senang tinggal di jalan 
Tawes dibanding rumah mereka di RT 7, karena banyak pekerjaan tersedia di sana. 
“Banyak kebun dan sawah jadi banyak pekerjaan, bisa ngembret. Biasanya ngembret 
jauh di Sambutan”, ujarnya. Ngembret  itu bekerja menjadi buruh. Pekerjaan yang 
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dimaksud oleh Sukiyem adalah menanam padi, membersihkan rumput (maton) dan 
panen. “Ramban juga lebih enak di sini”, tambahnya. Di jalan Tawes yang banyak sawah, 
kolam ikan, kebun dan  hutan, memudahkan Sukiyem mencari ramban  untuk dijual dan 
lauk pauk untuk makan di rumah.  

Gambar 6. Sukiyem dan suaminya Sardji, mengikat genjer dan daun singkong. 
(Sumber foto: Siti Maemunah, 2014). 

 

Sayangnya, ngembret di Makroman membedakan bayaran laki-laki dan perempuan 
meskipun pekerjaan yang dilakukan sama. Misalnya ngerintis atau membersihkan lahan 
baru untuk ditanam, bayaran untuk laki-laki mencapai Rp 70 ribu – 80 ribu. "Saya juga 
bisa ngerintis", ujar Sakiyem. Namun jikapun Sukiyem mengerjakan rintisan itu, 
bayarannya masih tetap 50 ribu setengah harinya.  

Sukiyem heran dengan pembedaan ini, padahal jika sama –sama kerja menurut Sakiyem 
pasti lebih banyak perempuan waktu kerjanya. "Laki-laki biasanya banyak istrirahatnya 
untuk merokok, tiga sampai empat batang, jadi banyak waktu terbuang dibanding 
perempuan", ujarnya. Laki-laki di sini biasanya mengerjakan rintis, nraktor, nyemprot  
dan nyabut bibit. Sementara perempuan  maton, nanam dan panen. 

Sejak mengurus tanah Lasuka, Sukiyem juga harus membagi waktu menanam di sawah.  
"Biasanya Sardju yang mentraktor dan memupuk, saya yang nanam dan nyemprot 
pestisida,  panen kami lakukan bersama,"  ujarnya. Dulunya,  saat menanam padi ladang, 
dia tak membutuhkan pupuk.   Sejak 2001,  kala mulai mengelola sawah Lasuka,  pupuk 
dan pestisida mulai dipakai. Tapi Sukiyem hanya menggunakan urea. "Mahal  pupuk KCl 
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dan TSP,  jadi tidak pakai, paling pakai  pupuk Ponska," ujarnya.  Tapi penggunaan pupuk 
dan Pestisida kini makin tinggi. Ia menggunakan pupuk dua kali lipat banyaknya 
dibanding awal dia menanam di sawah. Juga pestisida.  

Biasanya Sukiyem hanya menggunakan pestisida untuk membersihkan rumput  diawal 
mulai tanam dan  saat mengurangi ulat dan walang sangit. Membersihkan rerumputan 
sebelum tanam digunakan herbisida Lindomin. Jika dulunya untuk mengurangi Walang 
Sangit hanya menggunakan 1 botol kecil untuk nyemprot dua kali. "Kini bisa butuh 
empat botol," ujarnya. Satu botol harganya lebih dari Rp 60.000,-. Sukiyem yang 
biasanya bertugas menyemprot hama di sawah Lasuka. "Sejak dulu saya tak 
menggunakan masker kalau menyemprot," ujarnya. Kalau maton, Sukiyem tidak 
menggunakan pestisida, dicabut menggunakan tangan saja.  Pemakaian pestisida kini  
juga makin meningkat. Tapi tidak begitu dengan tetangga-tetangganya. 

Dua tahun terakhir maton tak lagi dilakukan perempuan, kini maton dialkukan dengan 
menyempot Lindomin. Padahal maton atau membersihkan rumput di antara padi adalah 
pekerjaan perempuan. Kini pekerjaan itu diambil alih Lindomin dan laki-laki, karena yang 
memahami alat semprot adalah laki-laki, teknologi dan informasi banyak dimiliki laki-laki 
karena merekalah yang biasanya membeli bahan-bahan kebutuhan pertanian. Ini yang 
terjadi pada Nurbaiti, yang kini tak maton lagi, Komari suaminya yang menyemprot 
Lindomin. Jika masih dirasa kurang, barulah Nurbaiti turun tangan mencabut dengan 
manual.  

Berkurangnya lahan-lahan pertanian karena berubah menjadi lahan tambang, secara 
tidak langsung menghilangkan kerja-kerja permanen perempuan di pertanian, mulai 
nanam, maton dan panen. Jika pun menanam masih bisa dilakukan, tapi  pekerjaan 
perempuan berkurang sejak maton digantikan dengan pestisida. 

 

Perginya Pekerjaan-pekerjaan Tetap 

Jika pekerjaan-pekerjaan permanen hilang, bersama datangnya perusahaan dan 
penggalian lahan tambang memberi peluang pekerjaan-pekerjaan informal, seperti  
cubut, ngebor dan humas. Pekerjaan ini akan berakhir saat kandungan batubara menipis 
dan perusahaan pergi dari kawasan tersebut.  

Cubut bertugas memberikan arahan bagi kendaraan perusahaan yang melintas di jalan 
batubara. Sementara Ngebor, kegiatan pengeboran untuk mengetahui apakah 
kandungan batubaranya tinggi di sebuah kawasan. Ngobor biasanya dilakukan anak-anak 
muda umur belasan dan bisa dilatih melakukan pengeboran. Taip lubang bor 
membutuhkan sekitar 5 – 6 orang anak. Pengeboran dilakukan sangat sederhana 
menggunakan pipa dan mesin yang digerakkan jenset. Biasanya CV Arjuna merekrut 
anak-anak ini tanpa harus melamar kerja, mereka dibayar harian, Tiap hari RP 70 ribu. 
Sementara Humas, adalah pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus untuk 
melobby, memprovokasi dan mengorganisi orang untuk mendukung perusahaan. 
Kabarnya bayaran mereka tak kurang dari Rp 5 juta.  

Selain pekerjaan di perusahaan, ada juga pekerjaan sementara yang tersedia saat lahan-
lahan pertama dibuka. Sardju, suami Sukiyem justru berpeluang mendapat penghasilan 
diantara pohon-pohon yang tumbang di lahan Norman. "Sardju buat areng dari sisa sisa 
kayu Ulin", ujar Sukiyem. Tak hanya itu, dalam dua bulan terakhir ini, Sardju juga 
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mendapat pekerjaan menjaga eksavator CV Arjuna dekat pit 6. Tiap hari selepas 
maghrib, Sardju pergi ke tempat dimana eksavator diparkir di lokasi tambang dan tidur di 
sana hingga subuh Biasanya ia mengajak Sukiyem untuk menjaga eskavator.  

Biasanya,  saat  pembersihan lahan dan pembongkaran  tanah penutup, para pekerja CV 
Arjuna juga harus menebang dan mengumpulkan bekas-bekas tebangan pohon yang 
roboh dan ditumpuk. Sardju biasanya minta tolong kepada para pekerja untuk 
mengumpulkan bekas-bekas kayu ulin. Bisanya  tumpukan itu ada diantara tebing yang 
sedang dibongkar eksavator perusahaan. Pada malam hari, Sardju membakar tumpukan  
kayu ulin itu untuk membuat arang.  Paginya, Sardju datang ke lokasi pembakaran itu  
untuk memastikan arangnya tak menjadi abu. Setelah dingin, ia akan mengangkut arang 
Ulin itu dengan karung beras ke rumahnya. 

Arang Ulin khusus diujual Sardju ke pandai besi di tetangga Makroman, desa Wonosari. 
Tiap karungnya dihargai Rp 35 ribu. Di halam rumahnya kini ada sekitar 3 karung arang 
ulin yang siap diambil  pembelinya. Arang Ulin disukai pandai besi karena memiliki titik 
panas tertinggi dan awet dibanding kayu lainnya. Poembuatan arang ini akan berakhir, 
saat perusahaan selesai membersihkan hutan dan menyingkirkan tanah penutup 
beberapa minggu lagi. Sardju harus berpacu dengan waktu, agar bisa menghasilkan 
banyak arang  sebelum waktunya selesai.  

Selain penghasilan sementara dari arang Ulin, Sardju juga mendapatkan bayaran harian 
dari menjaga eksavator perusahaan sekitar Rp 70 ribu perhari, dibayar tiap 10 hari.  Tiap 
hari menjelang sore, Sukiyem memasak untuk bekal menjaga ekskavator di lokasi 
tambang. Si sana Sardju dan Sukiyem tidur di dalam tenda plastik, yang bahkan mereka 
beli sendiri seharga Rp 200 ribu.  

Begitu sampai di tendanya dekat eskavator, Sukiyem mengambil piring kecil dari seng 
dan gelas plastik berwarna biru yang diselipkan di sisi kiri tenda. Ia menuju cebakan air di 
sebelah kiri tendanya dekat jalan houling batubara CV Arjuna. Ia mencuci piriung dan 
gelas itu dan membawanya kembali ke tenda. Ia mengambil sedikit nasi dan sayur genjer 
yang dimasaknya sore tadi, dan menuang teh di gelas plastik. Lantas dia berjalan menuju 
dekat lubang tambang yang dalamnya entah berapa, dan kini sudah berubah danau 
raksasa. Ia letakkan piring dan gelas itu di sana. "Untuk yang njaga, mbah, biar kita 
selamat", ujarnya. Ia percaya, apapun makanan yang kita bawa, jika kita pergi ke tempat 
yang terpencil, seperti hutan, di manapun, kita mesti permisi, membagi makanan yang 
kita bawa, biar tak diganggu oleh penunggu  atau mahluk halus kawasan itu.  

Apakah di kawasan yang sudah rusak begini si mbah masih ada dan menjaga kita? "Lah 
buktinya eskavator Arjuna pernah masuk lubang, terus baru bisa diangkat setelah 
mereka  minta tolong orang pinter dan motong sapi", ujarnya.  

Sebelum tidur, bisanya Sardju dan Sukiyem melahap bekal mereka. Sukiyem, kadang sulit 
lelap di lokasi tambang,  tiap malam Sukiyem sering terjaga mendengan suara longsor 
tanah-tanah dan tebing di sekitar tambang, kadang keras kadang pelan suaranya. 
Biasanya mereka membawa bekal saat bekerja di sana agar bisa makan di malam hari.  

Tempat menjaga ekskavator itu lumayan jauh, setengah jam berjalan kaki dari rumah 
mereka, lewat sawah-sawah, melintas kebun, polder atau tampungan air tambang dan 
melintas jalan perusahaan. Kerap Sukiyem dan Sardju harus berhenti sebentar saat truk-
truk CV arjuna melintas dan membawa debu membumbung pekat menyelimuti 
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keduanya. Jika bangun terlalu siang, mereka juga akan mengalami hal serupa. 

Sebenarnya Sukiyem punya alasan sendiri kenapa harus ikut suaminya jaga eskavator. 
Awalnya dia bilang, tak berani tinggal sendiri di rumah. Tapi belakangan dia mengakui. 
"Biar uangnya diberikan kepada saya", ujarnya. Dia sudah berpengalaman dengan Sardju 
yang tak memberikan uang belanja jika tak diminta.  Tapi sudah sebulan lebih PT Arjuna 
tak membayar kerja mereka. "sudah ditagih, kata Pak Sunardi dia aja belum dibayar 2 
bulan ama perusahaan", tutur Sukiyem. Kabarnya  CV Arjuna memang telat menbayar 
karyawannya. Karyawan PT Arjuna banyak yang berasal dari luar Makroman. "Banyak 
yang kerja di tambang itu dari luar Makroman, ada yang dari Tenggarong, Samarinda, 
Jawa, ada juga dari Sulawesi", ujar Sukiyem.  

 

Konsumerisme Ala Pasar Malam 

Sejak ada tambang CV Arjuna, kelurahan Makroman memang tambah ramai karena lalu 
lalang kendaraan perusahaan, juga dibukanya warung-warung di depan sebelah kanan 
dan kiri Gang Tawes RT 13. Tapi mereka yang membuka warung kebanyakan warga-
warga pendatang yang mengadu nasib di sini dalam 2 – 3 tahun terakhir. Ada 5 warung 
berjejer di sana berjualan makanan, pulsa, rokok dan sembako. Dari makanan yang 
terjual kelihatan mereka berasal dari Jawa, ada baso, rawon, soto ayam dan lainnya.   

Masuknya teknologi dan mudahnya mendapatkan informasi membuat warga Makroman 
juga mengikuti gaya hidup yang berkembang di ibu kota provinsi – Samarinda kota yang 
jarak tempuhnya tak sampai sejam dari Makroman. Gaya hidup yang membutuhkan 
uang tunai lebih besar dan terus menerus untuk membeli barang-barang seperti 
otomotiv, handphone dan alat elektronik lainnya.  

Gaya hidup ini setidaknya terlihat dari sepeda motor yang lalu lalang di jalan-jalan 
utama. Sekitar lima dari tiga sepeda motor yang  ada di sana keluaran terbaru,  
modelnya rata-rata di atas tahun 2011. Besar dugaaan motor-motor itu dibeli dengan 
cara kredit. Setidaknya motor yang dimiliki Nur Fawian dan Purnomo Hadi, keduanya 
putra Komari yang bekerja di CV Arjuna. Gaji bulanan yang diterima Fawain di awal 
sebesar Rp 1.6 juta, terdiri dari  Rp 1,3 juta gaji pokok dan Rp 300 ribu uang makan. 
Tahun berikutnya 2011, gajinya naik Rp 1.8 juta,  pada 2012 naik  hingga Rp 2,1 juta, 
hingga saat ini.  Uang ini dipakainya untuk kredit motor seharga Rp 1,7 juta per bulan. Ia 
ingin secepatnya menyelesaikan utang karena dia tidak tahu sampai kapan mempunyai 
pekerjaan untuk melunasi cicilan kreditnya. Praktis tiap bulan, ia memegang uang hanya 
Rp 400 ribu. Sebesar Rp 100 ribu akan diberikan pada ibunya, sisanya Rp 300 ribu 
disimpannya untuk membeli bensin, pulsa, rokok, dan lainnya. Kadang untuk menambah 
pemasukkanya, ia bekerja di bengkel temannya di depan SMA. Kadang ia mendapat 
penghasilan Rp 500 ribu, tapi ini tidak pasti.  

Bukti lainnya dari ungkapan Cicik, yang becerita tentang tanah kaplingannya di jalan 
Tawes banyak dibeli oleh karyawan-karyawan dealer Honda. Penawaran kredit motor 
gencar dilakukan di desa, cukup membayar uang muka, orang bisa membawa pulang 
sepeda motor. Kkeberhasilan mendongkrak penjualan motor ini menurut Cicik terlihat 
dari banyaknya nasabah yang mengkredit tanah kaplingan di RT 13 Makroman. 

Gaya hidup instan ini juga bisa dilihat dari makanan dan dapur warga. Setidaknya dapur 
Cicik, tempat saya tinggal sebulan terakhir. Keluarga Cicik suka mengkonsumsi indomie. 
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Waktu saya bertamu dan tinggal di sana, ia lagi sibuk memburu produk indomie keluaran  
terbaru, mie indofood rasa basao spesial. Saya lagi nyari mie sedap rasa baso spesial. 
Habis terus, enak itu", ujarnya. Produk mie itu sering diklankan di televeisi akhir-akhir ini. 
Bumbu-bumbu milik Cicik di dapur juga hampir semua instan, seperti bumbu untuk 
meracik tempe buatan Indofood, terasi indofood, merica bubuk indofood. Ia bahkan 
punya stock untuk sastu bulan di keranjang yang digantungnya di dinding dapur. "Banyak 
ibu-ibu yang pakai itu, niru di televisi" ujarnya. 

Ekonomi uang tunai yang menguat sejak kehadiran tambang juga menarik putaran 
ekonomi konsumtif melalui berkembangnya pasar malam di kawasan tersebut. Dulunya, 
sebelum ada pertambangan, pasar malam hanya dilakukan seminggu sekali di kelurahan 
Pulau Atas. Kini sejak ada tambang,  setidaknya empat hingga lima tahun terakhir, "Ada 7 
kali pasar malam dalam seminggu", ujar Susilowati. Jadual pasar-pasar tersebut sebagai 
berikut, Minggu malam di  SMP 32 Makroman, Senin di dekat Puskesmas Makroman,  
selasa di depan SMA  15, Rabu di  pulau atas, Kamis di Wonosari, Jum'at di Sindang 
Sari .dan Sabtu di Rombongan 17. Kadang pada malam tertentu pasar malam ada di 
beberapa tempat, tak hanya di Rombongan 17, tapi juga di Sungai Meriam.  

Sayangnya pasar malam ini lebih banyak menjual barang-barang konsumtif, seperti 
mainan anak-anak dari plastik, baju-baju yang mengikuti mode orang kota, barang-
barang dapur dari plastik dan aluminium, kue-kue, sosis, makanan dan bumbu instan 
serta sayuran. Jika dihitung-hitung dari stand yang jumlahnya mencapai  40 – 60 stand, 
lebih 70 persen menjual barang-barang konsumtif, dan sisanya menjual produk pangan 
hadil kebun dan ternak. Tapi biasanya produk pertanian dan peternakan itu berasal dari 
pasar Segiri. Para penjualnya juga sebagian besar dari kota kecamatan Sambutan dan 
Samarinda. 

 

Menghadapi Kapitalisme yang Intim 

Aksi protes terakhir warga RT13  keluarahan Makroman memblokir jalan houling CV 
Arjuna terjadi Rabu pagi, 2 Februari 2014. Aksi warga yang berlangsung empat jam itu 
menuntut perusahaan menyediakan air bersih PDAM dalam 10 hari kedepan, 
pembersihan lumpur limbah tambang di kawasan sawah, perusahaan dilarangnya 
membuang air langsung ke sawah warga. Aksi ini dipicu terlalu dekatnya pertambangan 
dengan lahan pemukiman warga, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan. Aksi ini 
berakhir damai setelah perusahaan berjanji memenuhi tuntutan warga.  

Sebenarnya aksi damai dengan ujung janji serupa telah terjadi sejak lima tahun lalu, 
tepatnya pada 15 November 2009, aksi tersebut berhasil menutup areal pertambangan. 
Aksi ini dipicu hal serupa yang terjadi tahun ini, awalnya banjir lumpur batubara pada 
2008, yang berulang ahun-tahun berikutnya. Pada 2009,  Ketua RT 13 dan beberapa 
kelompok tani dan  perikanan  berkirim surat kepada Walikota dan Poltabes Samarinda. 
Mereka menuntut penutupan tambang CV Arjuna karena 8 alasan40. 

                                            
40 Delapan alasan yang diajukan warga Makroman agar CV Arjuna ditutup adala: 1) CV Arjuna tidak 
pernah melakukan pertemuan dengan warga  yang mengalami dampak negartif karena pertambangan, 
2) Tak ada kejelasan areal kerja CV Arjuna, dan sistemnya merusak sehingga warga tergangggu bahkan 
harus berhenti berkebun, nyawah dan bertani. 3) Tidak ada konsultasi mengenaii AMDAL. 4) Terjadinya 
bencana alam apabila kemarau lahan menajadi kering dan hujan kebanjiran, 4) Perusahaan tidak 
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Pada 2009, Kelompok tani Tunas Harapan yang dipimpin Baharudin berhasil memaksa 
perusahaan membayar ganti rugi jika banjir lumpur menyerang lahan-lahan petani pada 
musim hujan. Pada sebuah perundingan di hotel Mesra yang dihadiri Pak Rusdi, Kepala 
Dinas Pertambangan, wakil pimpinan perusahaan, Baharudin dan Irman Irawan, salah 
satu dosen Fakultas Perikanan Universitas Mulawarman yang membantu warga di awal 
menuntut perusahaan41. Perusahaan bersedia membayar Rp 5 juta per keluarga yang 
lahannya dihantam banjir. Belakangan anggota kelompok tani mengusulkan Rp 1 juta 
dari jumlah pembayaran itu diberikan kepada pengurus  kelompok, dalam hal ini 
Baharudin dan Erman, meski kala itu Erman bukan anggota kelompok Tunas Harapan. 
Setidaknya, terkumpul dana Rp 24 juta yang dibagi dua antara Erman dan Bahar. 

Terjadinya banjir serupa pada 2010 membuat warga memaksa perusahaan dan 
pemerintah untuk menyusun nota kesepahaman pada 14 Januari 2010. Ada 7 hal yang 
diatur dalam nota ini, diantaranya : 1) CV Arjuna tak akan melakukan aktivitas 
pertamnbangan di areal yang dekat dengan fasilitas warga yang menjadi peluang 
dampak; 2) CV Arjuna akan membangun waduk/ bendungan tempat penampungan air 
dengan sistem filter air, guna mengatasi terjadinya banjir dan kekuarangan air pada areal 
sawah; 3) CV Arjuna akan memperbaiki drainase atau saluran irigasi di areal persawahan 
warga; 4) CV Arjuna akan memperbaiki jalan masuk di jalan Tawes Makroman, 5) CV 
Arjuna akan menjalankan program comdev untuk warga sekitar ;6) Warga yang selama 
ini melakukan pengajuan keberatan akan bekerjasama dengan Arjuna dalam 
menjalankan aktivitas masing-masing; 7) Pemerintah memantau atas segala kesepakatan 
dan mengawasi proses tersebut. Notifikasi ini ditanda tangani oleh wakil masyarakat 
Makroman, CV Arjuna dan Pemkot Samarinda.  

Ternyata hanya 4 butir, khususnya butir 3, 4, 5 6 dan 7. "Tapi itu pun tak dijalankan terus 
menerus misalnya perbaikan parit yang harusnya dilakukan tiap 3 bulan", ujar Bahar. 
Pada tahun ini perusahaan mengklaim sudah mengeluarkan dana Rp 2 Milyar untuk 
berbagai perbaikan yang dilakukan sesuai kesepakatan di atas.  

Kesepakatan ini menjadi titik penting bagi perjuangan warga Makroman menuntut CV 
Arjuna, karena setelah itu mereka menjadi lebih sulit mengontrol kelakukan perusahaan.  
Ada beberapa siasat yang dilakukan perusahaan dalam menghadapi warga dan 
merespon perjanjian 2010. 

Pertama, Siasat Humas. Kala itu, perusahaan mengambil langkah penting dengan 
merekrut warga menjadi  Humas-humas. Menurut Pak Sugianto Ketua RT 13, yang 
disebut Humas CV Arjuna ada dua, pertama orang-orang yang memang bekerja menjadi 
karyawan resmi, dan menggunakan seragam CV Arjuna, disebut warga sebagai bagian 
Condev CV Arjuna, atau Community Development. Humas pertama ini tugasnya 
meneriam laporan komplain warga yang mengalami kerugian akibat pertambangan. 
Banyak yang dipekerjakan menjdi Humas versi pertama ini bisanya direkrut dari anggota 
keluarga yang memiliki masalah dengan CV Arjuna. Seperti Nurfawain, putra Komari, 
menantu Parsan, Pardjiman dan laiunnya. Sementara yang kedua,  Humas yang tak 

                                                                                                                        
mempersiapkan fasilitas penanganan limbah dan sirkulasi air, 6) Tidak ada fasilitas kantor dan sekretariat 
yang representatif di lapangan, yang ada hanya tenda terpal  tanpa dinding dan meja kursi, 7) Sebelum 
terjadi pembukaan lahan yang lebih luas tambang harus ditutup, 8) Sekitar 100 kepala keluarga yang 
emnggantungkan hidupnya dari bertani, beternak dan berkebun akan terancam hidupnya jika CV Arjuna 
tak ditutup. 
41 Irman Irawan dekat dengan Baharudin sejak dia mulai menggeluti budidaya ikan air tawar di Makroman 
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berseragam, orang-orang yang dipilih dan dibayar perusahaan untuk membantu 
menyelesaikan masalah mereka dengan warga.  

Menurut Cicik, para Humas inilah yang bergerilya untuk melobi dan merayu warga untuk 
tidak terlalu keras menghadapi CV Arjuna termasuk dalam hal pelepasan lahan. 
Kebanyakan Humas ini tinggal di RT 14, rombongan transmigrasi terakhir, rombongan 17 
yang datang pada 1973. Salah satu yang disebut Cicik adalah Pak Karno, Doni dan 
Chartim. Pak Karno kini menjabat Ketua RT 14, sementara Chartim permah menjabat 
Ketua RT 13. Pak RT 13 menyatakan bahwa keduanya bahkan mendapat bayaran rutin 
dari perusahaan.  

Siasat Humas ini penting dicermati. Mereka menjadi "penyambung lidah" perusahaan. 
Kerja-kerja Humas ini menciptakan suasana bahwa keluhan-keluhan, protes dan 
komplain warga yang dirugikan pertambangan akan didengarkan perusahaan – "tak 
perlu kuatir, pati semua kerugian akan diganti". Misalnya jika terjadi banjir, jika warga 
menghubungi, maka Nurfawain – pegawai Comdev perusahaan akan datang dan 
memotret serta mengambil data lainnya tentang banjir yang terjadi dan kerugian yang 
ditimbulkan. Tapi belum tentu bisa cepat diselesaikan. Sejak 2010, seolah perusahaan 
hadir di tengah warga, wajah mereka menjadi wajah Karno, Chartim, Nur Fawain, Doni – 
tetangga-tetangga mereka. 

Siasat kedua,  jauhkan kelompok tani dari petani. jika kompensasi kerugian banjir mau 
dibayar cepat, tinggalkan kelompok tani untuk bernegosiasi, langsung saja berhadapan 
dengan perusahaan.  Siasat ini digunakan untuk menyelasaikan masalah banhir yang 
datang tiap tahun, dan bertambah parah karena lumpur dari buangan limbah galian 
perusahaan kini dibuang langsung melalui parit-parit yang dibangun sesuai nota 
kesepahaman 2010. Selama ini,  kelompok tani memiliki peran penting dalam 
memgangkat kasus  banjir baik dalam skala lokal hingga nasional, menekan perusahaan 
dan pihak-pihak yang merugikan warga, menyepakati tindakan penting bersama para 
korban, dan lainnya.  

Siasat ketiga, mengubah  nilai-nilai sosial dan satuan  ruang hidup menjadi angka-angka. 
Setidaknya bisa dipahami dari pelaksanaan  kesepakatan nomer 3, 4 dan 6. Warga 
bersepakat perusahaan tak perlu menggunakan tenaga kerja dari luar khususnya pada 
kerja-kerja yang bisa mereka lakukan, seperti memadatkan dan merapikan jalan dan 
membersihkan parit. Mereka dibayar menjai pekerja harian dengan bayaran Rp 70 ribu 
perhari oleh CV Arjuna. Belakangan sudah tak menggunakan pendekatan hari kerja, 
apalagi bentang fungsi pengairan. Kini menggunakan hitungan per meter. Tiap meter 
pembersihan parit misalnya, dibayar Rp 5000 permeternya. Mereka menunggu 
perusahaan membayar untuk membersihkan parit sawah sendiri. Bayangkan, dari status 
sejajar dengan perusahaan posisinya, kini mereka menjadi buruh perusahaan. 

Siasat keempat, membayar pejabat pemerintah, dan menjauhkan mereka dari 
kesepakatan-kesepakatan penjualan tanah. Sejak praktek jual beli dan pinjam meminlam 
lahan di Makroman menggunakan model  "Kontrak dan Fee", transaksinya tak lagi 
melibatkan RT setempat. Hal ini membuat  posisi warga melepas tanahnya memiliki 
posisi lemah, karena dia akan sulit mendapatkan bantuan dari aparat lokal saat 
perusahaan ingkar janji. Seperti diakui oleh RT 13, Sugianto, yang menyatakan dia tak 
dilibatkan dalam pelepasan lahan di pit Yahni dalam skema Fee, ataupun Siti Aisah – adik 
Ujang yang mengontrakkan lahannya kepada perusahaan selama 3 tahun.  Namun di 
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saat yang sama, peusahaan memberikan bayaran bulanan kepada Ketua RT 13 sebanyak 
Rp 1 juta setiap bulannya – lebih tinggi dari gaji bulanan RT dari negara. 

Gambar 7 : Aksi warga pada 2009 yang berhasil menghentikan operasi perusahaan 
(Sumber foto: Jatam Kaltim, 2009) 

 

Namun apapun sisatnya, terbukti nota kesepemahaman 2010 sama sekali tak 
menyelesaikan masalah. Tahun-tahun berikutnya, 2011 dan 2012. Banjir lumpur terus 
terjadi, tapi "Perusahaan mulai membayar ganti rugi tanpa melalui kelompok tani", ujar 
Bahar. Peran kelompok mulai ditinggalkan dan berkurang. Perusahaan melakukan 
negosiasi langsung dengan warga melalui bagian Condev dan Humas. Cara ini lebih 
menguntungkan perusahaan, sebab mereka bisa bernegosiasi langsung dengan 
menurunkan angka ganti rugi. "Pak Komari sudah telpon perusahaan, waktu itu bilang 
perusahaan cuma mampu bayar Rp 4 juta, tapi baru dibayar Rp 2 juta saat menjelang 
puasa. Sampai sekarang sisanya tidak tahu kapan," ujar Nurbaiti, istri Komari. Sisa dana 
ganti rugi itu tak dibayar sampai sekarang. Hal yang sama juga dialami Parsiyem atau Bu 
Sidik. Dia dibayar Rp 1 juta oleh perusahaan, bahkan ada yang dibayar Rp 500 ribu.  

Cicik dan Bahar kesal dengan kondisi yang berkembang, dia bilang warga sekarang 
mengambil tindakan sendiri dan melupakan peran suaminya dan kelompok. Bahar 
belakangan juga tak mau membantu warga yang  meminta bantuannya saat perusahaan 
tak kunjung membayar sisa ganti rugi yang dijanjikan. Tapi di saat yang sama warga juga 
kesal karena perusahaan hanya membayar ganti rugi ala kadarnya dan ketua kelompok 
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tak mau memperjuangkan, seolah melakukan pembiaran. Kondisi saling mencurigai ini 
ini terus bertlangsung dan membuat kelompok tani makin tak harmonis, baik diantara 
pengurus atau antara anggota.  

Tak berhenti disitu, hubungan warga dengan Ketua RT juga dibuat renggang. Setelah 
berhasil menurunkan Chartim, ketua RT 13 yang pro tambang, dan mengangkat Sugianto 
menjadi RT baru. Perusahaan mulai melakukan manuver baru. Jika sebelumnya Ketua RT 
dilibatkan dalam mengetahui program Condev, jual beli tanah dan lainnya. Khusus untuk 
praktek penjualan tanah dengan skema Fee dan Kontrak, Ketua RT 13 tak lagi terlibat. 
"Saya tak tahu lagi apa yang terjadi, siapa aja yang punya berjanjian sistem Fee maupun 
kontrak, karena sudah 6 bulan terahir saya tak pernah dilibatkan di perjanjian itu," ujar 
Sugianto. Tapi Sugianto juga tak bisa apa-apa dalam hal ini. Apalagi dia juga 
mendapatkan bayaran sebesar Rp 1 juta per bulan dari perusahaan, lebih besar dari 
honornya menjadi RT yang hanya Rp 500 ribu. Secara tak langsung RT 13 juga "karyawan 
tak resmi" perusahaan. 

Kondisi di Makroman ini bisa menjadi tempat observasi yang sangat penting dan menarik 
untuk melihat perkembangan kapitalisme di Indonesia pada masa otonomi daerah. CV 
Arjuna bekerja mengeruk batubara yang merupakan komoditas pasar  global, Ia adalah 
bagian dari mekanisme mobilitas modal kapitalis yang selalu dibentuk dan dimediasi 
secara lokal. Pemerintah pusat menyediakan kebijakan yang memungkinkan kapital pada 
masa otonomi daerah menumbuhkan pengalamannya dan menyesuaikan diri dengan 
kelokalan.  

Namun yang lebih mencengangkan adalah kecepatan kapital  industri keruk 
pertambangan,  tak hanya kecepatan menyesuaikan diri, tapi juga kecepatan perusakan.  
Setelah 51 tahun membangun ruang hidup pertanian sawah dan agroforestry, hanya 
dalam waktu 2 tahun, CV Arjuna berhasil mengubah bentang lahan dan kualitas hidup 
warga di Makroman menurun.  

Wajah kapitalisme melalui pengerukan batubara – dengan latar sejarah ekonomi  
Indonesia yang bersandar pada rejim ekstraktif – puluhan tahun lalu, bahkan ratusan 
tahun lalu untuk kota Samarinda, menunjukkan ekspresi khusus dari kemampuan 
dinamis kapitalisme untuk secara berkala merestrukturisasi dirinya sendiri, secara teknis, 
kelembagaan, keorganisasian. Di Makroman, kemampuan kapital ini menghasilkan 
sebuah kedekatan hubungan antara kapitalisme dengan komunitas setempat, 
kapitalisme yang intim.  

Namun, jelas kedekatan antara masyarakat dan kapital ini jelas tak menjawab krisis lokal, 
lebih jauh bahkan memperluas krisis yang berdimensi ekonomi, sosial dan ekologis. 
Setidaknya ini dipahami dari bagian penting dari nota kesepahaman 2010. Butir 1 dan 2 
tidak dijalankan perusahaan. Butir itu adalah:  (1) CV Arjuna tak akan melakukan aktivitas 
pertamnbangan di areal yang dekat dengan fasilitas warga yang menjadi peluang 
dampak;  dan (2) CV Arjuna akan membangun waduk/bendungan tempat penampungan 
air dengan sistem filter air, guna mengatasi terjadinya banjir dan kekuarangan air pada 
areal sawah. Mereka terus merengsek menggali lahan-lahan hutan dan kebun serta 
makin dekat dengan pemukiman. Di saat yang sama, warga makin banyak yang 
melepaskan tanah. Hingga akhirnya datang akibat yang tak terpikirkan sebelumnya pada 
2012, RT 13 mengalami krisis kekurangan air, di saat musim hujan sekalipun. 
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Kala itu menjelang lebaran 2012, waktu karyawan CV Arjuna mulai cuti lebaran. 
Sementara air di parit-parit mulai menipis, kolam ikan milik Bahar  mulai susut airnya. 
Akibatnya fatal ikan-ikan itu kekurangan air. Saat bahar menelpon perusahaan, "Pak 
Bahar saya masih di Jawa ini cuti," ujar Bahar menirukan suara Sunardi, pimpinan unit 
Community Development (Comdev) perusahaan. Bahar tersinggung dan marah. Ia 
membiarkan ikan-ikan itu membusuk di kolam hingga sang manajer selesai cuti lebaran. 
"Ada sekitar 1 ton itu busuk saya biarkan. Biawak banyak datang ke kolam, baunya busuk 
ya. Sampai-sampai ada semut-semut besar datang yang tak pernah ada sebelumnya 
memamakan bangkai ikan-ikan,"  ujar Bahar menceritakan bencana yang dialaminya.  

Akhirnya Bahar meminta ganti rugi Rp 150 juta. Tapi perusahaan menawarnya Rp 80 juta, 
perusahaan setuju tapi pembayaran dicicil Rp 50 juta. Sisanya akan diberitahukan 
kemudian kapan bisa dibayar. Hingga akhir 2013, sisa uang tersebut belum dibayarkan. 
Jika Bahar datang dan menanaykan ke kantor perusahaan selalu dijawab, "belum ada 
kabar dari Jakarta Pak Bahar, masih diproses," ujar Bahar menirukan jawaban manajer 
perusahaan, Rames Wijen. Bahar terpaksa bersabar. 

Kondisi yang membuat seolah perusahaan ada di tengah masyarakat – lewat kehadiran 
Humas-humasnya, menciptakan kondisi yang membuat masyarakat tak perlu khawatir 
terhadap tindakan perusahaan, karena mereka ada di tengah masyarakat. Mereka juga 
mesti memaklumi jika perusahaan kesulitan dana dan terpaksa ngutang atau mencicil 
pembayaran ganti rugi. Toh ini juga dilakukan dalam keseharian praktek bersosial di 
Makroman, di pasar, di sawah dan lainnya.  Belakangan buruh CV Arjuna juga mengalami 
hal yang sama, bayaran mereka ditunggak perusahaan dengan alasan penghasilan 
perusahaan kini seret. Gaji mereka dicicil. Meksipun ini jarang terjadi, tapi kesulitan-
kesulitan perusahaan mulai dimaklumi oleh warga Makroman  dan buruh mereka. 
Mereka seperti ingin mengungkapkan, Jangan kuatir, Perusahaan juga manusia.  

Tak cuma itu semangata gotong royong yang dimiliki dan dirawat warga sejak mereka 
menginjakkan kaki di Makroman juga makin terkikis. Menurut Cicik, mereka kurag peduli 
lagi jika ada jalan berlubang dan semacamnya. Mereka akan menunggu perusahaan 
untuk membayar mereka bekerja melakukan perbaikan parit dan jalan.  

Anak Nurbaiti ada dua orang yang bekerja di pertambangan, ada Nurfawain di bagian 
Humas dan adiknya, Purnomo Hadi dibagian lapang. Namun sudah bekerja di 
perusahaan ternyata tak menjamin pembayaran ganti rugi  sawahnya yang kena lumpur 
lancar.   "Dulu janjinya jika tiap kena banjir lumpur akan diganti Rp 5 juta. Tapi sekarang 
ditawar-tawar lagi, dicicil juga," ujar Nurbaiti. Pada musim hujan 2013,  sawahnya 
terkena banjir berkali-kali, perusahaan hanya mau mengganti sebesar Rp 3,5 juta, baru 
dibayar bulan oktober  Rp 2 juta.  Banjir akhir tahun 2013, dan musim hujan 2014  
bahkan Nurbaiti tidak tahu apakah akan diganti atau tidak.  

"Kesatuannya kurang sekarang, dulu dimintanya sama-sama lewat kelompok, kan pak 
Komari anggota kelompok taninya pak Bahar. Sekarang sendiri-sendiri," ujar Nurbaiti. 
Nurbaiti bercerita, mereka pernah melakukan aksi bersama-sama, kelompok tani dan 
warga di pit 6, dan membuat perusahaan berhenti beroperasi. Warga dan perusahaan 
lantas membuat perjanjian besarnya ganti rugi dan tak boleh membongkar gunung 
lampu. "Tapi semuanya diingkari, kita nagih-nagih kayak pengemis" ujar Nurbaiti.  Ia tak 
tahu kapan  perusahaan akan melunasi uang ganti rugi.  
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Nurbaiti tidak bisa membayangkan bagaimana nasib sawah mereka nantinya. "Ini  air 
susah, kalo gak minta ama perusahaan, airnya gak dialirkan. Sawah kurang air," ujarnya. 
Dua tahun terakhir, sawah-sawah di RT13 mulai kesulitan air, yang dulunya banyak 
diparit-partit kini kosong. Warga yang semula mengatur sendiri kebutuhan air sawahnya, 
kini bergantung perusahaan tambang. "Tapi mau bagaimanapun saya ya tetep di sini, 
ndak mau jual tanah, wong sudah tua," ujarnya. 

Kini strategi perjuangan warga Makroman makin beragam. Bersama Gerakan Samarinda 
Menggugat (GSM), pada Januari 2012  sebanyak 19 orang warga Samarinda, termasuk 4 
orang petani Makroman – Nurbaiti, komari, Pardjiman dan Suparman mengajukan 
gugatan Citize Lawsuit atau gugatan warga negara.  Pendaftaran gugatan sudah 
dilayangkan sejak tanggal 22 Mei 2012, dengan perkara nomor 
42/Pdt.G/2012/PN.Smda., oleh 19 warga negara yang berdomisili di Kota Samarinda, dari 
berbagai macam profesi mulai dari petani, dosen, mahasiswa, tokoh agama, penggiat 
lingkungan, aktivis NGO dan warga kota yang menjadi korban banjir. Sidang-sidang 
pembuktian masih berlangsung di PN Samarinda. 

Ada lima pihak yang digugat dalam perkara gugatan melawan hukum ini yaitu, Walikota 
Samarinda, yang Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral R,  Gubernur Kalimantan 
Timur, Kementrian Lingkungan Hidup dan DPRD Tingkat II kota Samarinda. Gugatan42 ini 
diajukan berdasarkan UU No.32/2004 tentang pemerintah daerah, UU No. 26/2007 
tentang penataan ruang, UU no. 4/2009 tetang mineral batubara, serta UU No. 32/2009 
tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Para tergugat adalah pihak 
yang memiliki kewengangan dan tugas dalam menjamin, melindungi kualitas lingkungan 
hidup dan kesehatan yang baik bagi warga kota Samarinda.  

 

 

                                            
42 Gugatan ini merupakan gugatan Warga Negara atau Citizen Lawsuit, yang secara sederhana adalah 
akses orang perorangan warga negara untuk kepentingan keseluruhan warga negara atau kepentingan 
publik, termasuk kepentingan atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Citizen Lawsuit dimaksudkan 
untuk melindungi warga negara dari kemungkinan terjadinya kerugian sebagai akibat tindakan atau 
pembiaran dari negara atau otoritas negara. Ia memberikan kekuatan kepada warga negara untuk 
mengugat negara dan institusi pemerintah yang melakukan pelanggaran undang-undang atau 
melakukan kegagalan dalam memenuhi kewajibannya dalam pelaksanaan undang-undang, para 
pengugat dalam Citizen lawsuit tidak perlu membuktikan adanya kerugian langsung yang bersifat rill.    

 



VI.   
Kesimpulan dan Penutup 
 

 

Makroman, yang berasal dari kata arab, Al-Mukarom,  menjadi ekspresi cita-cita warga 
transmigran untuk hidup lebih mulia di tempat baru. Para transmigran Jawa di kelurahan 
Makroman kota Samarinda menunjukkan potret  kemampuan dan ketangguhan 
komunitas membangun kawasan rawa gambut dan hutan menjadi lahan pertanian 
sawah, kebun agroforestry  dan pemukiman. Mereka mengubah bentang  wilayah  yang  
dianggap tidak produktif sebagai lahan pertanian padi, membangun kembali relasi-relasi 
sosial dari lokasi asal dan relasi baru baik dengan warga dari wilayah lain untuk 
beradaptasi dengan kawasan baru mereka, dan mampu bertahan hingga kini. Sejak 
kedatangannya ke Makroman, mereka telah  berhasil melintasi beberapa rejim 
pemerintahan mulai Orde Lama (hingga 1965), Orde Baru (1965 – 1998), hingga Orde 
Reformasi (1999 – sekarang). Rejim yang membawa, memperkenalkan, memaksakan dan 
kemudian membuat mereka hidup = terlibat dalam berbagai bentuk, proses dan rantai 
sistem produksi kapitalisme yang hadir ke tengah warga.  

Jika mengikuti pandangan dan pengalaman perempuan yang datang ke Makroman baik 
sebagai transmigran dan pendatang, di awal wajah kapitalisme itu hadir melalui 
hubungan yang patriarkal dalam keluarga dan komunitas. Hubungan yang mereka miliki 
dan melekat sejak mereka tinggal di Jawa, yang kemudian mereka bawa dan 
kembangkan di Makroman seperti dituturkan oleh Nurbaiti dan Sukiyem – dua dari tiga 
perempuan yang menjadi narasumber utama penelitian. Hubungan ini melahirkan 
perlakuan berbeda antara laki-laki dan perempuan baik dalam keluarga hingga 
komunitas. Hubungan patriarkal ini  mengatur dan mendikte perempuan dalam 
mendapatkan prioritas pendidikan, menentukan pasangan hidup, hingga berapa besar 
buruh perempuan dibayar. Kondisi yang menempatkan laki-laki lebih mendapatkan 
prioritas mengenyam pendidikan  dibanding perempuan, mereka juga lebih bebas 
menentukan dengan siapa mereka berpasangan, mereka juga dihargai lebih besar dalam 
melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bebannya sama jika dilakukan baik oleh 
perempuan dan laki-laki.  

Lebih jauh, hubungan yang bersifat patriarkal  dalam keluarga dan komunitas ini,  
belakangan juga membentuk akses dan kontrol perempuan terhadap sumber-sumber 
agraria. Di awal pemukiman transmigran, keterbatasan gerak perempuan diantara tugas-
tugas domestik, produksi dan reproduksi, membuat kesempatan membuka lahan baru di 
wilayah baru hanya terbuka untuk laki-laki. Akibatnya, perempuan hanya akan memiliki 
tanah jika mendapatkan warisan dari orag tua mereka, dengan jumlah yang biasanya 
lebih kecil dari laki-laki. Atau jika dia bekerja keras sebelum dan sesudah menikah, dan 
membeli tanah bersama suaminya, yang kelak dia wariskan pada anak-anaknya. Apalagi 
menurut Pelzer (1982:8) sempitnya lahan yang diberikan kepada para transmigran 
membuat dalam jangka waktu hanya satu generasi saja, para transmigran akan 
menghadapi kekurangan lahan dan beberapa dari generasi baru harus mencari lahan 
baru di daerah tersebut. 
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Kapitalisme di tengah komunitas transmigran di Makroman juga hadir bersama praktek-
praktek agraria, baik kepemilikan dan penguasan lahan, serta pemanfaatannya. 
Berpindahnya tanah-tanah produktif  dari tangan transmigran kepada pendatang hingga 
berujung ke tangan-tangan tuan-tuan tanah  yang tinggal di Samarinda. Orang-orang 
kaya baru yang lahir bersama "timber boom"  dan banjir kap pada 1970- 1980an, 
merupakan konsumen-konsumen tanah yang memperkenalkan dan mempraktekkan 
perlakuan bahwa tanah bukan lagi alat produksi tapi juga komoditas dan investasi yang 
bisa dilepas kala harga naik.  

Di Makroman, sekitar 40 persen lahan sudah dimiliki orang Sambutan, Samarinda 
bahkan Jakarta. Praktek-praktek pemilikan lahan yang mereka kenal di  Jawa, yang 
mempertimbangkan relasi persaudaraan dan solidaritas melalui praktek ngerumat, 
mbagi, nyambut, nempil, jual beli ganti kerjo, bersama bertambahnya penduduk, 
terpasangnya infrastruktur serta makin sempitnya ruang, bertransformasi menjadi 
praktek sewa dan jual beli lahan.  

Perempuan sendiri memahami lahan sebagai ruang hidup. Nurbaiti yang sejak pindah ke 
Makroman tak memiliki lahan menyerukan tak menjual lahan, karena tanah itu tak ada 
pasarnya, tak ada penggantinya. Jika kita melepas tanah, maka belum tentu akan 
mendapat tanah yang serupa, baik kondisi dan harganya.  Sementara Sukiyem yang juga 
peramban, memahami tanah sebagai barang yang awet, barang yang tak akan  berubah 
bentuk, malah menjadi sumber ekonomi yang terus meningkat nilainya dari tahun ke 
tahun. Sementara, Susilowati – yang memiliki pendidikan lebih tinggi dibanding kedua 
temannya, serta tumbuh di Samarinda, meskipun setuju dilakukan jual beli lahan tapi 
harus dengan catatan  jika lahan yang dimiliki sangat luas dan terletak pada kawasan 
yang jarang penduduknya.  

Rejim pemerintahan sentralistik orde baru dengan kebijakan swasembada beras juga 
mengemudikan warga Makroman menjadi pengikut setia revolusi hijau, yang intensif 
menggunakan kimia pupuk dan  racun pestisida, yang membuat lahan dan tanamannya 
kecanduan bahan kimia. Lahan dan tanaman kini bagai mesin produksi padi,  bukan  
sesuatu yang hidup dan tumbuh bersama petani. Situasi yang justru membuat petani 
dan lahannya menjadi pasar yang terus menjanjikan bagi produk-produk racun kimia 
yang diproduksi perusahaan-perusahaan mutinasional, yang sampai ke tangan petani 
dengan bantuan pemerintah. 

Jatuhnya rejim otoritarian sentralistik pada 1999, melahirkan demokrasi dan 
desentralisasi dengan harapan agar pemerintah bisa membawa rakyat ke kehidupan 
yang lebih baik, adil dan sejahtera. Namun, kenyataannya angin demokrasi dan 
desentralisasi tak serta merta membawa perbaikan kehidupan warga Makroman, 
maupun kota Samarinda. Elite yang memerintah ini hanya berganti wajah melalui 
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan DPRD langsung, dengan keleluasaan penggunaan 
dana pembangunan oleh mereka yang menang Pilkada. 

Di Samarinda kita menyaksikan para elite oligarki menjadi "kutu loncat". Orang-orang 
dan Partai-partai yang memimpin di masa Orde Baru, masih berkuasa hingga 15 tahun 
berikutnya. Achmad Amins dari Partai Golkar yang menjadi Wakil Walikota di masa Orde 
Baru, justru terpilih menjadi Walikota dalam 2 periode berikutnya. Para pemain politik 
dan pengambil keputusan di Samarinda masih di tangan partai-partai berkuasa,  dengan 
pemain-pemain utama kelompok elit yang dekat dengan kekuasaan dan berjaya secara 
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ekonomi di masa "timber boom". Mereka hanya pindah dari satu partai ke partai lainnya 
– yang kini jumlahnya lusinan, untuk mendapatkan kursi pemerintahan maupun duduk di 
parlemen. 

Keleluasaan  mengelola sumber daya alam di masa rejim desentralisasi justru menjadi 
sumber transaksi politik dan kekuasaan, yang memperbesar kekayaan Oiligarki kutu 
loncat. Salah satu buktinya adalah prestasi Achmad Amins dan Sahari Jaang, sepanjang 
10 tahun memerintah Samarinda berhasil mengeluarkan perijinan tambang batubara 
yang membuat 71 persen wilayah Samarinda menjadi konsesi pertambangan batubara. 
Ijin pertambangan yang dulunya hanya dimiliki segelintir pengusaha dengan konsesi yang 
luas. Kini bertebaran ke puluhan perusahaan dengan luasan lebih kecil, yang sebagian 
dimiliki juga oleh Oligarki politik.  

Kelurahan Makroman juga tak luput dari korban transformasi rejim sentralistik ke 
desentralisasi – Oligarki politik ini. Wilayah Makroman dijadikan konsesi pertambangan 
batubara CV Arjuna sejak 2006. Dua tahun kemudian, revolusi bentang lahan akibat 
pembongkaran batubara melahirkan bencana banjir lumpur batubara yang membuat 
sawah-sawah gagal panen, ternak mati dan sumber-sumber air tercemar.  

Bencana ini menimbulkan kemarahan warga yang berujung pada penghentian paksa 
operasi perusahaan pada 2009. Warga berhasil memaksa perusahaan melakukan 
perundingan dan membayar kompensasi kerugian akibat banjir lumpur pada 2010. 
Namun langkah ini tak bisa menghentikan banjir lumpur yang terus datang setiap musim 
hujan karena kerusakan bentang lahan makin meluas. Gagal panen dan berkurangnya 
pendapatan menjadi peristiwa berulang tiap akhir tahun. Pada 2011, krisis tak hanya 
kelebihan air melalui banjir, tapi juga kekurangan air karena hutan kawasan tangkapan 
air menyusut drastis. Belakangan, petani dan pemilik kolam ikan tak hanya menghadapi 
resiko gagal panen  di dua musim tanam. Biaya produksi mereka juga naik untuk 
mengatasi kekurangan air, serangan hama yang makin menggila dan gulma yang susah 
diklelola. 

Namun krisis yang makin meluas di Makroman ini tidak serta merta membuat warga 
marah dan menutup perusahaan, seperti yang mereka lakukan pada 2009. Justru di saat 
yang sama terjadi perubahan besar-besaran cara pandang warga terhadap tanah. Banyak 
tanah-tanah yang kemudian dijual kepada perusahaan. Transmigran dan para pendatang 
yang dulunya jatuh bangun mendapatkan lahan, dan mengolahnya menjadi lahan-lahan 
produktif  setelah 51 tahun tinggal di sana, kini dengan mudah menjual tanahnya kepada 
korporasi. CV Arjuna hanya membutuhkan waktu 2 tahun untuk mengubah bentang 
lahan dan "mendatangkan" banjir bagi warga Makroman. 

Michael Watts  (1992:11) menggambarkan tentang multiplicity capitalism atau 
keragaman kapitalisme yang berkembang bergantung dimana sejarah dan sedimen sosial 
terbentuk, pada struktur sosial dan tata ruang lokal yang sudah ada di sebuah tempat 
sejak lama. Mutasi dari kapitalisme lokal ke nasional, atau sebaliknya, menyesuaikan 
sejarah dimana studi kasus itu terjadi. Ungkapan ini bisa menjelaskan apa yang terjadi di 
Makroman paska jatuhnya rejim sentralistik, yang justru membuat warga Makroman 
dengan mudah membiarkan terjadinya perubahan spasial dan hubungan sosial bersama 
kehadiran industri batubara.  

Kapitalisme dengan pertambangan batubara sebagai wajahnya di Makroman, berhasil 
melakukan transformasi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari warga Makroman kala 



 
92 | Mencari Makroman di Tanah Pinjaman 

 

mereka berhasil mengadopsi dan mengembangkan relasi-relasi sosial yang telah 
terbangun sejak lama. Model jual beli lahan dengan skema Fee dan Kontrak, 
mematerikan atau memberikan nilai pada  kerusakan alam, menghilangkan relasi 
komunal lewat kelompok tani dengan negosiasi dan pembayaran kompensasi langsung 
kepada individu, mengangkat tokoh-tokoh masyarakat menjadi Humas perusahaan, 
membayar gaji Ketua RT, merekrut tenaga kerja harian, merupakan strategi perusahaan 
menjadi lebih dekat dengan warga. Kapitalisme di Makroman berhasil mengembangkan 
dirinya menadi kapitalisme yang intim. 

Warga belum terlatih menghadapi  hubungan intim tapi merusak ini. Lambat laun, sikap 
perusahaan berubah. Nilai kompensasi yang ditetapkan  tak dibayar sesuai perjanjian, 
selain angkanya kecil, juga dilakukan dalam beberapa kali pembayaran (cicilan),  
perusahaan menunda tanggung jawab melakukan pembersihan parit karena banjir, 
ketua kelompok dan wakil pemerintah tak lagi dilibatkan dalam jual beli maupun 
pembayaran kompensasi. Sikap warga pun juga berubah, meraka saling curiga satu sama 
lain, antar anggota kelompok tani, juga antar ketua kelompok tani, antar warga dan 
pemerintah lokalnya. Terjadi revolusi sosial yang tak pernah terjadi sebelumnya  setelah 
kedatangan transmigran di Makroman.  

Perubahan luar biasa bentang lahan dan sosial dengan cepat ini mengakibatkan 
melemahnya akses dan kontrol warga terhadap tanah dan kemampuannya berproduksi. 
Bagi perempuan dampaknya bisa berlipat. Perempuan Makroman yang berjuang untuk 
mendapatkan akses dan kontrol terhadap tanah baik dalam keluarga dan komunitas,  
justru dipangkas perjuangannya begitu lahan-lahan berpindah menjadi milk korporasi. 
Pekerjaan-pekerjaan tetap di sawah dan kebun baik yang dilakukan tiap hari dan 
musiman, menghilang bersama rusaknya pegunungan dan lahan-lahan pertanian. 
Pekerjaan-pekerjaan yang muncul bersama pembukaan tambang macam, menjaga 
eskavator, mengebor, membuat arang dari tebangan pohon saat pembongkaran OB – 
hanyalah pekerjaan yang bersifat sementara, dan hanya dimiliki oleh laki-laki.  

Hanya dalam waktu 9 tahun, tambang beroperasi berhasil membuat perubahan cepat 
bentang lahan dan relasi sosial di Makroman. Perubahan yang mempengaruhi 
kepemilikan dan tata guna lahan serta mata pencaharian warga. Kini ada sekitar 9 lubang 
tambang yang belum direklamasi oleh perusahaan dan tidak dilakukan tindakan apaun 
oleh pemerintah. Lubang-lubang yang dibiarkan dan lubang-lubang baru yang terus 
dibuka inilah sumber perusakan dan pencemaran bagi warga sekitar dalam jangka 
panjang. 

Penelitian  ini memperlihatkan perubahan bentang lahan dan perubahan relasi sosial 
warga adalah ranah yang tak terpisahkan untuk memperjuangkan dan memulihkan akses 
dan kontrol atas lahan serta layanan lahan  lahannya. Namun, penting dicatat bagaimana 
warga dan masyarakat sipil merespon korporasi yang berwajah intim ini, yang lebih sulit 
digambarkan sosoknya, dan karena gagal menggambarkan siapa penyebab bencana 
mereka, maka besaran dan arah perlawanan mereka tidak tepat sasaran.   

Perubahan yang terjadi begitu cepat di Makroman, upaya perjuangan dan pemulihan  
ruang hidup warga ini mau tidak mau harus dilakukan dengan kecepatan yang tak lebih 
sama. Jika tidak, maka warga Makroman dan warga Samarinda mesti bersiap-siap 
menanggung ongkos sosial dan ekologis. Saat perusahaan tiba-tiba pergi dari lokasi itu 
dengan alasan bangkrut, atau kawasan tambangnya sudah tak lagi ekonomis. 
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