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Prolog 

Kulit yang terpapar terik sinar matahari dan udara dingin yang menusuk pada malam 

hari. Mata dimanjakan dengan panorama alam nan hijau dan asri. Hidung yang mencium 

aroma khas laut dan pantai. Telinga yang mendengar terpaan ombak dan suara satwa-satwa 

yang langka nan unik. Lidah akan dimanjakan dengan ikan-ikan segar pilihan yang baru 

ditangkap dari persembunyiannya. Kita dimanjakan dengan berbagai keindahan alam ini bila 

mengunjungi kepulauan Aru. Ya, tidak salah jika kemudian Alfred Russel Wallace dalam 

perjalanannya ke Kepulauan Aru tahun 1857 mengungkapkan beragam kekagumannya itu 

yang tertulis dalam sebuah buku tebal mengenai Nusantara. Rasa kagum Wallace pada tahun 

1857, masih terus bisa dirasakan saat ini.  

Namun rasa kagum tersebut berubah menjadi rasa heran dan geram: bagaimana bisa 

Kepulauan Aru yang memukau dengan budaya, laut, dan hutannya yang eksotis ini tega 

diobrak-obrik oleh raksasa jahat yang (terus) mengancam dan siap mengeksploitasi sumber 

daya alam yang notabene menjadi kekuatan dan penopang kehidupan MHA di Kepulauan 

Aru? Jika sebelum Inkuiri Nasional, raksasa tersebut adalah perusahaan yang terang-

terangan mengklaim wilayah adat sebagai wilayah konsesi, maka paska Inkuiri Nasional, 

raksasa itu perlahan terasa hilang, padahal tanpa sadar mengintai, menyiapkan strategi yang 

lebih halus agar bisa masuk kembali untuk melakukan eksploitasi atas kekayaan alam di 

Kepulauan Aru. Pasca Inkuiri Nasional, “mereka” raksasa-raksasa perusahan itu tidak tidur, 

melainkan hanya berganti wajah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1. JAR JUIR, Sang Penjaga Hutan 

 Kepulauan Aru merupakan salah satu 

kabupaten di Provinsi Maluku yang terletak di bagian 

tenggara. Kabupaten Kepulauan Aru terdiri dari 

gugusan pulau yang berbatasan dengan Laut Arafura 

di sebelah selatan, Provinsi Papua di sebelah Utara 

dan Timur, serta Pulai Kei Besar – Kabupaten Maluku 

Tenggara di sebelah barat. Perjalanan menuju 

Kepulauan Aru bisa menggunakan dua pilihan: kapal 

laut atau pesawat terbang. Menggunakan kapal laut 

akan memakan waktu 3 hari 2 malam dari Ambon, 

sedangkan menggunakan pesawat hanya memakan waktu 2,5 jam dari Ambon. Baik kapal 

laut maupun pesawat terbang akan tiba di ibukota Kabupaten Kepulauan Aru, yakni Kota 

Dobo. Sebagai sebuah kota, Dobo cenderung merupakan kota yang kecil dengan tingkat 

aktivitas yang tidak terlalu padat. Bila kita menyusuri Kota Dobo sangat jarang ditemukan 

lampu lalu lintas yang terpasang. Pun sangat jarang terdengar suara klakson bersautan satu 

sama lain. Menyeberang jalan menjadi hal yang tidak begitu sulit. Sebagaimana daerah 

kepulauan pada umumnya, udara di Kota Dobo akan sangat terik pada siang hari dan sangat 

dingin yang disertai dengan hembusan angin khas pantai pada malam hari. 

 Dalam catatan Wallace dalam pelayaranannya ke kepulauan Aru, dalam sehari, 

Wallace dapat menemukan 30 spesies kupu-kupu. Jumlah tersebut melebihi jumlah yang 

didapatkan Wallace di Sungai Amazon yang merupakan sungai kedua terpanjang di dunia. 

Setelah tujuh tahun tinggal di daerah tropis, untuk pertama kalinya Wallace menemukan 

pohon pakis dalam keadaan sempurna dan itu di Kepulauan Aru. Wallace berhasil 

mendapatkan berbagai spesies serangga, burung, serta kerang darat yang menawan. Spesies-

spesies tersebut termasuk koleksi langka bagi naturalis Eropa. Bagi Wallace, keindahan 

bengkarung di Kepulauan Aru yang berwarna-warni dan besar jumlahnya bagikan batu mulia. 

Selain itu, setiap pulau memiliki kekhasannya masing-masing. Cendrawasih, kakatua hitam, 

ayam hutan, dan kasuari dapat ditemukan di Pulau Wokan, namun tidak ditemukan di Pulau 

Wamma atau pulau lain di Kepulauan Aru. Wallace juga mengagumi palem-palem di 

Kepulauan Aru ditunjukkan oleh warna 

merah 
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Kepulauan Aru yang memiliki batang tumbuh lurus menjulang hingga 100 kaki dan 

bermahkotakan dedaunan yang menjulang indah (Wallace, 1869). 

 Catatan Wallace sangat berguna saat kami mendatangi Kepulauan Aru. Beragam 

keindahan alam tersebut, didukung pula oleh sikap masyarakat di Kepulauan Aru juga sangat 

ramah, menyenangkan, toleran, dan terbuka dalam menerima hal-hal baru. Hal ini ditunjukkan 

dengan banyaknya pendatang dari luar Kepulauan Aru seperti suku Bugis, suku Jawa, dan 

lain-lain, yang bisa hidup damai dan berdampingan dengan masyarakat asli atau masyarakat 

adat Kepulauan Aru. Mereka datang ke Kepulauan Aru untuk berdagang. Namun, persaingan 

dalam perdagangan tidak justru membuat satu sama lain saling bersaing secara anarkis. 

Perniagaan di Aru yang melibatkan berbagai suku menjadi sebuah cara ajaib untuk 

memelihara ketentraman dan mempersatukan elemen yang tercerai berai  (Wallace 1869).  

Selain itu, toleransi antar umat beragama sangat tinggi. Sebagai contoh mengenai 

toleransi ini dapat yang ditemui di Desa Rebi, Kecamatan Aru Selatan Utara, Kabupaten 

Kepulauan Aru. Umat Kristen di Desa Rebi bergotong royong pada saat pembangunan 

masjid, begitu juga sebaliknya. Masyarakat Kristen bersama-sama masyarakat yang muslim 

bahu membahu berburu di hutan seperti berburu rusa, babi dan binatang lain. Hasil dari 

perburuan tersebut akan digunakan untuk mendanai pembangunan sarana ibadah baik gereja 

ataupun masjid. Umat Muslim dan umat Kristen berada pada wilayah yang berbeda, yakni: 

kampung muslim dan kampung Kristen. Hal tersebut bukan dikarenakan oleh adanya konflik 

agama dan sejenisnya, melainkan untuk saling menghormati satu sama lain. Berikut 

pernyataan Bapak Joshias Darakay yang tinggal di kampung Kristen, 

 

“...kampung muslim di sini dipisah bukan karena apa-apa, tapi karena lebih 

kepada menghormati umat muslim yang tidak memakan babi, anjing, dan 

sejenisnya. Jangan langsung percaya sama saya, boleh langsung ditanyakan 

dengan penduduk kampung muslimnya perihal kenapa dipisah. Muslim dan 

nasrani hidup berdampingan. Waktu itu ada pembangunan masjid, kita semua 

juga saling gotong royong, begitu juga sebaliknya...” (Joshias Darakay, Kepala 

Desa Rebi) 

 

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Bapak Ahmad Darakay yang tinggal di kampung 

muslim, 
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 “....memang di sini kampung muslim dipisah, tapi bukan karena apa-apa itu. 

Cuma agar mereka (red: umat Kristen) tidak ada perasaan tidak enak hati jika 

ingin memakan seperti daging babi, anjing, kanguru, dsj...” (Ahmad Darakay, 

Imam Masjid Desa Rebi) 

 

Masyarakat adat Kepulauan Aru memiliki anggapan, meskipun banyak pendatang dari 

luar Aru dan terdapat perbedaan agama di antara mereka, tidak menjadi persoalan yang 

berarti. Kepulauan Aru sendiri terdiri dari berbagai suku dan adat istiadat yang disatukan 

melalui kesatuan masyarakat adat Kepulauan Aru, diistilahkan dengan Jargaria. Jargaria 

memiliki arti Kepulauan Aru. Di dalam Jargaria, hidup di dalamnya adalah Jar Juir. Jar 

artinya Aru, sedangkan kata Juir artinya orang-orang, marga-marga, mata-mata belang
1
 

sehingga komunitas-komunitas adat yang hidup tersebar di seluruh Kepulauan Aru dari Godor 

Juring (selatan paling ujung) sampai Juring Toi-Toi (utara paling ujung) atau dengan Bahasa 

Indonesia yang lebih dikenal sekarang adalah dari ujung Batu Goyang sampai ujung Waria 

Lau, disebut sebagai Jar Juir. Dengan kata lain, Jar Juir adalah orang-orang Aru yang hidup 

di dalam Jargaria. 

 Kehidupan masyarakat adat Aru di bawah naungan Jargaria sangat bergantung pada 

alam. Hal ini dapat disimak dari aktivitas mereka yang tak terpisahkan dengan hutan. Mereka 

kembali dari hutan menuju kampung pada hari-hari tertentu untuk melakukan ibadah. Bagi 

umat muslim, mereka akan kembali ke kampung, pada hari Jumat, serta hari Sabtu dan 

Minggu bagi umat Kristen. Di luar hari-hari tersebut, kampung akan sepi karena masyarakat 

adat Aru masuk ke hutan untuk mengambil hasil alam. Hasil hutan yang diperoleh masyarakat 

adat Aru, selain digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, juga akan dijual ke 

Kota Dobo. Akan tetapi, perlu menjadi catatan bahwa masyarakat adat Aru menjual hasil 

hutan hanya untuk mendapatkan uang yang digunakan untuk membeli apa yang tidak bisa 

dihasilkan dari hutan. Sebagai contoh saat menjual hasil perburuan berupa rusa, mereka 

menjual rasa hanya seharga Rp 700.000. Berdasarkan pengamatan di lapang, uang tersebut 

kemudian digunakan masyarakat adat Aru untuk membeli keperluan lain yang tidak bisa 

didapatkan dari hutan seperti beras, bumbu dapur yang tidak bisa didapatkan dari hutan, 

peralatan rumah tangga yang tidak bisa diproduksi sendiri, dan lain-lain. Artinya, fungsi uang 

bagi masyarakat adat Kepulauan Aru tidak sama seperti fungsi uang yang telah dikenal oleh 

masyarakat perkotaan. Jika bagi masyarakat perkotaan, uang berfungsi sebagai alat penimbun 

                                                            
1 Mata belang adalah sebuah ikatan kekerabatan yang lebih tinggi daripada marga. 
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kekayaan, alat pembentukkan modal, dll., maka bagi masyarakat adat Kepulauan Aru, uang 

seolah seperti kupon yang hanya berfungsi sebagai alat tukar.  

Dengan demikian, hutan merupakan elemen yang sangat penting dalam proses hidup 

masyarakat adat Kepulauan Aru. Meskipun merupakan daerah kepulauan, masyarakat adat 

Kepulauan Aru bukan merupakan pelaut ulung yang terbiasa mencari hasil-hasil laut seperti 

ikan dan lain-lain. Jika masyarakat adat Kepulauan Aru menangkap ikan, kepiting, atau hasil 

laut lainnya, maka hal tersebut dilakukan hanya di tepian sungai, kawasan hutan bakau, dan 

sekitarnya, bukan di laut lepas. Hasil lapang memperlihatkan bahwa masyarakat adat 

Kepulauan Aru tidak memiliki kapal-kapal yang biasa melayar di laut lepas. Kapal-kapal 

besar cenderung dimiliki oleh para pendatang, seperti pelaut Bugis, pelaut Buton, dan lain-

lain. Masyarakat adat Kepulauan menggunakan sampan yang biasa digunakan untuk 

menyeberang dari pulau ke pulau. Berdasarkan hasil pengamatan di lapang, jika ada yang 

mempunyai katinting
2
 atau motor laut, maka itu digunakan sebagai moda transportasi untuk 

menghubungkan kampung menuju pusat Kota Dobo, bukan moda yang diperuntukkan untuk 

menangkap hasil-hasil laut di laut lepas. Katinting atau motor laut diperlukan sebab lebih 

banyak kampung yang tidak memiliki fasilitas angkutan umum reguler yang menghubungkan 

kampung dengan pusat Kota Dobo. Hal ini kembali diperkuat oleh penuturan Mika Ganobal 

dan Jacky Manuputti di bawah ini, 

 

“...masyarakat di sini kalau melaut juga susah, karena tidak bisa dapat banyak. 

Mereka kalau melaut juga di selat-selat saja. Dibandingkan melaut, masyarakat 

sebenarnya lebih banyak masuk ke hutan untuk mendapatkan hasil hutan atau 

berburu...” (Mika Ganobal, masyarakat adat Aru) 

 

 “...masyarakat adat Aru ini adalah orang yang hidup bergantung pada hutan. 

Bahkan alang-alang sekalipun. Karena alang-alang juga bagian dari ritual adat. 

Masyarakat adat itu punya pesta adat membakar alang-alang setiap tahunnya 

untuk berburu. Mereka juga melaut tapi mereka bukan pelaut ulung, mereka 

hanya punya sampan. Mereka punya sampan bukan untuk laut tapi untuk 

nyebrang dari hutan pulau yang satu ke hutan – pulau yang lain...” (Jacky 

                                                            
2 Katinting adalah perahu kayu yang lebih besar daripada sampan, namun menggunakan mesin 

sebagai motor penggerak dengan kapasitas yang lebih kecil dari speed boat.  
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Manuputti, Ketua Divisi Penelitian dan Pengembangan Shinode Gereja Protestan 

Maluku)
3
 

 

1.2. “Hilang”nya Hutan Aru Akibat Konsesi Perkebunan Tebu 

Masyarakat kepulauan Aru pada tahun 2010 dikejutkan dengan adanya kabar buruk 

bahwa 484.493 Ha dari 626.900 Ha luas daratan kepulauan Aru atau sekitar 77% wilayah 

daratan Aru telah dimiliki oleh 28 anak perusahaan di bawah konsorsium  PT Menara Group 

untuk perkebunan gula
4
. Siapa pun akan terkejut dengan berita ini, membayangkan 77% 

ruang hidup masyarakat adat Aru telah masuk dalam wilayah konsesi konsorsium PT MG 

untuk perkebunan tebu. Artinya, tersisa tidak lebih dari seperempat daratan kepulauan Aru  

yang akan diperebutkan masyarakat untuk tetap bertahan hidup. Sebelumnya, tidak diketahui 

bahwa PT MG telah mengoperasikan perkebunan apapun sebelum mereka memasuki 

Kepulauan Aru, tetapi PT MG dengan sangat berani mengajukan izin perkebunan yang jauh 

lebih besar daripada sejumlah perkebunan yang telah mapan dalam beberapa tahun terakhir 

ini.
5
 

Dampak sosial dari adanya konsesi ini sudah pasti tak terhindarkan, diantaranya seperti 

konflik vertikal, konflik horizontal, dan sistem relasi sosial yang akan tergerus. Selain itu, 

sistem kultural masyarakat adat Aru akan hancur akibat dari rusaknya berbagai situs-situs 

yang diyakini bersejarah dan  keramat oleh masyarakat adat Aru. Ekosistem juga dipastikan 

porak-poranda karena kekayaan flora dan fauna akan digantikan dengan pohon tebu dan 

hama. Ketersediaan air tawar di pulau kecil yang tidak memiliki pegunungan itu juga akan 

habis diserap oleh akar-akar pohon tebu, mengingat tebu adalah pohon yang akarnya tidak 

diciptakan Tuhan untuk menyimpan cadangan air tapi diciptakan untuk menyedot banyak air 

sehingga  rakyat Aru akan dipaksa berebut air dengan tebu. Belum lagi sistem sanitasi daerah 

kawasan perkebunan tebu cenderung sangat buruk untuk masyarakat adat karena sistem 

pengairan akan lebih banyak digunakan untuk kebutuhan tebu dibandingkan untuk kebutuhan 

sehari-hari masyarakat adat. Mengingat sistem sanitas dan konsep higienitas akan sangat 

                                                            
3 Jacky Manuputti adalah salah satu tokoh yang sangat aktif dalam mengupayakan penyelamatan 

Kepulauan Aru. Beliau menjadi aktor kunci yang memperjuangkan Shinode Gereja untuk 

mengeluarkan sikap resmi menolak perusahaan-perusahaan yang akan merusak kelerstarian hutan 

dan kesatuan masyarakat adat Kepulauan Aru. Beliau termasuk orang yang mengorganisir 

komunitas-komunitas blogger di tingkat Ambon hingga kampanye “Save Aru” bisa melejit hingga 

tingkat internasional. 
4 Kepulauan Aru Terancam Tenggelam. Naskah Inkuiri Nasional Kepulauan Aru 2014. 
5 Pusaka.or.id. 2014. SaveAru Mengusir Menara Group, Saatnya Untuk Save Boven Digoel pada 

http://pusaka.or.id/savearu-mengusir-menara-group-saatnya-untuk-savebovendigoel/, diakses 

terakhir tanggal 18 Oktober 2015. 

../customXml/item1.xml
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buruk, masyarakat adat Kepulauan Aru akan menjadi mudah terserang penyakit kulit seperti 

pes dan kusta (Kadir, 2013)
6
. 

 Dari kondisi semacam itu, perlu untuk diketahui mengenai bagaimana kondisi 

masyarakat MHA adat Aru menghadapi ancaman terampasnya ruang hidup mereka. 

Maka, untuk mensistematika penulisan dalam laporan peneltiian ini, ada tiga hal yang 

akan dibahas pertama, Mengapa konsesi perkebunan tebu muncul sangat massif di 

Kepulauan Aru? Kedua, bagaimanakah perjuangan gerakan masyarakat Adat Kepulauan 

Aru dalam mempertahankan hutan hak mereka ? Bagaimanakah Kondisi Masyarakat 

Hukum adat paska inkuiri nasional?   

                                                            
6 Kadir, Hatib Abdul. 2013. “Manisnya Gula, Pahitnya di Orang Aru: Alasan Antropologis 

Menolak Perkebunan Tebu.” pada http://etnohistori.org/manisnya-gula-pahitnya-di-orang-aru-

alasan-alasan-antropologis-menolak-perkebunan-tebu-oleh-hatib-abdul-kadir.html,terakhir diakses 

tanggal 9 Oktober 2015 

numbering.xml
numbering.xml
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BAB II 

Dari Sasi hingga Media sosial Internasional: Membela Bumi JARGARIA 

 

Perlawanan tidak diproduksi oleh kecerdasan pemimpin, sama sekali bukan buah 

pikiran para intelektual. Gerakan perlawanan atas ketidakadilan selalu lahir dari dinamika 

kehidupan harian manusia. Kontradiksi kepentingan yang tak terdamaikan, akibat dari 

eksploitasi dan pencurian atas kedaulatan ekonomi, politik, budaya, psikologis atau lebih luas 

penghancuran ruang hidup manusia atas manusia dan alam menentukan tumbuh kembangnya 

gerakan perlawanan. Gagasan dan praktek gerakan perlwanan rakyat atas dominasi kelas 

berkuasa selalu tumbuh bersamaan dengan semakin perihnya cita rasa penindasan. Namun 

berbeda dengan pegas, tidak semua cita rasa penindasan melahirkan reaksi yang sama. 

Masyarakat sangat  unik dalam bereaksi atas  aksi yang dihadapinya. Corak kultural yang 

berkembang dalam suatu komunitas  sangat menentukan cara mereka bereaksi.  Demikian 

halnya dengan cara dan strategi yang dilakukan oleh masyarakat kepulauan Aru tentu saja 

berbeda dengan cara dan metode perlawanan yang akan digunakan oleh komunitas/ serikat  

gerakan buruh di kawasan industri perkotaan.  

Masyarakat adat Aru tidak membiarkan hutan dan ruang hidup mereka porak-poranda 

direbut oleh perusahaan dengan muda. Demikian pula dengan perusahaan yang tidak akan 

bersedia meninggalkan Aru setelah mendapatkan izin konsesi dari negara atas 77% 

Kepulauan Aru. Perusahaan  akan mengerahkan segala kemampuan yang dimilikinya untuk 

melindungi kepentingan akumulasi kapital di Aru dengan melibatkan preman hingga aparat 

negara seperti TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan kepolisian untuk melakukan intimidasi 

atau tindakan represif. Sementara itu, masyarakat kepulauan Aru semakin yakin dan kuat 

dalam mengkonsolidasikan gerakan masyarakat lokal dan menghubungkan gerakan lokal 

dengan gerakan solidaritas dari berbagai pulau di Indonesia, yang diantaranya dilakukan 

melalui media sosial seperti twitter, facebook, website, blog, petisi online, dll. Melalui jejaring 

yang berhasil dibangun melalui media sosial tersebut, masyarakat adat Aru berhasil membuat 

gerakan solidaritas yang dinamakan dengan Save Aru mendapat perhatian dari dunia 

internasional. 
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2.1. Sasi Bela Bumi JARGARIA  

Masyarakat adat Aru mempunyai tradisi tersendiri 

dalam menjaga hutan dan ruang hidup mereka. Tradisi 

itu telah mengakar sejak komunitas mereka tumbuh. 

Walaupun banyak pengaruh budaya dari luar, pengaruh 

kepercayaan spiritual seperti  Kristen dan Islam, tidak 

lantas membuat  pengetahuan asli masyarakat adat Aru 

sirnah. Pengetahuan asli tetap terjaga dan terus 

diwariskan dari generasi ke genarasi seperti pengetahuan 

tentang tumbuhan dan binatang yang diyakini memiliki 

hubungan kuat dengan asal-usul manusia, suasana 

geografi dan tempat tinggal yang perlu dijaga, tata laku 

dan pengaturan sosial maupun individu yang berkaitan 

erat dengan upaya menjaga keseimbangan hidup antara manusia dengan alam. Salah satu 

warisan pengetahuan itu adalah Sasi. 

Sasi merupakan mekanisme adat (berupa larangan) untuk mengatur hubungan manusia 

dengan alam agar tidak terjadi eksploitasi berlebihan atas alam.  Dalam masyarakat adat 

Kepulauan Aru, dikenal ada 2 Sasi Adat, yaitu Sasi Adat Loi-Loi dan Sasi Adat Sir. Sasi Adat 

Loi-Loi dipasang di hutan, sedangkan Sasi Adat Sir dipasang di laut. Terdapat lima jenis Sasi 

Adat di Kepulauan Aru, yaitu: Sasi Adat Nagwe (menggunakan 

burung elang), Sasi Adat  menggunakan pucuk daun kelapa, Sasi 

Adat mengunakan ular berbisa, Sasi Adat mengunakan buaya 

laut/ sungai, dan Sasi Adat menggunakan piring putih 

polos/daun siri dan buah pinang. Masyarakat adat sepenuhnya 

percaya bahwa barangsiapa yang melanggar Sasi, maka akan 

tertimpa malapetaka atau bencana, bahkan bisa menyebabkan 

kematian/ meninggal dunia. 

Menyadari dampak-dampak negatif yang berpotensi 

ditimbulkan melalui kehadiran PT MG, masyarakat adat 

memberikan reaksi dan perlawanan dengan cara memasang Sasi 

di 80% wilayah Kepulauan Aru termasuk wilayah-wilayah yang 

menjadi konsesi PT MG (FWI 2014) . Salah satu contohnya 

adalah pemasangan Sasi yang dilakukan oleh masyarakat adat 

Sasi Adat yang menggunakan 

daun kelapa 

Pemasangan Sasi Adat oleh 

Marga Siarukin 
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Kepulauan Aru yang bermarga Siarukin pada tanggal 22 November 2013 di Nata Popjetur, 

Kecamatan Aru Selatan. Awalnya, masyarakat adat dalam satu desa berkumpul di rumah adat 

untuk musyawarah dan menyepakati pemasangan Sasi. Setelah disepakati bersama, 

pemasangan Sasi dilakukan setiap marga di wilayah marganya masing-masing. Ketua adat 

masing-masing marga akan memimpin jalannya pemasangan Sasi di lokasi-lokasi yang telah 

disepakati dengan disaksikan oleh perwakilan marga sebagaimana terlihat pada gambar di 

atas. Ketua adat marga Siarukin lalu membacakan mantra-mantra yang berisi permintaan 

kepada leluhur untuk menjaga wilayah petuanan adat, termasuk ancaman penyerobotan dari 

pihak PT MG. 

Yang mengejutkan, setelah pemasangan Sasi oleh masyarakat, beberapa peristiwa 

malapetaka dialami oleh pihak-pihak yang menyetujui kehadiran PT MG. Masyarakat 

meyakini hal itu sebagai efek dari dari melanggar Sasi di Kepulauan Aru. Beberapa peristiwa 

tersebut, di antaranya: 

1. Meninggalnya Bupati Kepulauan Aru Alm. Teddy Tengko yang memberikan 11 Ijin 

Pelepasan Kawasan Hutan Adat untuk beroperasinya PT MG di Kepulauan Aru. 

Awalnya, Alm. Teddy Tengko ditangkap secara paksa oleh Tim Mahkamah Agung 

di Bandara Rar Gwamar Aru, Dobo. Pasca penangkapan dan dibawa ke daerah 

Sukamiskin, Bandung, Alm. Teddy Tengko mulai sakit-sakitan hingga akhirnya 

meninggal dunia. Setelah ditelisuri, ternyata 11 Ijin pelepasan Kawasan Hutan Adat 

yang diberikan oleh Alm. Teddy Tengko tersebut merupakan kawasan-kawasan yang 

telah dipasangkan Sasi Adat oleh para pemilik Petuanan Adat/Pemilik Tanah dan 

Kawasan Hutan Adat tersebut. 

2. Seorang Anggota Kepolisian Resort Kepulauan Aru merusak Sasi yang telah 

dipasang oleh masyarakat adat Kepulauan Aru di Lapangan Yos Sudarso Dobo, 

Kepulauan Aru. Beberapa minggu setelahnya, polisi tersebut sakit hingga meninggal 

dunia, sedangkan Komandannya yang bertugas pada saat perusakan Sasi Adat 

tersebut juga sakit dan meninggal dunia di Kota Ambon, Maluku.  

3. Selanjutnya, Wakil Bupati yang menjabat pada saat pemerintahan Alm. Teddy 

Tengko yang juga terlibat dalam pemberian izin masuknya PT MG di Kepulauan Aru 

pun sakit dan meninggal dunia. Terdapat juga tua adat dan kepala desa yang 

kemudian jatuh sakit dan meninggal setelah menandatangai izin pelepasan tanah 

adat.  
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Sekilas, peristiwa-peristiwa tersebut terkesan magis dan irasional. Namun, bagi 

masyarakat adat Kepulauan Aru, peristiwa di atas semakin menambah keyakinan masyarakat 

bahwa Sasi bekerja dan menjadi sebuah mekanisme adat yang ampuh untuk menjaga 

kelestarian alam di Kepulauan Aru, seperti pernyataan Bapak Simon Kamsy di bawah ini, 

 

“...su banyak sekali yang meninggal, mulai dari Bupati, wakil Bupati, anggota 

DPR, Kepala Desa. Itu semua meninggal karena menjual tanah adat yang sudah 

di-sasi oleh masyarakat adat...” (Simon Kamsy, masyarakat adat Kepulauan Aru)  

 

2.2. Bumi Internasional Bela JARGARIA 

Perlawanan masyarakat adat Kepulauan Aru untuk menolak kehadiran raksasa yang siap 

mengobrak-abrik sumber daya alam di Kepulauan Aru tidak hanya berhenti pada pemasangan 

Sasi Adat. Di samping perjuangan khas adat melalui Sasi, masyarakat adat Kepulauan Aru 

juga melakukan perjuangan menolak kehadiran PT MG melalui konsolidasi-konsolidasi yang 

melibatkan berbagai elemen. Pada awalnya, perjuangan dimulai dari berkumpulnya pemuda-

pemuda dan perempuan-perempuan adat di Kota Dobo. Mereka merencanakan dan 

mengorganisir aksi-aksi penolakan terhadap rencana pembangunan pabrik dan perkebunan 

tebu yang akan membabat hutan-hutan adat di Kepulauan Aru. Untuk mempermudah 

mengorganisir aksi-aksi masyarakat dan pemuda, maka dibentuklah Forum Komunikasi 

Masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru pada tahun 2012. Pada pertengahan 2013, para aktivis 

dan masyarakat adat Aru membentuk Koalisi Pemuda dan Masyarakat Adat Aru untuk 

memperkuat perjuangan menentang kehadiran Konsorsium 

PT MG.  

Yang juga paling populer adalah hadirnya solidaritas 

luas yang mendukung masyarakat adat Kepulauan Aru dalam 

perjuangannya melawan PT MG, yang menamakan diri 

sebagai Save Aru. Save Aru menjadi semakin populer, 

terutama di media-media sosial, karena keberhasilannya 

melibatkan komunitas blogger lokal Ambon yang berperan 

aktif melakukan kampanye yang membela hak-hak 

masyarakat adat Kepulauan Aru dalam perjuangannya 

melawan PT MG. Komunitas blogger lokal Ambon yang 

berisi para pemuda/i Ambon memanfaatkan jaringan yang 

Foto Solidaritas “Save Aru” 

yang diunggah via media 

sosial 
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dimilikinya untuk menggaungkan kampanye ini. Mereka menghubungi para kawan dan 

kerabat sekitar (dalam kota), luar kota, hingga yang sedang menempuh studi di luar negeri. 

Mereka menjelaskan kondisi yang terjadi di Kepulauan Aru dan urgensi kampanye Save Aru 

untuk menjaga hutan adat di Kepulauan Aru. Kegigihan dari para pemuda/i tersebut membuat 

Save Aru berhasil mendapat perhatian dari berbagai kalangan, termasuk kalangan kelas 

menengah perkotaan, artis, intelektual, hingga ke dunia internasional. 

 

“...Save Aru ini kan luas sampai ke tingkat internasional, misalnya teman-teman 

dari kampus-kampus internasional yang ikut terlibat dalam memberikan 

dukungan melalui foto-foto solidaritas yang di-upload di twitter...” (Jacky 

Manuputti) 

 

Setelah memberikan perlawanan yang berlapis, dari mulai perlawanan secara adat 

melalui Sasi, aksi konvoi jalanan, solidaritas Save Aru yang bermunculan di media sosial, 

petisi online yang diinisiasi oleh Glen Fredly, hingga perlawanan gerakan berupa aksi-aksi 

gerakan yang kemudian dikenal pada tingkat internasional, pada tahun 2014, masyarakat adat 

Kepulauan Aru melaporkan dugaan-dugaan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia yang 

ditimbulkan dari kehadiran PT MG di Kepulauan Aru kepada Komisi Nasional Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia (KOMNAS HAM RI). Pada tanggal 29-31 Oktober 2014, 

KOMNAS HAM RI bekerja sama dengan beberapa mitra Lembaga Swadaya Masyarakat 

(LSM) di Indonesia menyelenggarakan Inkuiri Nasional –suatu investigasi terhadap masalah 

Hak Asasi Manusia yang sistematis di mana masyarakat umum diundang untuk turut serta 

memberi kesaksisan, yang salah satunya diadakan di Ambon dan juga membahas terkait kasus 

yang terjadi antara Masyarakat Hukum Adat dengan PT MG di Kepulauan Aru.  
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BAB III 

ANGIN SEGAR INKUIRI NASIONAL  

 

Inkuiri Nasional menjadi harapan bagi 

masyarakat adat, khususnya yang tengah 

berkonflik, untuk mendapat pengakuan dan 

pembelaan hak-hak atas tanah yang telah 

dirampas oleh perusahaan-perusahaan yang 

hendak masuk ke wilayah masyarakat adat. 

Demikian juga yang dirasakan oleh masyarakat 

adat Kepulauan Aru. Secara psikologis, Inkuiri 

Nasional memberikan pengaruh positif kepada masyarakat adat Kepulauan Aru. Hal ini 

ditunjukkan dari bertambahnya keberanian masyarakat untuk berbicara dan menyampaikan 

pendapat. Inkuiri Nasional membuat masyarakat adat Kepulauan Aru merasa diperhatikan dan 

mendapat dukungan langsung dari Lembaga Negara –dalam hal ini KOMNAS HAM. 

 

3.1. Gambaran Inkuiri Wilayah Maluku 

 

DKU (Dengar Keterangan Umum) Inkuiri wilayah Maluku berlangsung dari tanggal 29 

sampai dengan 31 Oktober 2014 di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Provinsi Maluku. Inkuiri wilayah Maluku dihadiri oleh 6 MHA, yaitu MHA 

Tananahu Kabupaten Maluku Tengah, MHA Pulau Romang Kabupaten Maluku Barat Daya, 

MHA Sawai Kabupaten Halmahera Tengah, MHA Pagu Kabupaten Halmahera Utara, MHA 

Tobelo Dlam Kabupaten Halmahera Timur, dan MHA Kepulauan Aru Kabupaten Kepulauan 

Aru. Beberapa pihak menghadiri Inkuiri wilayah Maluku, yaitu mulai dari masyarakat adat 

yang bertindak sebagai para testifier, para kepala dinas, pemerintah daerah, kepolisian, hingga 

perusahaan-perusahaan yang sedang berkonflik dengan masyarakat adat. Untuk kasus 

Kepulauan Aru, terdapat beberapa pihak yang penting didengarkan keterangannya, namun 

tidak menghadiri DKU, yaitu: BPK Pejabat Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, Kepala Dinas 

Kehutanan dan Pertanian Kepulauan Aru, Lana;-lanal TNI AL Kepulauan Aru, dan Kepala 

Kepolisian Kepulauan Aru. Beberapa pihak lain yang menghadiri DKU dan memberikan 

keterangannya mengenai konflik di Kepulauan Aru adalah MHA Kepulauan Aru yang 

diwakili Simon Kamsy, Agustinus Gusti Teluwun, Mika Ganobal, dan Dolfince Gaelagoe 
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(Mamah Do), perwakilan dari PT Menara Group, mantan anggota DPRD Kabupaten 

Kepulauan Aru, dan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di Polres 

Kepulauan Aru. Selama proses DKU berlangsung, situasi berjalan cukup tegang dikarenakan, 

menurut keterangan Bapak Simon Kamsy, Bapak Simon mendapat ancaman dan intimidasi, 

khususnya dari pihak kepolisian. Akan tetapi, semua cenderung berlangsung lancar karena 

para tertifier tersebut juga ditemani oleh pihak dari LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan 

Korban). 

 

3.2. Pengaruh yang Paling Signifikan Dalam Inkuiri bagi MHA Kepulauan Aru 

 

Mamah Do, salah satu tperempuan pejuang adat masyarakat adat Kepulauan Aru, 

merasakan pengaruh positif dari Inkuiri. Sebelum adanya Inkuiri Nasional, Mamah Do 

mengaku mendapat teror dan intimidasi dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian 

yang dikirimkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) jika telah bersuara atau menyampaikan 

pendapatnya dalam membela hak-hak adat masyarakat adat Kepulauan Aru.
7
 Akan tetapi 

setelah Inkuiri Nasional, teror dan intimidasi dari para aparatur negara tersebut berkurang, 

sehingga Mamah Do dan masyarakat adat Kepulauan Aru yang lain menjadi lebih berani 

dalam bersuara atau menyampaikan pendapat dalam membela hak-hak masyarakat adat 

Kepulauan Aru. Artinya, pasca Inkuiri Nasional, Pemda lebih berhati-hati dalam bertindak 

atau mengambil tindakan represif kepada masyarakat adat Kepulauan Aru karena merasa 

dipantau oleh pusat/ nasional. Berikut penuturan Mamah Do, 

 

“...dulu sebelum Inkuiri Nasional, setelah Mamah bersuara saat Sosialisasi PT 

MG yang berkedok Sosialisasi Undang-Undang Desa itu, besoknya ada TNI yang 

datang ke rumah. Mamah bilang, ‘oh iya bagaimana? Silakan masuk silakan 

masuk.’ TNI itu ternyata meminta Mamah untuk bertemu dengan komandannya 

atau orang yang jabatannya lebih tinggi lah daripada yang diutus untuk ketemu 

Mamah itu. Mamah jawab, ‘bilang pada Komandanmu saya tidak ada urusan 

dengan mereka, urusan saya hanya membela hak-hak adat.’ TNI itu kemudian 

berkata, ‘ibu tidak takut pada kami?!! Kalau saya bawa senjata, saya tembak  

ibu, bagaimana?’ Mamah menjawab lagi, ‘saya tidak takut! Saya takut sama 

Tuhan saja! Sayangi dirimu ya.. Sayangi anak dan istrimu, saya punya pengacara 

                                                            
7 Perempuan Aru: Melawan PT. Menara Group (Kisah Ibu “Dolfince Gaelagoe”). 2014. 
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di Ambon dan di Jakarta sekalipun.’ Hahaha TNI itu pun pergi, tapi besoknya 

komandannya atau mungkin yang jabatannya lebih tinggi dari yang kemarin 

datang lagi. Saat mereka kembali datang, Mamah Do tidak ada di rumah. Nah 

bentuk-bentuk intimidasi semacam itu sudah mulai berkurang pasca Inkuiri 

Nasional...” (Mamah Do, perempuan adat Kepulauan Aru) 

 

“...bukan tidak ada, tapi bentuk-bentuk intimidasi dan teror mulai berkurang 

pasca Inkuiri Nasional...” (Mika Ganobal, masyarakat adat Kepulauan Aru) 

 

Dengan demikian, kehadiran Inkuiri Nasional telah berimplikasi pada meningkatnya 

semangat dan moral masyarakat adat Kepulauan Aru dalam perjuangannya melawan raksasa-

raksasa yang berkedok perusahaan yang hendak merampas tanah adat masyarakat adat 

Kepulauan Aru.  

 

“...iya, jelas ada pengaruhnya itu Inkuiri. Masyarakat jadi merasa lebih 

diperhatikan oleh negara. Masyarakat menjadi merasa mendapat support secara 

moral...” (Jacky Manuputti, saksi ahli masyarakat adat Kepulauan Aru saat 

Inkuiri Nasional) 

 

Secara psikologis, Inkuiri Nasional memang memberikan pengaruh kepada semangat 

dan keberanian masyarakat adat Kepulauan Aru dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat 

adat atas tanah-tanah adat di Kepulauan Aru. Akan tetapi, perlu menjadi catatan penting 

bahwa yang paling diharapkan masyarakat adat Kepulauan Aru dari adanya Inkuiri Nasional 

bukanlah efek secara psikologis tersebut, melainkan adanya kebijakan yang bisa menghadang 

atau bahkan “menendang” perusahaan-perusahaan yang mencoba untuk masuk dan beroperasi 

di Kepulauan Aru. Harapan masyarakat adat Kepulauan Aru akan adanya sebuah kebijakan 

pasca Inkuiri Nasional pada kenyataannya kini masih menjadi harapan kosong belaka. 

Meskipun PT MG (seolah) kini tidak beroperasi lagi di Kepulauan Aru, masyarakat adat 

Kepulauan Aru merasa belum bisa tenang karena belum melihat adanya kebijakan terkait 

persoalan pencabutan izin-izin masuk PT MG, dll. yang dikeluarkan oleh pemerintah.  

 

“...PT MG sekarang tidak jelas statusnya di Kepulauan Aru. Kami belum pernah 

melihat bukti tertulis seperti kebijakan dan lain-lain bahwa PT MG atau 
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perusahaan apapun itu telah benar-benar pergi dari Kepulauan Aru...” (Jacky 

Manuputti, saksi ahli masyarakat adat Kepulauan Aru saat Inkuiri Nasional) 

 

Kekhawatiran masyarakat atas PT MG dan berbagai perusahaan lain yang bisa hadir 

kembali sewaktu-waktu semakin menjadi manakala masih terdapat Perda No. 3 Tahun 2012 

tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW) Kabupaten Kepulauan Aru. Dalam 

Perda No. 3 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Kepulauan Aru, seluruh hutan di 

Kepuluan Aru dibagi menjadi dua, yaitu: hutan produksi tetap dan hutan konversi. Hutan 

produksi tetap adalah hutan negara, sedangkan hutan konversi inilah yang menjadi incaran 

perusahaan untuk berinvestasi atau melakukan penanaman di wilayah hutan konversi. Jika 

seluruh hutan dibagi untuk hutan produksi tetap dan hutan konversi, maka pertanyaannya 

adalah: di manakah letak hutan adat? Artinya, Perda No. 3 Tahun 2012 belum mengakui 

adanya hutan adat di Kepulauan Aru. Dengan kata lain, Perda No. 3 Tahun 2012 juga 

bertentangan dengan Putusan MK 35 bahwa “hutan adat bukan hutan negara”. 

 

“...selama Perda No. 3 Tahun 2012 tentang RTRW Kepulauan Aru masih ada, 

perlu dipertanyakan keseriusan pemerintah dalam menerapkan Putusan MK 35. 

Cabut Perda itu dan diperlukan Perda baru yang mengakui hak-hak masyarakat 

adat atas tanah adat. Kenyataannya sekarang dicabut juga tidak, pun kami belum 

mendengar pengakuan pemerintah, khususnya pemerintah daerah, terhadap 

hutan adat. Masyarakat adat Kepulauan Aru akan selalu waspada...” (Boy 

Darakay, masyakakat adat Kepulauan Aru) 

 

Patut diperhatikan pula, Perda No. 3 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Kepulauan 

Aru ini dijadikan “tameng” atau landasan oleh Pemda dalam menerima kehadiran perusahaan-

perusahaan yang hendak masuk di Kepulauan Aru. Selama belum terdapat aturan turunan 

yang berupa Perda dari Putusan MK 35, Pemda yang dalam hal ini Dinas Pertanian dan 

Kehutanan Kabupaten Kepulauan Aru mengaku tidak bisa mengimplemetasikan Putusan MK 

35 tersebut. 
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Berikut pernyataan langsung dari Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten 

Kepulauan Aru. 

 

 “...iyalah semua hutan di Kepulauan Aru adalah hutan adat, tapi kan kita 

merujuk pada Perda No. 3 Tahun 2012 yang di situ dijelaskan bahwa ada hutan 

konversi yang bisa dialokasikan untuk alih fungsi lahan. Putusan MK 35 memang 

ada, tapi kan belum ada Perda-nya toh? Kita kan punya aturan, selama belum 

Peta Kawasan Strategis Kabupaten Kepulauan Aru Berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2012 Tentang RTRW  

Kepulauan Aru 
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ada aturan turunannya ya belum bisa diterapkan...” (Maya, Kepala Dinas 

Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Aru) 
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BAB IV  

Masyarakat Hukum Adat Aru Paska Inkuiri Nasional 

 

4.1. Pemekaran Hanya Bungkus! 

 Berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 

Tentang Tata Cara Pembentukan, 

Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, 

pemekaran daerah adalah pemecahan 

provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua 

daerah atau lebih. Dengan demikian, 

pemekaran daerah adalah membentuk 

daerah baru yang terpisah dari daerah 

induk, baik provinsi maupun kabupaten/ 

kota (Adhayanto dkk. 2013).
8
  Paska 

Inkuiri Nasional, rencana pemekaran 

daerah ini juga terjadi di Kepulauan Aru. Alih-alih mendapat kepastian hukum atas status 

hutan adat Kepulauan Aru, masyarakat adat Kepulauan Aru justru semakin dicemaskan oleh 

rencana pemekaran Kabupaten Aru Perbatasan. Kabupaten Kepulauan Aru sendiri pada tahun 

2003 juga merupakan hasil pemekaran dengan Kabupaten Maluku Tenggara. Hasil pemekaran 

Kabupaten Kepulauan Aru tersebut mula-mula membawahi tiga kecamatan, yakni: 

Kecamatan Pulau-Pulau Aru yang beribukota di Dobo, Kecamatan Aru Tengah yang 

beribukota di Benjina, dan Kecamatan Aru Selatan yang beribukota di Jerol. Pada tahun 2008, 

Kabupaten Kepulauan Aru mengalami pemekaran kecamatan menjadi tujuh kecamatan, yaitu 

Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kecamatan Aru Utara, Kecamatan Aru Tengah, Kecamatan Aru 

Tengah Timur, Kecamatan Aru Tengah Selatan, Kecamatan Aru Selatan, dan Kecamatan Aru 

Selatan Timur. Pada tahun 2012, terjadi pemekaran kecamatan kembali menjadi sepuluh 

kecamatan, yaitu: Kecamatan Pulau-Pulau Aru. Kecamatan Aru Utara, Kecamatan Sir-Sir, 

Kecamatan Aru Utara Timur Batuley, Kecamatan Aru Tengah, Kecamatan Aru Tengah 

Timur, Kecamatan Aru Tengah Selatan, Kecamatan Aru Selatan, Kecamatan Aru Selatan 

Utara, dan Kecamatan Aru Selatan Timur. Setelah beberapa kali mengalami proses 

                                                            
8 Adhayanto Oksep, dkk. 2013. Kajian Akademik Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur 

Provinsi Kepulauan Riau. Riau (ID): UMRAH. 

Spanduk Sosialisasi Pemekaran Kabupaten Aru 

Perbatasandi Tengah Alun-Alun 

Kota Dobo 
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pemekaran tersebut, pada tahun 2015 ini, Kabupaten Kepulauan Aru hendak memekarkan diri 

menjadi dua kabupaten, yaitu menjadi Kabupeten Kepulauan Aru dan Kabupaten Aru 

Perbatasan.  

 Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Syafarudin (2009) dalam Adhayanto dkk. 

(2013), terdapat empat pemetaan aneka makna politik pemekaran daerah untuk regional 

Maluku, yaitu: politik percepatan pembangunan, politik desentralisasi, politik identitas agama, 

dan politik kontestasi elite lokal. Pemekaran daerah dalam konteks politik percepatan 

pembangunan merupakan upaya (pusat dan daerah) untuk melakukan percepatan 

pembangunan yakni meningkatkan kesejahteraan, layanan publik, infrastruktur, dan 

pertumbuhan perekonomian. Pemekaran daerah dalam konteks politik desentralisasi 

merupakan upaya (pusat dan daerah) untuk melaksanakan dan menduplikasi politik 

desentralisasi. Pemekaran daerah dalam konteks politik identitas agama merupakan upaya 

untuk memunculkan kejelasan identitas agama dominan dalam sebuah wilayah administrasi. 

Sedangkan, pemekaran daerah dalam konteks politik kontestasi elite lokal merupakan ajang 

kontestasi elite lokal yang kalah bersaing di Pilkada atau tidak mendapat kursi di DPRD untuk 

mendapatkan ‘kursi’ di daerah pemekaran yang baru. 

 Menurut penuturan Mamah Do, pemekaran Kabupaten Aru Perbatasan bukanlah 

pemekaran yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat Kepulauan 

Aru. Pemekaran Aru Perbatasan tidak lebih merupakan pemekaran daerah dalam konteks 

politik kontestasi elit lokal. Hal ini disebabkan orang-orang yang saat ini terlibat dalam tim 

pemekaran merupakan orang-orang yang tidak mendapat kursi di DPRD. Selain itu, 

pemekaran Aru Perbatasan semakin sarat dengan kepentingan politik dan agenda-agenda 

terselubung karena orang-orang yang dahulunya berpihak pada PT MG kini hadir kembali di 

dalam tim pemekaran Kabupaten Aru Perbatasan. Sebagian masyarakat adat Kepulauan Aru 

menduga bahwa rencana pemekaran Kabupaten Aru Perbatasan hanyalah “wajah” lain dari 

upaya PT MG untuk dapat kembali masuk di Kepulauan Aru. Pemekaran Kabupaten Aru 

Perbatasan adalah strategi yang lebih halus yang digunakan PT MG agar dapat masuk kembali 

di Kepulauan Aru. Berikut penuturan Mamah Do, 

 

“...coba kita lihat orang-orang yang sekarang masuk dalam tim pemekaran Aru 

Perbatasan. Mereka adalah orang-orang yang dulu pro dengan masuknya PT 

MG di Kepulauan Aru. Walaupun sekarang kelihatan tenang-tenang saja, tapi 

mereka pasti masih mengintai, menunggu celah untuk masuk kembali di 

Kepulauan Aru ini. Yang juga berada dalam tim pemekaran adalah mereka, 
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orang-orang gagal yang tidak terpilih dalam pemilihan legislatif yang lalu. 

Pemekaran itu agar mereka dapat gula-gula saja, dapat kursi. Ketika mereka 

sudah dapat, bukan tidak mungkin PT MG akan masuk kembali di Kepulauan Aru 

ini...” (Mamah Do, perjuang perempuan adat Kepulauan Aru) 

 

Lain halnya dengan Mamah Do, kecemasan atas rencana pemekaran Kabupaten Aru 

Perbatasan yang diduga menjadi wajah lain dari PT MG di Kepulauan Aru juga datang dari 

Joshias Darakay, salah satu masyarakat adat Kepulauan Aru yang pada tahun 2002 terlibat 

sebagai tim pemekaran Kabupaten Kepulauan Aru. Menurut Joshias, berdasarkan 

pengalamannya, pemekaran suatu daerah adalah sebuah proses panjang yang memakan waktu 

minimal 2 tahun. Proses yang panjang tersebut bukan disebabkan karena konflik-konflik 

horizontal akibat pemekaran, melainkan karena tim pemekaran Kabupaten Kepulauan Aru 

saat itu mengikuti tahapan pemekaran dari awal sampai akhir. Pemekaran Kabupaten 

Kepulauan Aru memang merupakan inisiasi dari masyarakat non-elit yang merasa butuh 

dimekarkan sehingga konflik horizontal minim terjadi. Pemekaran Kabupaten Kepulauan Aru 

saat itu menjadi sebuah kebutuhan karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Kabupaten 

Maluku Tenggara tidak diikuti oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya yang 

berada pada daerah gugus pulau-pulau Aru yang nilai rata-rata indeks pembangunan 

manusianya sangat rendah jika dibandingkan gugus pulau-pulau lain di Provinsi Maluku. 

Selain itu, tingkat kemiskinan dan disparitas antar wilayah di Kepulauan Aru masih tinggi 

serta aksebilitas pada gugus pulau-pulau Aru masih sangat terbatas.
9
 

Akan tetapi, Joshias kini dikagetkan dengan kabar bahwa rencana pemekaran 

Kabupaten Aru Perbatasan yang baru diinisiasi tahun 2015 sudah mendapat persetujuan 

hingga tingkat Provinsi hanya dalam kurun waktu beberapa bulan. Status pemekaran saat ini 

sudah mendapat tinjauan dari pusat, yakni Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia (DPR RI)
10

. Joshias merasa terdapat keganjilan dari proses pemekaran Kabupaten 

Aru Perbatasan.  

 

“...saya curiga dengan pemekaran karena saya dulu adalah salah satu tokoh 

pemekaran. Itu memakan proses yang panjang, dimulai dari setiap desa 

                                                            
9 Laim, David Johanes. 2010. Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Perkembangan 

Perekonomian Wilayah Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku. Bogor (ID): IPB. Pada 

http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/40969 diakses terakhir tanggal 19 Oktober 2015 
10 Tribun Maluku. 2015. Komisi II DPR Dukung Pemekaran Kabupaten Aru pada 

http://www.tribun-maluku.com/2015/09/komisi-ii-dpr-dukung-pemekaran.html. Diakses terakhir 

pada 18 Oktober 2015 

http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/40969
http://www.tribun-maluku.com/2015/09/komisi-ii-dpr-dukung-pemekaran.html
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melakukan rapat-rapat, lalu ditanya apakah siap pemekaran, rapat lagi, begitu 

terus sudah. Saya perlu ke Jakarta dan menunggu dipertemukan dengan DPR RI 

yang dulu berwenang dalam pemberian izin pemekaran. Kami menunggu dan 

menjalani prosesnya dengan sabar. Tapi sekarang saya benar-benar kaget. 

Rencana pemekaran Kabupaten telah disahkan di tingkat provinsi hanya 

beberapa bulan, dan saya juga dengar kabar bahwa sudah masuk di tingkat 

pusat. Pemekaran sekarang ini tidak datang dari masyarakat yang di bawah, 

tiba-tiba langsung jadi, tidak pernah ada rapat kepala desa. Ditambah ketua 

pemekaran yang sekarang waktu itu dengan penuh percaya dirinya pernah 

memberikan pernyataan bahwa inisiasi pemekaran dari warung kopi. Dari 

warung kopi bagaimana? Warung kopi itu kan letaknya di Dobo, bukan di desa-

desa. Desa-desa lah yang terkena imbas dari pemekaran! Saya jadi curiga bahwa 

pemekaran ini tidak benar. Apalagi orang-orang yang berada dalam pemekaran 

adalah yang dulunya pro dan aktif mendukung PT MG. Saya menjadi tidak 

percaya bahwa pemekaran ini dari berdasarkan kebutuhan masyarakat...” 

(Joshias Darakay, tokoh pemekaran Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2002, 

Kepala Desa Rebi Kabupaten Kepulauan Aru 2015-2019) 

 

Joshias Darakay selaku Kepala Desa Rebi dengan tegas menolak pemekaran Kabupaten 

Aru Perbatasan. Menurut Joshias, pemekaran Kabupaten Aru Perbatasan bukan merupakan 

hasil inisiasi dari masyarakat adat, melainkan dari inisiasi segilitir elit di Kota Dobo yang 

sarat dengan kepentingan. Dengan demikian, yang terjadi adalah pemekaran dengan logika 

top-down karena wacana pemekaran digulirkan oleh elit. Inisiasi elit membuat elit 

menyiapkan persyaratan minimal kewilayahan untuk pemekaran. Hal ini mengakibatkan 

pemekaran menjadi hanya bersifat prosedural atau sekedar memenuhi syarat kewilayahan, 

bukan substansial.
11

  

Namun, ketika ditemui secara terpisah, Ketua Tim Pemekaran Kabupaten Aru 

Perbatasan mengatakan bahwa 117 desa atau seluruh desa di Kabupaten Kepulauan Aru telah 

menyetujui terkait rencana pemekaran Kabupaten Aru Perbatasan, padahal hasil turun lapang 

menunjukkan bahwa terdapat desa-desa yang tidak menyetujui pemekaran Kabupaten Aru 

                                                            
11 Achidsti, Sayfa Auliya. 2013. Pemekaran Daerah: Logika Main-Main Elite Politik pada 

http://uasmn10mn0067.blogspot.co.id/2013_06_01_archive.html, terakhir diakses tanggal 18 

Oktober 2015. 

http://uasmn10mn0067.blogspot.co.id/2013_06_01_archive.html
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Perbatasan. Artinya, ada klaim sepihak dari Tim Pemekaran Kabupaten Aru Perbatasan terkait 

persetujuan desa-desa terhadap rencana pemekaran Kabupaten Aru Perbatasan. 

 

“...117 desa telah menyetujui terkait pemekaran Kabupaten Aru Perbatasan ini. 

Yang tidak menyetujui hanya segelintir kelompok kecil saja, bahkan sangat kecil. 

Itupun alasan tidak setujunya sebenarnya penuh dengan bumbu-bumbu politik...” 

(Jammy Siarukin, Ketua Tim Pemekaran Kabupaten Aru Perbatasan) 

 

Selain itu, wilayah yang akan dimekarkan, yakni Aru Selatan, adalah wilayah yang 

menjadi target konsesi atau incaran dari perusahaan-perusahaan yang hendak masuk di 

Kepulauan Aru. Hal ini juga membuat masyarakat, khususnya yang tinggal di sekitar Aru 

Selatan, menjadi semakin cemas dan waspada akan rencana pemekaran Kabupaten Aru 

Perbatasan. Pemekaran Kabupaten Aru Perbatasan juga dianggap sebagian masyarakat adat 

Kepulauan Aru sebagai upaya memecah belah kesatuan masyarakat adat Kepulauan Aru yang 

berada dalam kesatuan Jargaria. Pemekaran daerah yang memiliki makna sebagai politik 

memecah belah konsentrasi separatis atau sebagai upaya pemerintah pusat (disokong juga 

oleh elite daerah) untuk memisahkan atau memecah belah konsentrasi, sisa-sisa, dan bibit 

separatis yang mungkin ada dan akan muncul, sebelumnya pernah terjadi di Provinsi Aceh 

dan Papua (Adhayanto dkk. 2013). Tidak menutup kemungkinan pemekaran daerah sebagai 

politik memecah belah ini juga akan terjadi di Provinsi Maluku, tepatnya di Kepulauan Aru. 

Hal ini disebabkan, sebagaimana Aceh dan Papua, Kepulauan Aru menyimpan kekayaan alam 

yang luar biasa.  

Jika pemekaran wilayah terjadi, maka ikatan kultural Jargaria menjadi akan dibatasi 

atau dipersempit oleh batas-batas administrasi baru yang timbul akibat pemekaran. Artinya, 

hak-hak sipil seperti hak-hak politik juga akan berubah dan terbatas. Dengan kata lain, upaya-

upaya masyarakat adat Kepulauan Aru dalam melawan raksasa-raksasa yang dibungkus label 

perusahaan akan menjadi dibatasi oleh hak-hak sipil dan administratif, sebagai akibat dari 

pemekaran wilayah Kabupaten Aru Perbatasan. 

 

 “...bagaimana kita mau pemekaran, sekarang saja Aru bajalan tanpa kepala. 

Lihat saja sekarang tidak ada bupatinya, yang ada cuma pejabat bupati. Katong 

pakai perut saja berjalan. Satu saja seng beres apalagi dua! Katong lihat saja 

sekarang kita sudah 10 tahun pemekaran, tidak ada kemajuan! Tidak ada 

perkembangan! Begini-begini saja. Cuma pemekaran ini rasanya seperti upaya 
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memecah belah saja, supaya katong pu perlawanan semakin kecil. Saya ini orang 

Selatan dan bukan pemekaran ini solusinya. Ini juga cuma mainan ini, mainan 

elit-elit supaya bisa jadi pejabat lagi dan memanggil lagi mereka masuk. 

Memanggil perusahaan lagi masuk...” (Pendeta Sammy, tokoh agama Kepulauan 

Aru) 

 

4.2. Save Aru: Dua Wajah dalam Satu Tubuh 

Paska Inkuiri Nasional, semangat moral masyarakat adat Kepulauan Aru, termasuk yang 

bergabung dalam barisan solidaritas Save Aru lokal, semakin meningkat untuk berjuang 

membela dan mempertahankan hutan adat, tetapi terdapat perbedaan pendapat dalam 

menyikapi rencana pemekaran Kabupaten Aru Perbatasan. Adanya potensi perpecahan juga 

mulai terlihat dari perbedaan-perbedaan pendapat yang hadir di dalam barisan solidaritas Save 

Aru lokal terkait dengan rencana pemekaran Kabupaten Aru Perbatasan. Masyarakat adat 

Kepulauan Aru yang juga bergabung dalam solidaritas Save Aru kini terbagi menjadi dua 

“wajah”, yakni masyarakat adat yang pro dengan rencana pemekaran Kabupaten Aru 

Perbatasan dan masyarakat adat yang kontra dengan rencana pemekaran Kabupaten Aru 

Perbatasan. Dalam solidaritas Save Aru lokal, terdapat tiga penggerak inti, yaitu Koordinator 

Save Aru lokal (Mika Ganobal), Sekertaris Save Aru lokal (Alamsyah J. Kopin), dan 

Bendahara Save Aru lokal (Imran Patikaloba). Koordinator Save Aru lokal kontra atau 

menolak keras adanya pemekaran Kabupaten Aru Perbatasan, sedangkan sekertaris dan 

bendahara Save Aru lokal justru kini berada dalam tim inti pemekaran Kabupaten Aru 

Perbatasan. Masyarakat adat Kepulauan Aru yang pro dengan rencana pemekaran Kabupaten 

Aru Perbatasan umumnya menyetujui pandangan-pandangan atau alasan-alasan yang 

digunakan untuk memekarkan wilayah Kabupaten Aru Perbatasan. Alasan-alasan tersebut di 

antaranya adalah terkait rentang kendali yang lebih mudah, penguatan pertahanan dan 

keamanan wilayah perbatasan Indonesia yang kini juga menjadi fokus pemerintahan RI di 

bawah kepemimpinan Presiden Joko Wi, terbukanya lapangan kerja baru, pembangunan 

infrastuktur, dan lain-lain. Berikut pernyataan-pernyataan yang berupa argumentasi 

pemekaran Kabupaten Aru Perbatasan, 

 

“...jelas saja pemekaran itu tujuannya untuk rentang kendali toh, agar lebih 

mudah mengontrol desa-desa yang letaknya di pedalaman. Kalau sekarang kan 

susah, jauh sekali itu mengakses desa-desa yang di selatan. Ini juga kan sesuai 
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toh dengan fokus pemerintahan saat ini untuk memperkuat daerah-daerah 

perbatasan. Aru ini kan termasuk pada daerah perbatasan. Kalau ada 

pemekaran, otomatis diperlukan tenaga kerja juga toh. PNS-PNS akan 

bertambah, pembangunan infrastruktur, ya begitulah mbak mas...” (Maya, 

Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kepulauan Aru) 

 

“...pertama ya untuk rentang kendali. Bayangkan saja, membuat KTP hanya 

seharga 15.000, tapi ongkos dari kampung menuju pusat Kota Dobo akan sangat 

mahal. Lalu juga, pemekaran ini prosesnya menjadi cepat tinggal menunggu 

pusat karena juga sesuai dengan fokus pemerintahan saat ini untuk memperkuat 

daerah-daerah perbatasan. Jika dimekarkan, maka pembangunan akan 

berkembang. Akan ada pembangunan infrastruktur, dan lain-lain, sehingga 

lapangan pekerjaan untuk masyarakat juga akan bertambah...” (Jammy Siarukin, 

Ketua Tim Pemekaran Kabupaten Kepulauan Aru) 

 

Pandangan yang berbeda ditemui pada masyarakat adat Kepulauan Aru yang kontra 

dengan rencana pemekaran wilayah Kabupaten Aru Perbatasan. Masyarakat adat Kepulauan 

Aru yang kontra dengan rencana pemekaran wilayah Kabupaten Aru Perbatasan menganggap 

bahwa paska pemekaran dari Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Aru belum 

menunjukkan perkembangan signifikan yang bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat di 

Kepulauan Aru, yang terlihat dari masih banyaknya desa tertinggal di Kabupaten Kepulauan 

Aru, bahkan Kabupaten Kepulauan Aru menjadi Kabupaten termiskin nomor tiga di Provinsi 

Maluku. Kondisi yang miris mengingat Kepulauan Aru menyimpan potensi sumberdaya yang 

kaya dan melimpah. Hal ini diakibatkan oleh kegagalan Pemda Kepulauan Aru dalam 

mengatur jalannya pemerintahan dan mengelola potensi sumberdaya di Kepulauan Aru
12

, 

sebagaimana juga penuturan Jacky Manuputti di bawah ini, 

 

“...ada bahasan di kalangan beberapa birokrat Maluku bahwa Kabupaten 

Kepulauan Aru adalah contoh kegagalan pemekaran karena kenyataannya 

Kabupaten Kepulauan Aru juga tidak berkembang toh setelah pemekaran. 

Kabupaten Kepulauan Aru menjadi salah satu kabupaten paling miskin di 

                                                            
12Dhara Pos. 2015. Termiskin Ketiga di Maluku Bukti Buruknya Kinerja Pemda Aru, pada 

http://www.dharapos.com/2015/07/termiskin-ke-3-di-maluku-bukti-buruknya.html, diakses 

terakhir tanggal 20 Oktober 2015 

http://www.dharapos.com/2015/07/termiskin-ke-3-di-maluku-bukti-buruknya.html
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Provinsi Maluku. Sehingga kemudian ada wacana agar Kabupaten Kepulauan 

Aru dikembalikan saja ke Kabupaten Induk, yakni Kabupaten Maluku 

Tenggara...” (Jacky Manuputti, saksi ahli masyarakat adat Kepulauan Aru saat 

Inkuiri Nasional) 

 

Masyarakat yang kontra dengan pemekaran Kabupaten Aru Perbatasan juga menilai 

bahwa, selain kegagalan Pemda, penyebab lain masih tertinggalnya Kabupaten Kepulauan 

Aru dari kabupaten-kabupaten lain di Provinsi Maluku bukanlah rentang kendali yang 

demikian jauh sebagaimana yang disampaikan masyarakat yang pro dengan pemekaran 

Kabupaten Aru Perbatasan. Penyebab lain yaitu karena belum maksimalnya peran kecamatan 

di setiap wilayahnya. Pemda juga dinilai tidak punyai niat serius untuk memaksimalkan kerja 

kecamatan. Hal ini dapat terlihat dari hasil amatan di lapang yang menunjukkan bahwa para 

pejabat kecamatan seperti Camat tidak tinggal di wilayah pemerintahannya dan lebih memilih 

untuk tinggal di Kota Dobo. Hal ini juga disampaikan oleh penuturan Boy Darakay di bawah 

ini, 

 

“...masih adanya daerah-daerah tertinggal di Kepulauan Aru itu akar 

masalahnya bukan rentang kendali, melainkan belum maksimalnya peran 

kecamatan-kecamatan di Kabupaten Kepulauan Aru...” (Boy Darakay, 

masyarakat adat Kepulauan Aru) 

 

Masih banyaknya pejabat di Kabupaten Kepulauan Aru yang terlilit kasus korupsi, 

sebagaimana kasus korupsi yang menjerat Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan 

Aru pada masa pemerintahan alm. Teddy Tengko juga menambah keyakinan masyarakat adat 

untuk kontra dengan pemekaran Kabupaten Aru Perbatasan karena itu dianggap hanya akan 

menambang ladang korupsi bagi para elit. 

Selain itu, jika masyarakat adat Kepulauan Aru yang pro dengan pemekaran 

menganggap bahwa kehadiran TNI di daerah-daerah perbatasan bertujuan untuk penguatan 

pertahanan dan keamanan nasional, maka masyarakat adat Kepulauan Aru yang kontra 

dengan pemekaran menganggap bahwa kehadiran TNI di daerah perbatasan akan menjadi 

celah atau pintu masuk bagi perusahaan untuk kembali ke Kepulauan Aru. Anggapan ini hadir 

berdasarkan trauma dan pembelajaran masyarakat adat Kepulauan Aru dari masuknya 

peristiwa-peristiwa sebelumnya, termasuk peristiwa masuknya PT MG di Aru Selatan. Kala 

itu, PT MG menggunakan pelabuhan milik TNI AL sebagai landasan udara jika PT MG 
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melakukan kunjungan ke Kepulauan Aru. Selain itu, pelabuhan milik TNI AL juga menjadi 

tempat menyimpan alat-alat operasional PT MG. TNI-lah yang menurut masyarakat adat 

Kepulauan Aru yang menjadi “jembatan” yang menghubungkan Pemda dengan para 

perusahaan atau investor untuk masuk di Kepulauan Aru.  

 

 

“...ini semua berdasarkan pengalaman dan trauma Mamah Do di masa lalu, di 

mana pada saat itu, tepatnya tahun 1991, TNI AL lah yang justru mengambil hak-

hak masyarakat adat. Ditambah lagi sewaktu PT MG masuk, itu pelabuhannya di 

kampung Mamah Do yang dijadikan landasan udara pesawat yang dipakai PT 

MG dan juga dijadikan tempat menyimpan alat-alat operasional PT MG. TNI-lah 

yang menurut dugaan Mamah menjadi jembatan antara Pemda dengan 

investor...” (Mamah Do, perempuan adat Kepulauan Aru) 

 

Selain itu, terbukanya lapangan pekerjaan sebagai dampak dari pemekaran wilayah 

Kabupaten Aru Perbatasan hanya omong kosong belaka. Pertama, hal ini disebabkan karena 

terdapat kecenderungan pada masyarakat adat Kepulauan Aru untuk tidak melanjutkan 

sekolah setelah tamat Sekolah Dasar (SD)
13

. Berdasarkan tingkat pendidikan masyarakat adat 

Kepulauan Aru, masyarakat adat yang kontra mengganggap bahwa lapangan pekerjaan yang 

tersedia untuk mereka hanyalah sebagai buruh kerja dengan upah rendah. Berbeda halnya jika 

masyarakat adat Aru masuk ke hutan. Masyarakat adat di Kepulauan Aru menganggap bahwa 

dengan masuk hutan dan mengambil hasil-hasil hutan di dalamnya, masyarakat adat 

Kepulauan Aru merasa jauh lebih berdaulat dibandingkan dengan harus bekerja di bawah 

instruksi raksasa-raksasa yang berkedok perusahaan. Kedua, masyarakat adat Kepulauan Aru 

juga tidak terbiasa dengan pola rutinitas disiplin kerja yang kerap diterapkan oleh perusahaan-

perusahaan, seperti bekerja dari pukul 08.00 dan selesai pada pukul 16.00. Masyarakat adat 

Kepulauan Aru terbiasa dengan pola bekerja masuk hutan yang sifatnya fleksibel, 

menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Dengan kata lain, lapangan pekerjaan seperti apa 

yang berusaha ditawarkan perusahaan, manakala dengan pekerjaan masyarakat saat ini, 

masyarakat adat sudah merasa bahagia dan sejahtera. 

 

                                                            
13 Profil Kabupaten Kepulauan Aru 2014. 
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“...anak-anak ini jarang masuk sekolah sebenarnya bukan juga karena malas 

sekolah, tapi lebih senang masuk hutan dan mengambil hasil-hasil hutan. Dari 

hasil-hasil hutan itulah, kita bisa memenuhi kebutuhan hidup kita. Kalau ada 

lapangan pekerjaan juga, tetap lebih enak masuk hutan karena kerjanya bisa 

lebih fleksibel, tidak seperti jam kerja perusahaan di kantor dari pagi sampai 

sore...” (Ahmad Darakay, masyarakat adat Kepulauan Aru) 
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BAB V 

Jar Juir Mengirim Pesan (Agenda-Agenda Prioritas) 

 

Meskipun terdapat sikap pro dan kontra terkait rencana pemekaran wilayah Kabupaten 

Aru Perbatasan, terdapat hal menarik yang ditemui pada sikap perempuan-perempuan adat 

dalam menanggapi rencana pemekaran wilayah Kabupaten Aru Perbatasan. Perempuan-

perempuan adat, sebagaimana masyarakat adat Kepulauan Aru lainnya, juga mengalami 

dilema atas rencana pemekaran wilayah Kabupaten Aru Perbatasan. Akan tetapi, kecemasan 

dan dilema yang melanda para perempuan pejuang adat dalam menghadapi rencana 

pemekaran wilayah tidak serta merta menimbulkan perpecahan pada kelompok perempuan 

adat Kepulauan Aru. Dilema tersebut justru membuat para perempuan adat kembali 

merencanakan konsolidasi guna membahas rencana pemekaran wilayah di Kabupaten 

Kepulauan Aru. Hal ini juga menunjukkan bahwa perempuan pejuang sangat tangguh, tidak 

mudah goyah, dan sangat peduli terhadap nasib Kepulauan Aru.  Terinspirasi dari para 

perempuan adat tersebut, masyarakat adat Kepulauan Aru khususnya yang bergabung dalam 

solidaritas Save Aru direkomendasikan untuk mengkaji, mendiskusikan, hingga kemudian 

membangun konsolidasi kembali terkait situasi-situasi yang berkembang pasca Inkuiri 

Nasional.  

Selain itu, untuk memperkuat posisi masyarakat adat Kepulauan Aru atas hak-hak adat 

mereka, Pemda perlu segera mengeluarkan aturan turunan dari putusan MK 35 yang 

mengakui hak-hak adat termasuk hutan adat yang dimiliki oleh masyarakat adat Kepulauan 

Aru. Di samping itu, Perda No. 3 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Kepulauan Aru 

perlu segera dicabut karena bertentangan dengan Putusan MK 35. Pemda juga perlu lebih 

memaksimalkan sosialisasi terkait kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan karena masyarakat 

adat Kepulauan Aru merasa sangat minim dalam memperoleh informasi terkait regulasi atau 

kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Pemda, sebagai contohnya adalah ketidaktahuan 

masyarakat adat Kepulauan Aru atas status PT MG di Kepulauan Aru saat ini. Melalui 

sosialisasi dari Pemda, diharapkan hak masyarakat untuk memperoleh informasi dapat 

terpenuhi.  

Tidak hanya pemerintah daerah, pemerintah pusat dibantu oleh Kepolisian Kabupaten 

Kepulauan Aru dan pihak-pihak terkait lainnya, diharapkan dapat  memproses dengan serius 

pelanggaran-pelanggaran yang pernah dilakukan, seperti dugaan gratifikasi, kebohongan 

publik, suap, ancaman kekerasan, intimidasi, atau teror yang pernah dilakukan PT MG, 
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Kepolisian, TNI, dan lain-lain. Yang juga penting dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah 

adalah mengkaji kembali rencana pemekaran Kabupaten Aru Perbatasan yang diduga 

merupakan “wajah” lain dari PT MG yang berusaha kembali masuk di Kepulauan Aru. 

Menjadi catatan penting bahwa Menteri Pertanian yaitu Amran Sulaiman, sebagaimana yang 

dilansir pada thejakartapost.com tanggal 18 Juni 2015, menyatakan bahwa pemerintah telah 

menyiapkan tiga lokasi yang luasnya sekitar 500 ribu Ha untuk pembangunan perkebunan 

tebu di Indonesia, yaitu: Kepulauan Aru, Merauke, dan Sulawesi Tenggara
14

.  Penyataan 

Menteri Pertanian tersebut bertolak belakang dengan pernyataan Menteri Kehutanan yaitu 

Zulkifli Hasan yang menyatakan bahwa pemberian ijin prinsip untuk ekspansi perkebunan 

tebu di Kepulauan Aru dibatalkan akibat ketidakcocokan lahan. Ini menjadi salah satu bukti 

dan indikasi bahwa perusahaan perkebunan tebu tidak benar-benar pergi dan pemerintah 

masih berpihak pada para kapitalis yaitu perusahaan yang hendak mengeksploitasi sumber 

daya di Kepulauan Aru. Sesungguhnya “mereka” seolah tampak sudah pergi, padahal masih 

mengintai dan hanya berganti “wajah”. 

 

 

“Save Aru: Selamatkan Aru, Selamatkan Indonesia, Selamatkan Bumi!” 

 

                                                            
14 Amianti, Grace D. 2015. Govt Prepares Areas for Sugar, Cattle Investors, pada 

http://www.thejakartapost.com/news/2015/06/18/govt-prepares-areas-sugar-cattle-investors.html, 

diakses terakhir pada 20 Oktober 2015 

http://www.thejakartapost.com/news/2015/06/18/govt-prepares-areas-sugar-cattle-investors.html
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