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Perempuan, Hutan, dan Reproduksi Ruang 
(Fokus pada Hutan Tanaman Industri di Sumatera Selatan) 

 

 

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. 
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I. 
Pendahuluan 
 

 

Latar Belakang Masalah 

Status dan fungsi hutan berubah dari waktu ke waktu. Pada level tertentu, imaji tentang 
hutan sebagai rimba belantara – yang dihuni beragam flora dan fauna – sudah tidak 
relevan lagi. Bentang jajaran tanaman sejenis yang berjajar rapi dan simetris pun acap 
disebut hutan – misalnya hutan sawit atau hutan karet. Pun ketika di tengah belukar 
yang lebat, terdapat ceruk tambang batubara kalau bukan menara kilang minyak. Bahkan 
di hutan konservasi yang merupakan suaka margasatwa pun dibelah oleh suatu jalan 
yang selebar belasan meter dan sepanjang puluhan kilometer yang bisa dilalui truk-truk 
besar beroda delapan. Data statistik maupun ilustrasi kartografi menunjukan bentang 
kawasan yang didefinisikan sebagai hutan, yang terus berubah dari waktu ke waktu. 
Tumpang tindih fungsi lahan membuktikan bagaimana hutan adalah objek reproduksi 
ruang. Hutan di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, menunjukkan gerak reproduksi ruang 
tersebut. Dengan alasan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, deregulasi perizinan 
terus berlanjut pada penerbitan izin-izin baru dan perpanjangan izin-izin lama, termasuk 
di antaranya ekspansi konsesi. 

Deregulasi perizinan dijalankan dengan berbagai cara, mulai dari hal yang teknis seperti 
program ‘layanan satu atap’, sampai berbagai keringanan substansial, misalnya   
mereduksi syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin, jangka waktu 
pengurusan yang makin singkat dan efisien, insentif dan subsidi bagi investor dan calon 
investor, diskon bahkan pembebasan pajak dan retribusi, kemudahan dalam urusan 
pengadaan tanah melalui skema pembebasan lahan, memudahkan perusahaan-
perusahaan ekstrakstif tersebut memperoleh pembiayaan dari bank dan/atau lembaga 
keuangan lainnya (termasuk kredit tanpa agunan), sampai intervensi pemerintah dalam 
meredam gejolak di masyakarat yang resisten terhadap program-program investasi 
tersebut. Deregulasi tersebut juga berlangsung sejak land clearing sampai pasca-
produksi. 

 

Dilema Tumpang Tindih Lahan 

Reproduksi ruang yang juga berkontribusi pada ekskalasi perebutan ruang hutan. Di 
Kabupaten Musi Banyuasin, kerap terdapat tumpang tindih lahan, antara hutan berstatus 
Hutan Tanaman Industri, hutan berstatus hutan konservasi, areal perkebunan kelapa 
sawit, areal pertambangan migas, juga areal pertambangan batubara. Tumpang tindih 
areal ini telah terjadi, berlangsung, dan dibiarkan selama belasan tahun. Konflik tenurial 
juga kerap terjadi, bahghkan diantaranya sudah merupakan konflik terbuka.  

Salah satu contoh tumpang tindih lahan terjadi di daerah Dangku. Di daerah tersebut 
terdapat sejumlah titik eksplorasi migas oleh perusahaan transnasional, yang mana pada 
tahun 1994 mendapat izin operasi dari Pemerintah Pusat. Namun pada tahun 1999 
kawasan tersebut ditetapkan sebagai kawasan Konservasi, juga oleh Pemerintah Pusat. 
Mahkamah Agung sudah memutuskan bahwa eksplorasi migas yang sudah terlanjur 
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diizinkan sebelum penetapan kawasan konservasi tersebut boleh terus beroperasi, tetapi 
izinnya tidak bisa diperpanjang. Tidak boleh pula ada izin baru. Akan tetapi, pada 
faktanya saat ini kawasan konservasi Dangku tersebut sebagian besar sudah ditanami 
kelapa sawit oleh perkebunan yang juga memiliki izin. Tentu hal ini semakin 
meminggirkan masyarakat lokal, dimana mereka tidak bisa lagi mengakses hutan, meski 
hutan tersebut telah beralih statusnya. 

Contoh lain dari dilema tumpang tindih lahan adalah pembukaan jalan melintasi hutan 
konservasi yang terdapat di Kecamatan Bayung Lencir dan Kecamatan Batanghari Leko 
oleh suatu perusahaan tambang batubara. Perusahaan tambang batubara tersebut 
memang memiliki izin eksploitasi batubara, namun tidak memiliki izin penggunaan 
hutan. Pembuatan jalan yang melintasi hutan konservasi tersebut berstatus illegal. Oleh 
karena itu, Pemerintah Daerah MUBA menutup jalan tersebut sehingga truk pengangkut 
batubara tidak bisa lewat dan harus memutar melalui jalur lain di luar kawasan hutan. 
Persoalan yang timbul kemudian adalah protes dari warga masyarakat sekitar yang 
sebetulnya diuntungkan karena pembangunan jalan tersebut, karena jalan tersebut 
membuat akses dan transportasi warga lebih dekat dan mudah. Kasus pengerusakan 
papan larangan memasuki hutan juga kerap terjadi. 

 

Desa-Desa yang Terpinggirkan 

Di antara hiruk-pikuk reproduksi ruang hutan itu, ada desa-desa yang makin 
termarginalkan. Hutan yang awalnya bisa menjadi sumber penghasilan warga, maka saat 
ini sudah menjadi ruang yang tertutup dan eksklusif diperuntukan bagi bisnis. Sementara 
adanya jalan yang melintasi hutan telah juga ditutup karena melintas di kawasan 
konservasi, juga karena sering digunakan oleh truk-truk pengangkut batubara juga truk-
truk pengangkut kayu. Penutupan itu juga karena akses jalan tersebut kerap digunakan 
warga untuk merambah hutan. Akibat penutupan jalan itu, harapan warga untuk akses 
lebih dekat dengan fasilitas kesehatan dan sekolah tidak lagi bisa dilalui. 

Bersamaan dengan makin ramainya kesibukan perebutan kawasan hutan di Musi 
Banyuasin, khususnya daerah Bayung Lencir, Batanghari Leko dan Sungai Lilin, kualitas air 
di sungai-sungai pun menurun – begitu pula kualitas air sumur warga. Ikan-ikan sungai 
juga tidak lagi sebanyak dahulu. Saat musim penghujan, longsor kerap terjadi di daerah 
berbukit  dan beberapa jalur jalan tidak bisa dilalui karena berlumpur dalam. Sedangkan 
di musim kemarau, daerah-daearah ini rawan kebakaran hutan. Bahkan jika sudah 
terlanjur terjadi kebakaran di kawasan gambut, pemadamannya sulit sekali. Desa-desa di 
sekitar hutan pun makin terisolir.  

Di antara masyarakat desa yang paling termarginalkan adalah kelompok perempuan. 
Dengan kualitas lingkungan yang semakin menurun, tertutupnya akses terhadap hutan, 
bersamaan dengan semakin jauhnya fasilitas kesehatan dan pendidikan, maka pilihan-
pilihan dalam rangka meningkatkan taraf hidup pun semakin terbatas. Tingkat putus 
sekolah, khususnya pada anak perempuan cukup tinggi. Terdapat beberapa kasus 
keguguran yang dialami ibu hamil karena akses jalan memutari hutan yang jauh dan 
buruk. Itu semua belum termasuk beban perempuan yang semakin berat dalam 
mengurus rumah tangga karena banyak para lelaki yang memilih bekerja di luar desa. 
Akibatnya, para perempuan bukan hanya harus mengurus rumah tangga, namun juga 
sawah dan ladang yang mulai ‘ditinggalkan’ oleh para lelaki dalam keluarganya. 
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Hutan-hutan yang disekeliling desa saat ini, tidak lagi sama dengan ingatan masyarakat 
desa ketika mereka masih bisa mengandalkan hutan sebagai sumber pendapatan 
keluarga. Reproduksi ruang hutan – baik melalui kebijakan publik maupun melalui proses 
historis – telah mengalienasi warga (khususnya perempuan) terhadap hutan disekitar 
desanya. Ancaman-ancaman dari hutan tidak lagi seperti yang ada dalam kenangan 
tentang hewan-hewan buas ataupun folklore supranatural, melainkan berubah menjadi 
para security perusahaan pemegang konsesi maupun aparat keamanan pemerintah. 
Papan-papan larangan memasuki hutan dan portal-portal penutup jalan, makin 
menegaskan bahwa hutan ini sudah sedemikian privat dan asing. Melalui narasi-narasi 
yang dituturkan dari perempuan yang desanya dikepung hutan ini, akan tampak 
bagaimana kebijakan konsesi yang mereproduksi ruang hutan telah membentuk dan 
mengubah banyak hal dalam kehidupan masyarakat, bahkan mengasingkan masyarakat 
dari hutannya di level personal. Melalui narasi personal mengenai kenangan masa kecil 
tentang hutan dan realitas hutan saat ini yang dihadapi perempuan, akan tampak bahwa 
konsesi kehutanan telah mengalienasi manusia dari hutan di sekelilingnya. 

 

Urgensi Riset 

Dilema-dilema akibat tumpang tindih lahan dan tertutupnya akses masyarakat terhadap 
hutan tersebut di atas barulah gambaran umum dari kompleksitas reproduksi ruang yang 
terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Berdasarkan penelusuran 
kepustakaan, sampai saat riset ini dilaksanakan, belum banyak  riset dan kajian yang 
secara spesifik membahas mengenai relasi antara masyarakat Musi Banyuasin dengan 
hutannya, serta bagaimana tranformasi hutan sebagai reproduksi ruang dimaknai dan 
direspon oleh masyarakat (perempuan) di dalam atau di sekitar hutan tersebut.  
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II. 
Deskripsi Riset 

 

 

Ruang Lingkup Riset 

Kajian mengenai reproduksi ruang dapat dirunut dari studi yang dilakukan Henri Lefebvre 
dalam bukunya berjudul “The Production of Space”, yang mana ruang (space) 
merupakan the principal stake of goal-directed actions and struggle1. Konsep produksi 
ruang ini kemudian diartikulasikan oleh David Harvey melalui peran negara dalam 
mekanisme perencanaan, program institusional yang normatif bagi produksi konfigurasi 
geografis yang pada gilirannya kemudian menempatkan ruang (space) sebagai suatu 
situs bagi orkestrasi produksi ruang itu sendiri, pendefinisian teritorialitas, distribusi 
geografis terhadap penduduk, aktivitas ekonomi, pelayanan sosial, kesehatan dan taraf 
hidup2. Dengan demikian, masih menurut Harvey, ruang tidaklah absolut melainkan 
relatif dan relasional terhadap berbagai kondisi di dalamnya dan situasi di sekelilingnya 
secara simultan. Masalah utama dalam mengkoseptualisasikan ruang secara layak dapat 
mengacu pada kehidupan manusia yang berkaitan dengan ruang tersebut. Lebih lanjut 
Harvey3 menyatakan bahwa tidak ada jawaban filosofis terhadap pertanyaan filosifis 
terkait ruang (space) yang mana jawaban tersebut terletak pada praktek kehidupan 
manusia sehari-hari. 

Hutan yang dikaji dalam riset ini difokuskan pada kawasan hutan yang dialokasikan 
sebagai Hutan Tanaman Industri (HTI) oleh pemerintah pusat mapun pemerintah daerah. 
Penelitian ini bertujuan 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. Reproduksi ruang hutan ini direspon warga dengan berbagai bentuk dalam 
mempertahankan kedaulatannya terhadap tanah.  

Dalam berbagai studi agraria yang telah dilakukan oleh para peneliti di bidang ekologi 
politik, misalnya studi yang dilakukan Radcliff4, bahwa analisis terhadap relasi sosial, 
institusi, dan gerakan sosial dalam perubahan agraria telah sedemikian memberi 
pengaruh yang substansial hingga perubahan agraria tersebut bahkan telah membentuk 
relasi gender yang sedemikian rupa terhubung dalam proses perubahan sosial yang lebih 
luas. Dari sejumlah refensi mengenai reproduksi ruang, perubahan agraria secara 
ekonomi-politik mestinya dilihat dari hubungan antara – meminjam istilah yang 
dikemukakan oleh Razavi5 sebagai – the largely feminised unpaid reproductive sphere 

                                            
1 Henri Lefebvre, 1991, The Production of Space (versi English), Oxford: Blackwell, hlm.410. 
2 David Harvey, 2001, Spaces of Capital – Toward a Critical Geography, Edinburgh University Press, 
hlm.226. 
3 David Harvey, 2006, The Sociological and Geographical Imaginations, Springer Science + Business 
Media, hlm.213-214. 
4 Sarah A. Radcliffe, 2013, “Gendered Frontiers Of Land Control: Indigenous Territory, Women And 
Contests Over Land In Ecuador”, artikel dalam Gender, Place & Culture: A Journal of Feminist Geography, 
London: Routladge, diakses dari http://dx.doi.org/10.1080/0966369X.2013.802675. 
5 Shahra Razavi, 2011, “Engendering The Political Economy Of Agrarian Change”, dalam The Journal of 
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dengan ketersediaan tenaga kerja dan komoditas yang melimpah dan murah dalam 
suatu sirkuit akumulasi kapital. 

Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan Tutur Perempuan dalam 
mengurai narasi mengenai hutan yang diubah dari waktu ke waktu, sejarah desa, 
bentuk-bentuk resistensi personal terhadap rezim kehutanan yang eksesif, relasi kuasa 
yang terbentuk oleh konflik-konflik kehutanan serta dampaknya secara personal dalam 
kehidupan perempuan. Dari narasi-narasi yang terungkap tersebut, diharapkan 
penelitian ini dapat mengabstraksi persoalan konkrit yang dihadapi perempuan 
manakala reproduksi ruang hutan telah mengalienasi perempuan dari hutannya. 

 

Rumusan Masalah 

1) Bagaimana perubahan status penguasaan hutan dari waktu ke waktu 
mempengaruhi kehidupan masyarakat desa di sekitar hutan? 

2) Bagaimana perempuan merespon bergantinya penguasaan hutan dari waktu ke 
waktu?  

3) Bagaimana perempuan menghadapi reproduksi ruang hutan yang mengalienasi 
dirinya dari lingkungan hutan disekitarnya? 

 

Metode 

Ada 3 kerja pararel dalam penelitian ini, yaitu kajian kebijakan (follow the policies), 
menyoroti  rangkaian peristiwa kunci (follow the events), dan menelusuri narasi-narasi 
personal (follow the stories). 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrasi 1. Kerja Kajian Kebijakan 

 

Kebijakan nasional yang menjadi sorotan dalam riset ini adalah HTI. Dalam penerapan 
agenda tersebut, tentu membutuhkan eksekusi di level provinsial – yang pada riset ini 
adalah Sumatera Selatan. Guna memfokuskan kajian ini, maka  konsesi/perizinan dan 
infrastruktur adalah instrumen yang tepat guna menggambarkan bagaimana agenda ini 
bekerja. Namun demikian, eksekusi kebijakan tersebut tentu menghasilkan respon yang 
beragam, mulai dari resistensi, penerimaan, pengecualian, dan pembenaran. 
Penelusuran terhadap kebijakan di sektor kehutanan dalam riset ini akan sampai di skala 

                                                                                                                        
Peasant Studies Vol. 36, No. 1, January 2009, hlm.197–226. 

Agenda Nasional 

•HTI 

Eksekusi 
Provinsial 

•Rezim Konsesi 

•Rezim 
Infrastruktur 

Aksi-Reaksi 

•Resistensi 

•Penerimaan 

•Pengecualian 

•Exemption 
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lokal dimana kebijakan itu diterapkan. Berangkat dari respon terhadap kebijakan, tentu 
ada serangkaian peristiwa kunci yang dapat dijadikan penjelas mengenai bagaimana 
bekerjanya – atau mungkin tidak-bekerjanya – kebijakan tersebut. Sejumlah perstiwa 
kunci yang diletakkan sebagai unit analisis dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrasi 2. Menyoroti Peristiwa Kunci 

 

 

Setelah melalui rangkaian peristiwa kunci tersebut di atas, maka penelusuran narasi-
narasi mikroskopik akan dilakukan untuk mengelaborasi makna ‘hutan’ bagi masyarakat 
yang hidup di dalam ataupun di sekitar hutan yang dijadikan HTI. Narasi-narasi itu akan 
mengungkap bagaimana reproduksi ruang sebagai bagian dari reproduksi kekuasaan 
telah membawa warga menjadi terasing dari hutannya sendiri. Metode yang digunakan 
untuk memperoleh narasi tersebut antara lain melalui pendekatan Tutur Perempuan dan 
Sejarah Desa. Melalui dua pendekatan tersebut, akan tampak gradasi pemaknaan 
manusia terhadap hutannya, baik dalam *N+arasi resmi tentang HTI maupun *n+arasi 
keseharian warga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrasi 3. Penelusuran Narasi 

Historisitas Lanskap 

Sumatera Selatan 
Unit Analisis 

Kabupaten MUBA 

(Kec.Bayung Lencir) 

Peristiwa Kunci 

Perubahan status hutan. 

Pembangunan dan penutupan 
infrastruktur jalan. 

Ekspansi HTI, perkebunan, dan 
pertambangan. 

Ekskalasi sengketa. 

Tutur 
Perempuan 

[S]ejarah 
dan 

[s]ejarah 
desa 

[n]arasi 
dan 

[N]arasi 
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Ruang Lingkup Kerja 

Tabel 1. Lingkup Kerja 

Argumen Bukti-bukti Cara Memperoleh Cara Penyajian 

Perubahan kebijakan 
HTI sebagai 
reproduksi ruang. 

Izin-izin HTI & peta 
tematik 

Desk-Study Matriks perizinan & 
peta tematik 

Hutan dalam zona-
waktu 

Sejarah desa Observasi dan 
wawancara 

Cerita naratif-
deskriptif, foto-foto 

Reproduksi ruang 
hutan – HTI 

Narasi desa Wawancara dengan 
masyarakat lokal 

Cerita naratif-
deskriptif, foto-foto 

Alienasi terhadap 
perempuan dari 
hutannya 

Narasi perempuan Metode ‘tutur 
perempuan’ 

Cerita naratif-
deskriptif, foto-foto 

 

Ruang Lingkup Hasil 

Hasil dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sebenarnya reproduksi 
ruang hutan – dalam hal ini HTI – dinarasikan, baik oleh komunitas (desa) yang 
‘bergerak’, yang juga dinarasikan pada zona-zona waktu. Dari narasi-narasi tersebut akan 
tampak bagaimana reproduksi ruang sejatinya adalah reproduksi kekuasaan. Bersamaan 
dengan reproduksi kekuasaan tersebut, juga terjadi degradasi terhadap keanekaragaman 
hayati hutan berikut penyingkiran warga terhadap ruang hutan disekitarnya. Narasi-
narasi tersebut akan menunjukkan bagaimana sesungguhnya kebijakan-kebijakan sektor 
kehutanan telah membuat masyarakat menjadi teralienasi terhadap hutan.  

Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi setidaknya pada tiga hal, yaitu (1) 
sebagai inisiasi bagi kajian mengenai reproduksi ruang dengan hutan sebagai unit 
analisisnya, (2) sebagai abstraksi terhadap narasi-narasi tentang hutan oleh masyarakat 
dan perempuan, (3) sebagai model metodologis bagi riset advokasi yang dimaksudkan 
sebagai bangunan argumentasi bagi rencana-rencana aksi-emansipasi berikutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. 
Gambaran Wilayah Riset dan Permasalahannya 
 

 

Deskripsi Situasi 

Lokasi penelitian ini difokuskan pada Kecamatan Bayung Lencir di Kabupaten Musi 
Banyuasin. Terdapat 5 (lima) alasan memilih Kecamatan Bayung Lencir sebagai lokasi 
penelitian yang tepat dalam mengkaji reproduksi ruang hutan. Alasan tersebut antara 
lain sebagai berikut: Pertama, bentang pemukiman di Kecamatan Bayung Lencir ini 
awalnya terbentuk dari dua sebaran – yaitu sebaran pemukiman asli (biasa dikenal 
dengan ‘kampung tuo’) yang mengikuti liuk sungai-sungai yang melintasi kawasan ini dan 
sebaran pemukiman transmigrasi yang mengikuti jalan darat – sehingga dapat 
menyediakan diferensiasi gambaran yang memadai mengenai bagaimana ruang-sungai 
dan ruang-darat masing-masing diartikulasikan dalam perubahan agraria; Kedua, 
karakter demografis yang multikultur di Bayung Lencir menggambarkan bagaimana 
sirkulasi penduduk terjadi di wilayah ini terjadi akibat kebijakan-kebijakan penataan 
ruang cum kebijakan ekonomi, mulai dari program transmigrasi yang membuka kawasan 
baru di tahun 70an, inisiasi kegiatan logging di tahun 80an, pembukaan kawasan untuk 
hutan produksi dan perkebunan tahun 90an yang pararel pula dengan konsesi migas di 
wilayah ini, dan trend perluasan hutan tamanan industri yang terjadi pararel dengan 
ekspansi perkebunan sawit dan pertambangan batubara sejak tahun 2000an; Ketiga, 
Bayung Lencir adalah kecamatan dengan wilayah terluas di MUBA bahkan di Sumatera 
Selatan dalam hal alokasi untuk industri ekstraktif – khususnya HTI dan perkebunan – 
yang mana kasus-kasus agraria yang bersumber dari tumpang tindih lahan menjadi hal 
yang ‘rutin’ terjadi di daerah ini; Keempat, situasi tumpang tindih lahan ini kerap 
berujung pada konflik dan kekerasan – baik perusahaan versus masyarakat, maupun 
perusahaan versus perusahaan – yang makin kerap terjadi di wilayah ini; Kelima, dengan 
banyaknya aktor yang terlibat dalam kontestasi di daerah ini, maka Bayung Lencir adalah 
lokasi yang tepat untuk mendeskripsikan bagaimana (re)produksi dan perebutan ruang 
kapital terjadi. 

Pusat kota Kecamatan Bayung Lencir di Kabupaten Musi Banyuasin ini terletak 205 km 
dari Kota Palembang bila ditempuh dengan jalur darat. Dalam kondisi normal dan tidak 
macet – yang itu jarang sekali terjadi – kota kecamatan ini dapat ditempuh selama 6 jam 
dari Palembang. Bayung Lencir berada di jalur lintas timur Sumatera yang 
menghubungkan Sumatera Selatan dan Jambi. Di sepanjang jalan menuju dan dari 
Bayung Lencir, kendaraan akan beriringan dengan truk-truk besar pengangkut sawit, truk 
besar pengangkut kayu, maupun truk pengangkut alat-alat berat. Dengan lebar jalan dan 
kondisi yang rusak diberbagai titik, maka menempuh perjalanan darat ke Bayung Lencir 
adakalanya memerlukan waktu 7-9 jam dengan macet berkepanjangan berhimpitan 
dengan truk-truk besar tadi. Transportasi darat dari dan ke Bayung Lencir mudah sekali di 
dapat, mulai dari travel dengan tarif Rp.80-90 ribu/penumpang, atau bis dengan ongkos 
Rp.50ribuan/penumpang, atau menumpang pada truk yang mau mengangkut. 

Namun jalur darat bukan satu-satunya pilihan. Bayung Lencir bisa dicapai dengan jalur 
air dengan menyusuri sungai Musi dan anak-anak sungainya dari Palembang. Ongkos 
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untuk perjalanan 4-5 jam tersebut adalah Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) 
dengan kapal penumpang bermuatan 50 orang yang biasa dikenal dengan “bis air”. 
Angkutan umum ini bisa diakses setiap hari dari dermaga di bawah Jembatan Ampera 
yang berangkat setiap pukul 14.00 siang.  Lama perjalanan memang tidak tergantung 
kondisi jalur, namun berapa banyak dermaga kecil yang tersebar di kampung-kampung 
sepanjang sungai harus disinggahi. Makin kerap kapal menaikkan atau menurunkan 
penumpang atau muatan, maka perjalanan makin lama. Adakalanya di saat air pasang, 
kapal tersebut bisa masuk di pelosok-pelosok kampung atas permintaan khusus dari 
penumpang.  

Gambar 1. Bayung Lencir di Atas Air. 

Untuk ukuran suatu kecamatan, Bayung Lencir termasuk kecamatan yang teritorialnya 
sangat luas – baik kawasan darat, sungai-sungai yang melintas, maupun kawasan 
mangrove di sisi timur. Bila menggunakan jalur jalan darat yang melintasi kecamatan ini, 
maka dari batas selatan ke batas utara kecamatan ini bisa ditempuh selama 1,5 jam 
dengan kendaraan berkecepatan sedang. Itu belum termasuk jarak tempuh ke wilayah di 
pedalaman. Sebagian besar teritori kecamatan ini pada mulanya adalah hutan belantara 
dan hutan mangrove yang kemudian di beberapa lokasi adalah kampung-kampung 
tradisional yang ada di daerah pesisir sungai, dan  areal transmigrasi disepanjang jalan 
darat. Pola sebaran pemukiman tersebut membuat kecamatan ini bisa ditempuh melalui 
sungai, juga jalan darat. Ciri lain dari sebaran pemukiman penduduk adalah nama desa. 
Untuk desa-desa tradisional yang sudah lebih dahulu ada, bisanya memiliki nama yang 
spesifik. Sedangkan desa-desa transmigrasi menggunakan nama abjad, misalnya A1 dst, 
B1 dst, C1 dst, dan D1 dst. Selain untuk areal pemukiman penduduk, sebagian besar 
wilayah Musi Banyuasin dipergunakan untuk areal perkebunan sawit, hutan tanaman 
industri, juga areal pertambangan – baik batubara maupun migas. 

Desa-desa yang tersebar di Bayung Lencir dapat ditempuh dengan jalur tertentu, antara 
lain sebagai berikut: 

1. Lubuk Harjo  : jalur darat, 3 km, Rp.10.000/orang,  
2. Sri Maju   : jalur darat, 1 km, Rp.5.000/orang 
3. Mendis   : jalur darat, 50 menit, Rp.30.000/orang 
4. Simpang Bayat  : jalur darat, 10km, Rp.15.000/orang 
5. Medak   : jalur darat/jalur air, 30 menit, Rp. 50.000/orang 

        jalur air, 30 menit, Rp.40.000/orang 
6. Pinang Mas  : jalur darat/jalur air, 1 jam, Rp.100.000/orang  
7. Pitaling   : jalur darat/jalur air, 1,5 jam, Rp.150.000/orang 
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8. Muara Merang  : jalur darat/jalur air, 40-50 menit, Rp.50.000/orang 
9. Karang Agung  : jalur darat/jalur air, 1,5jam, Rp 160.000/orang 
10. Pulau Gading  : jalur air, 2 jam, Rp.170.000/orang  

  jalur darat, 2 jam, Rp.70.000/orang 
11. Mangsang   : jalur darat, 2 jam, Rp.200.000/orang 
        jalur air, 2 jam, Rp.70.000/orang 
12. Bakung   : jalur air, 2,5jam, Rp.150.000/orang 
         jalur darat, 2,5jam, Rp.200.000/orang 
13. Kepahiyang  : jalur air, 2,5jam, Rp.125.000/orang 

  jalur darat, 2,5jam, Rp.150ribu/orang 

 

Degradasi Hutan di Sumatera Selatan 

Luas kawasan hutan yang ada di Sumatera Selatan yaitu 3.777.457 hektar atau 3,4% dari 
luasan kawasan hutan yang ada di Indonesia. Dari luasan Hutan tersebut terdiri dari; 
Hutan Lindung memiliki luas 539.645 hektar, Hutan Konservasi 711.778 hektar dan 
Hutan Produksi 2.525.034 hektar. Dari hasil studi citra satelit tahun 2002 dan tahun 
2005, menunjukan bahwa 62,13% dari kawasan hutan atau seluas 2.344.936 ha telah 
menjadi kawasan yang tidak produktif (tidak berhutan lagi), dan 37,87% atau seluas 
1.429.521 ha kawasan hutan yang masih memiliki tegakan/berhutan (Dishut Provinsi 
Sumsel, 2005). Laju deforestasi dari tahun ketahun cenderung meningkat. Hal 
menunjukan bahwa kondisi hutan yang ada di Sumatera Selatan sudah mengalami 
degradasi yang cukup tinggi atau tingkat degradasinya sebesar 100.000 ha per tahun. 
Untuk kondisi akhir tahun 2008, berdasarkan asumsi di atas kondisi hutan Sumsel hanya 
tinggal 1.129.000 ha. Masih berdasarkan data dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera 
Selatan, bahwa terdapat tidak kurang seluas 1.174.635 Ha telah ditetapkan sebagai areal 
konsesi HTI dari seluruh luas wilayah Sumsel yang seluas 8,7 Juta Ha. Pemberian izin 
terhadap perusahaan HTI tersebut berada di areal kawasan hutan produksi yang 
mencapai luas 2.490.275 Ha dari seluruh kawasan hutan yang ada di Sumatera Selatan 
seluas 3,7 juta Ha. 

Tingginya tingkat degradasi hutan di Sumsel terjadi diakibatkan oleh berbagai faktor, 
termasuk diantaranya adalah kegiatan usaha yang berlegalitas, seperti konversi lahan 
menjadi HTI dan perkebunan kelapa sawit, dan ada pula dikarenakan kebakaran hutan. 
Data Dinas Kehutanan Kabupaten Muba menyebutkan,luas hutan suaka margasatwa kini 
tinggal 58.578 hektare (ha), hutan lindung 19.229 ha, hutan produksi terbatas 98.897 ha, 
hutan produksi 418.187 ha,dan hutan produksi konversi seluas 127.585 ha.  

Dalam catatan WALHI dan WBH Sumsel, di tahun 2008 saja setidaknya terdapat 26 kasus 
pembalakan liar, dan diantaranya justru melibatkan oknum petugas keamanan terkait. 
Beberapa kabupaten seperti; MUBA, MURA, Banyuasin dan OKI merupakan wilayah yang 
paling banyak ditemukan masalah dalam praktek illegal loging. Beberapa kawasan hutan 
konservasi dan hutan lindung pada wilayah kabupaten tersebut terus mengalami 
penyusutan akibat kegiatan-kegiatan legal dan illegal yang dilakukan oleh perusahaan-
perusahaan HTI, perkebunan sawit, serta pembalakan liar (illegal logger). 

Di Kabupaten Muba, luas hutan masih menyisakan 138 Ribu hektar yang setiap tahunnya 
berkurang 1,08 persen. Kondisi ini disebabkan degradasi yang begitu hebat disebabkan 
pemanfaatan yang berlebihan, perubahan peruntukan hutan, kebakaran hutan, dan 
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illegal logging. Pantauan di beberapa areal hutan yang pernah dikelola perusahaan yang 
mendapatkan Hak Pengelolaan Hutan (HPH), yaitu di Desa Kepayang Indah dan Desa 
Muara Medak di Kecamatan Bayung Lencir menunjukkan lahan mencapai ratusan ribu 
hektar mengalami degradasi hebat. Ini karena pemanfaatan yang berlebihan oleh eks 
pemegang HPH. Selain itu perubahan peruntukan kawasan hutan dan pencurian kayu 
menjadi masalah serius yang merusak lingkungan. Kawasan Pal 12 Desa Kepayang Indah 
merupakan lokasi terparah karena lahan hutan hampir rata dengan tanah yang hanya 
ditumbuhi ilalang setinggi hampir dua meter. Di lokasi banyak berhamburan bekas kayu 
yang ditebang oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Uniknya walaupun hutan di 
wilayah MUBA telah mengalami degradasi hingga 50 persen, di lapangan masih ditemui 
hamparan kayu log yang diduga hasil pembalakan liar di sepanjang aliran sungai lalan 
Desa Muara Medak, Kepayang Indah, dan Muara Medak6. Para pencuri kayu biasanya 
menggunakan jalur air dalam mengangkut semua hasil jarahannya7.  

Lokasi illegal logging berada di Kabupaten Muba pada empat wilayah yaitu di Hulu 
Sungai Merang. Pertama, dari titik koordinat 394744 / 9796047 sampai 385751/ 
9786253. Kedua didusun Pancuran, terdapat beberapa cyrcle di koordinat 
0399217/9798172, 0401016/ 9797136, 0400497/9804579. Lokasi ketiga di sungai 
Buring, titik koordinat 9780560.186/ 397181.5818. Lokasi keempat berada di sungai 
Tembesu Daro,terdapat sebuah camp logging permanen.8 

Dalam menjalankan kegiatannya, penebangan liar dalam di hulu Sungai Merang 
dilakukan oleh pembalak liar. Kayu umumnya berbentuk balok bulat dan balok kaleng 
atau persegi. Kayu balok tersebut dikeluarkan dari hutan menggunakan ongkak dan parit. 
Selanjutnya kayu balok yang telah ditebang dikeluarkan dari hutan,dirakit atau 
dilanting.Kemudian ditarik melalui Sungai Merang menggunakan tug boat ke desa Muara 
Merang dan Kepayang dimana terdapat sawmill (tempat penggergajian). Kayu balok yang 
sudah sampai disawmill diolah menjadi papan dan persegi dengan ukuran tertentu 
sesuai kebutuhan pasar. Jenis kayu yang ambil pada umumnya adalah kayu yang 
mempunyai harga tinggi seperti meranti, punak, dan manggris. Jumlah penebang di 
dalam hutan hulu Sungai Merang diperkirakan mencapai 1.500 orang yang terbagi dalam 
beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari lima orang dengan satu orang kepala 
kelompok. Tak jarang, mereka dikepalai satu cukong (bos) balok yang membawahi paling 
sedikit 30 orang anak kapak, atau enam kelompok. Bahkan ada cukong yang mempunyai 
100 orang anak kapak. Dihulu sungai Merang saat ini ada 11 orang cukong besar dan 
mempunyai lebih dari satu parit serta ongkak. Tujuan penampungan kayu ilegal asal 
Merang-Kepayang adalah depot-depot kayu yang ada di Sumsel, seperti di Betung, 
Palembang, dan tempat-tempat lain.Ada juga kayu olahan yang dibawa langsung ke 
Jakarta melalui jalur-jalur tertentu. Adapun jalur pengangkutan kayu dari Merang-
Kepayang tujuan Jakarta diangkut menggunakan perahu jukung yang berkapasitas daya 
angkut 60m3 – 80m3 melalui Sungai Lalan dengan tujuan Gasing. Selanjutnya kayu 
dipindahkan ke mobil truk tronton lalu dibawa ke Jakarta.9 

 

                                            
6 Harian Sriwijaya Post. 
7Ismail, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Demokrasi Rakyat Muba. 
8 Data Walhi SumSel. 
9 Paisal, investigator Walhi Sumsel. 
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Pencemaran Lingkungan 

Kegiatan usaha hutan tanaman industri (HTI) berkontribusi besar pada  laju percepatan 
kerusakan hutan alam di Sumsel. Saat ini luas lahan investasi HTI di Sumsel mencapai 
1.103.870 ha, sebagian besar diantaranya berada di dalam  kawasan hutan tropis 
Sumsel. Umumnya perusahaan HTI tersebut mengawali usahanya dengan mencaplok 
hutan alam yang masuk ataupun berada di sekitar izin usahanya.10 

Sisa hutan produksi alam yang masih cukup baik dan bernilai penting bagi kehidupan liar 
yang dilindungi serta penyimpan karbon hutan terbesar di Sumatera Selatan (± 47 jutan 
ton Carbon) adalah Kawasan Hutan Gambut Merang – Kepayang, Kecamatan Bayung 
Lencir (MUBA) seluas ± 204.000 ha. Namun pada beberapa tempat telah dialokasikan 
sebagai konsesi HTI, bahkan pada akhir tahun 2006 pada lokasi gambut tebal (feat dome) 
juga telah dialokasikan menjadi HTI oleh Menteri Kehutanan atas rekomendasi Bupati 
MUBA dan Gubernur Sumsel seluas 55.150 ha. Sehingga total areal pada kawasan 
HRGMK yang telah menjadi konsesi HTI adalah seluas 108.945 ha.11 

 

 

 

 

                                            
10 Beberapa kasus pencemaran yang juga muncul di tahun 2008, selain disebabkan oleh HTI, juga 
dilakukan oleh berbagai aktifitas perusahaan dan industri seperti Migas dan Crude Palm Oil (pengolahan 
minyak sawit). Dalam catatan WALHI Sumsel, telah terjadi 11 kali pencemaran, yang diantaranya 
diakibatkan oleh kebocoran pipa dan tumpahan minyak (7 kali) dan pencemaran limbah pabrik kelapa 
sawit (4 kali). Tumpahan minyak dan kebocoran pipa paling banyak terjadi pada PT. Pertamina. Beberapa 
kejadian tersebut selain berdampak kepada tercemarnya air sungai (sungai Rebo di Banyuasin I, dan 
sungai Kelekar di Prabumulih Barat) juga banyak merugikan masyarakat baik secara ekonomi maupun 
sosial. PT. Elnusa Oilfield Services (PT. EOS) juga pernah mengalami kebocoran pipa. Kejadian yang 
terjadi di Kelurahan Betung Kabupaten Banyuasin tersebut menyebabkan air-air sumur warga rusak dan 
tercemarnya sungai Sedompok sehingga menyebabkan ratusan ikan mati.  
 
Demikian pula pencemaran yang terjadi oleh limbah kelapa sawit. Beberapa kali usaha PT. Ciptu Futera 
(Cifu) telah mencemari Sungai Lagan dan Nau. Atas peristiwa yang telah menyebabkan bau busuk dan 
matinya ikan di kedua Sungai itu, masyarakat Desa Ulak Bandung Kecamatan Ujan Mas Kabupaten 
Muara Enim telah melaporkan peristiwa tersebut kepada Pemkab Muara Enim. Hal yang serupa juga 
dialami oleh masyarakat di Pangkalan Benteng Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. Pencemaran yang 
dilakukan oleh limbah pabrik juga telah merusak air sungai yang kerap digunakan warga untuk 
kebutuhan sehari-hari, seperti mandi, minum, dan memasak. 
 
11 Selain di wilayah MUBA, situasi yang sama juga terjadi di Kabupaten OKI pada kawasan Hutan Lindung 
Pantai Sungai Lumpur tahun 2008. Pada kawasan tersebut telah dilakukan pembukaan kawasan lindung 
untuk menjadi lokasi sarana prasarana bagi kegiatan HTI (group Sinar Mas), berupa: pembukaan kanal 
Outlet, basecamp, logyard, dengan luas kawasan lindung yang digunakan untuk keperluan tersebut 
mencapai 190 ha. 
 
Di kabupaten lain, yaitu Banyuasin, pembangunan Pelabuhan Tanjung Api-Api (TAA) telah  menggunakan 
kawasan Lindung Air Telang seluas 600 ha, juga menjadi catatan penting didalam skenario pengrusakan 
Hutan Lindung di Sumatera Selatan. Pembangunan Pelabuhan Tanjung Api-Api (TAA) yang telah dimulai 
pada awal tahun 2008 tersebut tidak dikaji secara mendalam dampak yang ditimbulkan bagi kawasan 
lindung dan Taman Nasional Sembilang yang ada di sekitarnya. Pemberian izin alih fungsi tersebut sudah 
menjadi kasus hukum yang menyeret sejumlah politisi nasional. 
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IV. 
Rezim Lisensi dan Konsesi Kehutanan 

 

 

Berangkat Dari Ambisi 

Pemberian konsesi-konsesi tanah adalah reorganisasi dan rekonstruksi geografis. Tahun 
2008-2009 merupakan periode di mana pemerintah memberikan izin atas pengelolaan 
hutan secara besar-besaran. Berikut alur prosedur perolehan izin usaha pengelolaan 
hasil hutan – hutan tanaman industri (IUPHHK-HTI): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrasi 4. Alur Permohonan IUPHHK-HTI 

 

Sejak akhir 1980-an, Departemen Kehutanan (sekarang Kementrian Kehutanan) telah 
mengalokasikan konsesi perkebunan kepada perusahaan swasta dan negara. Izin-izin 
dialokasikan bagi kawasan hutan ‘marjinal’ atau ‘rusak’, yakni < 20 m3/ha untuk jenis 
tanaman komersial dengan dbh > 30 cm. Perusahaan dibolehkan menebangi hutan 

tersisa dengan izin IPK. Pemegang izin HTI kemudian diwajibkan menanam kembali dan 
mengelola perkebunan selama 35 tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 1 rotasi. 
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Adapun pendanaan disubsidi dari Dana Reboisasi. Selama 1990-an, 23 izin perkebunan 
kayu pulp dikeluarkan, mencakup 4,3 juta ha (gross). Pada 2002, IUPHHK menggantikan 
izin HTI, dan durasi maksimal untuk konsesi perkebunan diperluas hingga 100 tahun. 
Hingga Agustus 2006, 219 izin mencakup kawasan 9 juta ha telah diterbitkan. Izin-izin 
tersebut terkonsentrasi di: Papua (1,63 juta ha), Kalimantan Timur (1,46 juta ha), Riau 
(1,18 juta ha), Sumatra Selatan (970.000 ha) dan Kalimantan Barat (912.000 ha). Pada 
Oktober 2006, Departemen Kehutanan melaporkan total kawasan ditanam netto 2,8 juta 
ha, yang terdiri atas 1,8 juta ha untuk kayu pulp dan 1,0 juta ha untuk kayu 
pertukangan.12 

Demi mewujudkan ketersediaan dana bagi pemenuhan target-target ekspansi hutan 
tanaman industri, pemerintah bahkan menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia (PP) Nomor 53 tahun 200413 yang menyatakan bahwa Dana Reboisasi Tahun 
Buku 1989, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 dan 1996 yang telah ditetapkan sebagai 
penyertaan modal Negara kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi dan 
Industri Hutan II (PT Inhutani II), selanjutnya telah ditanamkan oleh PT Inhutani II 
tersebut ke dalam modal saham perusahaan patungan PT Musi Hutan Persada dan PT 
Way Hijau Hutani untuk melakukan kegiatan pembangunan Hutan Tanaman Industri di 
propinsi Sumatera Selatan. Untuk selanjutnya, pemerintah juga mendirikan BUMN 
berupa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi dan Industri Hutan V (PT Inhutani 
V) yang memiliki wilayah kerja di bidang pengusahaan hutan yang mempunyai 
kewenangan pengusahaan Hutan Tanaman Industri antara lain di wilayah Propinsi 
Sumatera Selatan. 

Praktek pengelolaan hutan oleh hutan tanaman industri (HTI) serta konversi hutan alam 
menjadi suatu perkebunan, sudah di luar ambang batas. Dari 3,7 juta hektare hutan di 
Sumsel atau 3,4 persen dari luas hutan di Indonesia, sudah mulai menipis. Hal itu disertai 
dengan peningkatan bencana alam yang menimpa di daerah tersebut, baik tanah longsor 
dan banjir. Dari sejumlah investigasi yang dikemukakan oleh Walhi SumSel, dilaporkan 
bahwa pemberian izin tersebut berada di areal usaha produktif milik masyarakat yang 
areal atau keberadaannya di luar dari kawasan hutan milik Negara. Hal inilah yang 
kemudian banyak menimbulkan konflik tenurial dengan masyarakat. Di sisi lainnya, 
investasi HTI kerap pula ditempatkan pada kawasan hutan alam, yang berakibat pada 
rusaknya keberlangsungan ekologi kawasan setempat. Dalam kasus keberadaan HTI di 
kawasan Hutan Produksi Lalan atau sering disebut kawasan Hutan Rawa Gambut 
Merang-Kepayang, yang mendasarkan pada potret kawasan memiliki berbagai kekayaan 
biodiversity, yakni diantaranya; merupakan hutan alam rawa gambut dengan nilai ekologi 
yang memadai, merupakan bufferzone dua Taman Nasional; TN Sembilang dan TN 
Berbak, dan tempat hidupnya berbagai habitat langka (diantaranya dilindungi UU RI), 
serta kandungan sosial-ekologi lainnya. Masih berdasarkan laporan dari Walhi SumSel, 
hutan alami yang masih cukup baik – bernilai penting bagi kehidupan liar yang dilindungi 
serta penyimpan karbon hutan terbesar (± 47 juta ton Carbon) – di Sumatera Selatan 

                                            
12Christopher Barr, 2007, “Hutan Tanaman Dikelola Intensif di Indonesia: Tinjauan Tren Terkini dan 
Rencana Terbaru”, makalah dipresentasikan oleh Center for International Forestry Research (CIFOR) 
dalam Pertemuan The Forest Dialogue di Pekanbaru, Indonesia pada March 7-8, 2007. 
13 PP Nomor 53 tahun 2004tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada 
Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi dan Industri Hutan II (PTInhutani II) dan 
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan 
Perseroan (Persero) PT Eksploitasi Dan Industri Hutan V (PTInhutani V). 
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adalah Kawasan Hutan Gambut Merang – Kepayang, Kecamatan Bayung Lencir (MUBA) 
seluas ± 204.000 ha. Namun demikian, beberapa bagian di hutan gambut ini telah 
dialokasikan sebagai konsesi HTI. Bahkan pada akhir tahun 2006 pada lokasi gambut 
tebal (feat dome) juga telah dialokasikan menjadi HTI oleh Menteri Kehutanan atas 
rekomendasi Bupati MUBA dan Gubernur Sumsel seluas 55.150 ha. Dengan demikian, 
total areal pada kawasan HRGMK yang telah menjadi konsesi HTI adalah seluas 108.945 
ha, sedangkan kawasan hutan yang belum dialokasikan mencakup areal seluas 87.399 
ha. 

 

Gambar 2. Peta Overlay Perusahaan-Perusahaan Ekstraktif di MUBA 

 

Konsesi hutan tanaman industri (HTI) merupakan konsesi yang paling eksesif. Di 
Kabupaten MUBA terdapat beberapa perusahaan pemegang konsesi HTI yang 
mengepung  desa-desa di Bayung Lencir.  Perusahan pemegang konsesi HTI tersebut, 
antara lain: PT Rimba Hutani Mas (RHM), PT Wahana Lestari Makmur Sukses (WLMS), PT 
Wahana Agro Mulia (WAM), PT Indofood, PT Pabrik Kertas Indonesia (Pakerin), dan PT 
WKS. Adapun perusahaan perkebunan yang juga beroperasi di Bayung Lencir adalah 
HGU PT. PP London Sumatra Tbk (LonSum), PT Sentosa Bahagia Bersama (SBB), PT Bumi 
Persada Permai (BPP), HGU PT Berkat Sawit Sejahtera (BSS), PT Sentosa Mulia Bersama 
(PT SMB),  PT Hindoli, PT Sentosa Bahagia Bersama (SBB), dan PT Bumi Persada Permai. 
Sesungguhnya beberapa perusahaan juga menjalankan usaha hutan tanaman industri 
dan perkebunan sawit pada waktu bersamaan, ada pula yang mengubah lahan hutan 
tanaman industri yang dimilikinya menjadi perkebunan sawit. Sedangkan perusahaan 
migas yang beroperasi di Bayung Lencir antara lain ConocoPhillips (Grissik) Ltd, dan PT. 
Talisman.  
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Deskripsi Informan secara Umum  

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa ada dua jalur transportasi untuk 
mencapai Bayung Lencir, yaitu jalur darat dan jalur sungai. Atas dasar itu maka informan 
perempuan yang diwawancarai dalam penelitian ini dipilih berdasarkan sebaran 
pemukiman berbasis jalan darat dan berbasis aliran sungai. Masing-masing perempuan 
ini menghadapi permasalahan yang berbeda, yang secara spesifik berkorelasi dengan 
tempat tinggalnya. 

Sebagian besar ibu-ibu yang menjadi informan penelitian ini mulanya dikenal peneliti 
ketika bertemu di pasar kaget yang biasa dikenal sebagai “kalangan”. Di setipa Kalangan, 
berdatangan banyak ibu-ibu dari berbagai desa di pelosok, baik bejualan maupun 
sebagai pembeli. Adapun sebaran Kalangan di desa-desa dalam sepekan adalah sebagai 
berikut: 

Senin  Kalangan di Desa A1 dan Desa B2 
Selasa  Kalangan di Desa B2 dan Desa B3 
Rabu  Kalangan di Desa B3 dan Desa D1 
Kamis  Kalangan Desa Senawar 
Jumat  Desa Pasar Lama dan Desa Pasar Baru 
Sabtu  Kalangan di Desa Senawar dan Desa B3 
Minggu  Kalangan di Desa Peninggalan, Desa D1 dan Desa A1. 
 

Ibu-ibu yang tinggal di daerah Simpang Bayat – yang desanya dapat ditempuh melalui 
jalan darat – relatif mencukupi meskipun sederhana. Namun setelah terjadi kebakaran 
gas yang menelan banyak korban jiwa (lebih dari 30 jiwa tewas dan mayoritas laki-laki), 
terjadi perubahan drastis pada keluarga-keluarga tersebut. Mayoritas ibu-ibu tersebut 
adalah janda. Dalam wawancara, mereka umumnya menyatakan pekerjaan utama 
sebagai ibu rumah tangga. Namun setelah diwawancarai secara mendalam, baru 
terungkap bahwa masing-masing ibu-ibu tersebut memiliki lebih dari 1 pekerjaan yang 
menurut mereka adalah “kerja sambilan”. Dari pekerjaan sambilan tersebut, pendapatan 
umumnya hanya cukup untuk makan saja. Ibu-ibu yang tinggal di desa Simpang Bayat 
umumnya putus sekolah. Adapun perempuan yang berprofesi sebagai guru PAUD pun 
hanya berpendidikan SMA.  

Umumnya warga yang tinggal di pesisir sungai membangun rumah panggung di atas 
sungai. Mereka menyebutnya “rumah apung”. Umumnya keluarga-keluarga yang 
menghuni desa Pasar Lama dan desa Pasar Baru adalah keluarga yang berasal dari 
kampung-kampung kecil di sepanjang pesisir sungai Lalan di daerah pedalaman. Selain 
berdagang di pasar, ibu-ibu ini juga menyewakan rumahnya bagi karyawan perusahaan-
perusahaan yang bekerja di seputaran Bayung Lencir. Mereka masih memiliki ingatan 
tentang bagaimana sulitnya hidup di pedalaman sungai. Bukan hanya akses kesehatan 
dan pendidikan yang jauh, namun juga kesulitan perekonomian membuat mereka 
memilih untuk pindah ke Bayung Lencir. 

 

Kami Beda dengan Mereka 

Hampir semua narasumber (perempuan) yang diwawancarai dalam penelitian ini ketika 
ditanya pekerjaannya akan menjawab: ibu rumah tangga. Namun ketika ditanya lebih 
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lanjut, darimana saja sumber pendapatan keluarga, maka sebagian besar narasumber 
tersebut menyebutkan lebih dari satu sumber. Ada bertani di ladang, ada yang berjualan 
keliling, ada yang berjualan di pasar, ada yang membuka warung di rumah, dan menjadi 
tukang masak di restoran, dan lain sebagainya. Hanya sebagian kecil saja yang menyebut 
jenis pekerjaannya, yaitu sebagai guru TK/PAUD, bidan dan pegawai Puskesmas. 

Rupanya ada definisi yang berbeda mengenai apa yang ‘pantas’ disebut sebagai 
pekerjaan, dan apa yang ‘bukan’. Kerja seperti guru dan tenaga kesehatan adalah 
pekerjaan, sedangkan kerja seperti berdagang dan bertani bukanlah ‘pekerjaan’. 
Mengklasifikasi jenis pekerjaan dan yang-bukan (the others) ini lahir dari konstruksi 
berfikir binary oppositional. 

Oposisi biner itu bukan hanya ketika ditanya perihal pekerjaan. Pada kategori-kategori 
sosial berikut peran masing-masing kategori tersebut, pengklasifikasian itu juga terjadi. 
Ketika diwawancarai perihal keterlibatan para perempuan pada pertemuan-pertemuan, 
umumnya para narasumber akan menyebut bahwa mereka turut berpartisipasi pada 
acara-acara perkawinan, pengajian, khitanan, syukuran (sedekahan) dan pertemuan-
pertemuan keluarga lainnya. Namun hanya sebagian kecil saja yang menyatakan turut 
berpartisipasi pada pertemuan / musyawarah desa. Umumnya alasan narasumber tidak 
terlibat pada kegiatan musyawarah desa adalah tidak ada waktu karena sibuk berjualan 
atau mengurus ladang.  

Akan tetapi ada pula yang beralasan tidak ikut musyawarah desa karena hanya ibu-ibu 
tertentu saja yang turut terlibat dalam musyawarah desa – yaitu istri-istri PNS, istri-istri 
karyawan dan ibu-ibu guru saja. Rata-rata yang berpartisipasi dalam musyawarah desa 
itu istri-istri pegawai, ibu-ibu Kades, dan ibu-ibu PKK14, jumlahnya sekitar 10-15 orang 
yang tingkat ekonominya menengah ke atas15, biasanya teman-teman ibu pejabat desa16, 
atau ibu-ibu yang berpendidikan saja17, maka “kami tidak pernah diajak”, ujar Dina18 
karena “Ibu Kades sering pilih-pilih”, terang Lina19. Terhadap ibu-ibu yang menyatakan 
aktif dirinya dalam musyawarah desa, ditanyakan hal-hal apa saja yang dibahas, 
umumnya mereka hanya bertugas menyiapkan makanan sehingga tidak tahu persis apa 
yang dibahas. Segregasi di antara perempuan ini menunjukkan bagaimana stratifikasi 
sosial mempengaruhi ‘siapa bergaul dengan siapa’ 

 

Serba Sawit 

Berkebun sawit tampaknya menjadi jalan keluar terbaik bagi warga yang masih ingin 
bertahan dengan bertani. Iis Hasanah20 memiliki 2 hektar kebun sawit peninggalan 
mendiang suaminya. Sumber pendapatan lainnya adalah berjualan manisan di warung 
yang ia buka di pinggir jalan. Dalam sebulannya, ia memperoleh kurang lebih 
Rp.3.000.000 / bulan dari usaha kebun sawitnya ditambah dari warung manisannya. 
Tanah yang ditanami sawit tersebut diperolehnya dari program pemerintah. Mengapa 

                                            
14 Wawancara dengan ibu Maleha, (45thn), di Bayung Lencir. 
15 wawancara dengan Herdawati, (28thn), di Sri Maju. 
16wawancara dengan Gemi, (40thn), di Simpang Bayat. 
17wawancara dengan Samiem (50thn), di Bayung Lencir. 
18wawancara dengan Dina (30thn), di Bayung Lencir. 
19wawancara dengan Lina (40thn), di Simpang Bayat. 
20Wawancara dengan Iis Hasanah (54thn) di Bayung Lencir. 
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sawit? Iis Hasanah menjelaskan bahwa lahan-lahan di sekitar Bayung Lencir sudah 
berubah ditanami sawit dan akasia, yang mana umumnya menjadi milik perusahaan. 
Mendiang suaminya memilih turut menanam sawit bermitra dengan perusahaan melalui 
inti-plasma sebagai jalan keluar ekonomi keluarga. “Tanah yang ditanami sawit juga 
aman dari penyerobotan”, jelas Iis.  

Berbeda dengan Iis yang masih memiliki kebun sawit, Sunarti21 baru saja menjual kebun 
sawitnya seluas 2,25 hektar di desa Mendis Laut. Keputusan menjual kebun sawit itu 
dibuat dalam situasi mendesak untuk berobat karena menderita penyakit dalam yang 
parah. Sebetulnya pilihannya adalah menjual kebun sawit atau menjual kebun karet, 
namun ternyata kebun sawit langsung mendapatkan pembeli. “Kebon sawit gampang 
nian lakunyo”22, ujar Sunarti. Dulunya, lahan-lahan yang ia miliki itu dibeli keluarganya 
dari kepala desa setempat yang mendapat program pemerintah. 

Memiliki kebun sawit sepertinya menjadi ‘ajang spekulasi’ bagi sebagian pihak. Keluarga 
Suratmi23 berniat mengubah kebun karetnya yang seluas ¼ hektar menjadi kebun sawit. 
Saat ini ladang karet itu digarap sendiri oleh suaminya. Terkadang Suratmi membantu 
suaminya jika ia tidak sedang ada pesanan menjahit. Jika tidak ada pesanan jahitan, 
Suratmi bekerja sebagai buruh rumput, atau yang biasa dikenal sebagai besiang24. 
Sebelum memiliki kebun karet tersebut, keluarga Suratmi pernah memiliki sawah padi. 
Namun karena kerap mengalami musibah banjir yang menyebabkan gagal panen, maka 
keluarga Suratmi menjual sawah tersebut. Areal sawah yang kerap banjir itu sekarang 
tidak pernah banjir lagi semenjak menjadi kebun sawit milik perusahaan. Melihat sawit 
menjadi tanaman yang sedang diminati, suami Suratmi berencana akan mengajukan 
pinjaman ke bank untuk modal usaha sawit dengan menjadikan ladang kebun sawit itu 
sendiri sebagai jaminannya. 

 

Menjual Tanah, Membuka Warung 

Oleh karena berbagai alasan, banyak warga yang awalnya bermukim di pedalaman 
kemudian memilih menjual tanah ladangnya untuk kemudian pindah ke daerah kota 
Bayung Lencir. Adalah Ernawati25 menjual tanah kebun karetnya seluas ½ hektar untuk 
modal membuka warung di pinggir kota yang relatif lebih ramai. Ia menjual kebun 
karetnya itu tahun 2009 yang terletak di desa Simpang Bayat Ulu. Dulunya keluarga 
Ernawati membeli tanah tersebut pada tahun 1980. 

Hal yang sama juga dilakukan oleh Prastiwi26. Ia pernah menjual kebun karetnya tahun 
2010 yang terletak di Simpang Bayat Ulu. Selain untuk modal membuka kios 
pemotongan karet, uang penjualan kebun karet tersebut dipergunakan untuk berobat 
orang tuanya yang kemudian setelah orang tuanya meninggal dipergunakan untuk acara 
yasinan 7 hari dan 40 hari. Prastiwi merelakan saja tenah tersebut dijual karena ia 
memang berniat usaha dagang saja dengan membuka warung. 

                                            
21 Wawancara dengan Sunarti (42thn) di Sri Maju. 
22 “Kebun sawit lebih mudah dijual” – terj. 
23Wawancara dengan Suratmi (42thn) di Lubuk Harjo 
24 besiang = membersihkan ladang dari gulma. 
25

Wawancara dengan Ernawati (42) di Simpang Bayat Ulu. 
26

 Wawancara dengan Prastiwi (23thn) di Simpang Bayat. 
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Menjual tanah untuk membeli rumah di pinggir jalan juga dilakukan oleh Tutur27. Ia juga 
menggunakan uang hasil menjual tanah tersebut untuk membuka kios pulsa miliknya 
sejak 5 tahun terakhir. 

Keputusan menjual tanah untuk membuka warung juga dilakukan oleh Sumiati28. Dengan 
bermodal uang penjualan tanah, Sumiati membuka kios penjualan arang dan daun nipah 
sejak tahun 2011 di Pasar Baru ataupun pinggir jalan Bayung Lencir. Keberadaan 
perusahaan-perusahaan di sekitar Bayung Lencir cukup menguntungkan bagi Sumiati 
karena perusahaan-perusahaan tersebut ketika membangun pondokan sering membeli 
daun nipah dari Sumiati.  

Sementara itu Erma29 menjual tanahnya untuk biaya pindah rumah, modalnya berjualan 
sayur keliling dan kredit bentor (becak montor) suaminya. Tanah di Simpang Putih 
tersebut di jual tahun 1994. Dengan bertempat tinggal dekat dengan akses jalan, juga 
ditambah hasil jualan sayur dan usaha bentor, keuntungan berupa penghasilan rutin bisa 
dinikmati. 

Di Tahun 2010, Sutari30 juga menjual tanahnya. Uangnya dipakai untuk pindah ke Lubuk 
Harjo dan sebagai modal berjualan sembako di Pasar Baru sejak 3 tahun terakhir. Dulu ia 
memperoleh tanah tersebut melalui program transmigrasi. Namun karena pengalaman 
tinggal di pedalaman yang menjadi areal transmigrasi tersebut tidak kunjung 
meningkatkan taraf hidupnya, maka Sutari memutuskan menjual tanah tersebut. 

 

Menjual tanah juga dilakukan oleh keluarga Herdawati31 yang kemudian memilih 
berjualan gorengan di pinggir jalan Bayung Lencir. Keluarga Herdawati tinggal di desa Sri 
Maju. Dengan pendapatan Rp.600.000 – Rp.900.000 / hari, atau keuntungan lebih dari 
Rp.2.000.000 / bulan, maka mengelola tanah terasa tidak banyak untung menurutnya. 
Dengan membuka warung gorengan di pinggir jalan, Herdawati memperoleh banyak 
keuntungan dari supir truk-truk perusahaan atau karyawan perusahaan yang kerap 
membeli gorengannya32. “Kalo nanem kan untungnyo lamo, idak langsung”33, jelasnya. 

 

Kuli Kebon Berijazah SMA 

Adanya sejumlah perusahaan HTI, sawit, dan tambang di sekitar Bayung Lencir membuat 
pandangan warga terbelah mengenai apakah mereka dirugikan ataukah diuntungkan. 
Bagi warga yang diuntungkan umumnya karena mereka bisa menyewakan/ 
mengontrakkan tanahnya kepada karyawan perusahaan-perusahaan tersebut sekaligus 
membuka warung makan yang mana pelanggannya adalah karyawan tersebut. Dengan 
anggota keluarga ada yang bekerja di perusahaan PT Lonsum (London Sumatera), 

                                            
27

Wawancara dengan Tutur (39thn) di Bayung Lencir. 
28

Wawancara dengan Sumiati (36thn) di Supat Banyu. 
29

 Wawancara dengan Erma (38thn) di Bayung Lencir. 
30 Wawancara dengan Sutari (52thn) di Lubuk Harjo. 
31Wawancara dengan Herdawati (28thn) di Sri Maju. 
32 Pandangan yang sama juga dikemukakan dalam wawancara dengan  Resmawati (38) di Bayung Lencir 
yang juga membuka warung di pinggir jalan. 
33 “Kalau bertani untungnya lama dan tidak langsung” – terj. 
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kehidupan Nia34 sesungguhnya cukup sejahtera, antara lain beras yang ditanggung oleh 
perusahaan dimana suaminya bekerja.  

Namun sesungguhnya keberadaan perusahaan-perusahaan itu tidaklah cukup 
menggembirakan warga pada umumnya. “Jarang ada PT yang mau mengambil karyawan 
dari orang sini. Kalo pekerjaan kasar-kasar baru disuruh ke orang Bayung. Untuk jabatan 
enak hanya orang mereka saja”, Herlinda35 menceritakan. Suami Herlinda bekerja di PT. 
Jiwa Mulya.  

Merekrut pemilik tanah untuk menjadi karyawan perusahaan merupakan salah satu 
modus agar pemilik lahan mau melepas tanahnya kepada perusahaan. Adalah Ningsih36 
berjualan makanan sementara suaminya adalah buruh bangunan. Dulunya mereka 
pernah menggarap tanah, namun tanah tersebut diambil pemerintah untuk dialokasikan 
kepada perusahaan. Mereka tidak bisa ngotot mempertahankan tanah tersebut karena 
mereka memang tidak punya bukti kepemilikan tanah. Oleh ‘belas kasihan’ pemerintah, 
mereka mendapat ganti tanam-tumbuh yang kemudian digunakan sebagai modal untuk 
membuka warung yang sekarang ia kelola. Sementara itu, suami Ningsih yang awalnya 
dijanjikan pemerintah akan bekerja di perusahaan tersebut ternyata tidak bisa diterima, 
karena syarat bekerja di perusahaan itu adalah lulusan SMA meskipun hanya berkerja 
sebagai kuli angkut.  

 

Abstraksi terhadap Rezim  

Desentralisasi dalam otonomi daerah dan deregulasi di sektor investasi yang membuka 
pintu lebar-lebar bagi kapital besar masuk ke pedalaman, telah memberi peluang kepada 
kalangan investor tanaman industri dan pangan multinasional – terutama sawit – untuk 
mengambilalih tanah-tanah hutan menjadi kebun tanaman industri dan sawit secara 
besar-besaran. Desentralisasi melahirkan konflik ‘baru’, yang bermula dari kebijakan 
agraria yang berkenaan dengan otonomi daerah yang mendelegasikan wewenang pusat 
dalam urusan agraria kepada pemerintah daerah. Tanah menjadi faktor produksi 
strategis dalam aktivitas industri ekstraktif. Oleh karena itu, kendala-kendala politis dan 
administratif sebisa mungkin diminimalisir untuk mendukung proses perolehan tanah 
yang relif mudah. 

Telah terjadi perombakan secara besar-besaran dan secara mendasar dalam hal sistem 
penguasaan hutan, dari penguasaan tradisional ke bentuk-bentuk penguasaan baru. HPH 
(Hak Pengusahaan Hutan) dan HTI (Hak Tanaman Industri) merupakan contoh bentuk 
penguasaan baru di atas hutan dan tenurial didalamnya yang diberikan oleh negara 
kepada perusahaan swasta. Dua bentuk konsesi yang menghancurkan sistem 
penguasaan asli ini di klaim sebagai sumber devisa negara terbesar. Pemberian lisensi 
dan konsesi kepada swasta dalam bentuk HPH dan HTI di atasnya tak terelakkan menjadi 
latar berbagai tumpang tindih lahan dimana sesungguhnya tanah atau areal hutan yang 
dimaksud tersebut adalah hutan yang diklaim masyarakat sebagai hutan rakyat.  

Perusahaan HPH mengalami penyusutan karena bisnis HPH dipandang sudah tidak 
efesien. Kemudian negara mengambilalih bekas kawasan HPH. HTI untuk pasokan 

                                            
34Wawancara dengan Nia (32thn) di Simpang Bayat. 
35 Wawancara dengan Herlinda (24thn) di Simpang Bayat.  
36 Wawancara dengan Ningsih (34thn) di Bayung Lencir. 
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industri kertas dan getah karet disodorkan oleh para pengusaha sebagai alternatif. Hutan 
disulap menjadi kebun. Tanah-tanah yang dianggap tidak produktif di dalam kawasan 
hutan negara diubah statusnya menjadi kebun – terutama melalui instrumentasi hukum. 
Tanah-tanah itu dikeluarkan dari kawasan hutan negara menjadi tanah negara yang 
terlantar – juga oleh regulasi – dikeluarkan dari kawasan hutan Negara. Berbagai metode 
dilakukan untuk mengubah status hak dari hutan menjadi kebun dan memberikan 
konsesi baru diatasnya, dari HPH atau HTI menjadi HGU yang diberikan kepada 
perusahaan swasta perkebunan. Berubahnya status hutan negara menjadi kebun negara 
telah menciptakan rejim properti baru dalam penguasaan tanah negara dan 
meningkatkan konflik sosial yang semakin luas, antara lain perubahan peta konflik sosial 
tersebut. Gutomo Bayu Aji37 melihat ini semagai momentum dimulainya rejim kolaboratif 
dalam penciptaan sistem properti untuk sebuah kepentingan yang selama ini disebut 
sebagai pembangunan. 

Konflik agraria struktural adalah pertentangan klaim yang berkepanjangan mengenai 
siapa yang berhak atas akses terhadap tanah. Namun demikian, pada faktanya konflik  
tersebut terjadi karena adanya proses menghilangkannya klaim pihak lain, salah satunya 
dengan cara memasukkan tanah, SDA, dan wilayah kepunyaan rakyat ke dalam konsesi-
konsesi agrarian yang bergerak dalam bidang ekstraksi, produksi, maupun konservasi 
berbasiskan SDA.  Penghilangan klaim tersebut sesungguhnya mengeksklusi sekelompok 
rakyat terhadap tanah.38 

Narasi-narasi personal yang dihadirkan dalam konstruksi lisensi dan konsesi sebelumnya 
merefleksikan dua hal, yaitu (a) rezim tersebut melakukan proses-proses eksklusi 
terhadap masyarakat; dan (b) proses-proses eksklusi tersebut terus-menerus menggerus 
akses masyarakat terhadap tanah. Akses dan eksklusi bagaikan dua sisi mata uang. 
Eksklusi, oleh Hall dkk39  diartikan sebagai metode pencegahan oleh kelompok tertentu 
terhadap kelompok lainnya untuk mendapatkan manfaat dari sesuatu –yaitu tanah. 
Proses eksklusi ini menggunakan instrumen regulasi, pasar, kekuatan, dan legitimasi. 
Adapun Nancy Lee Peluso dan Christian Lund40 memaknai akses sebagai kemampuan 
untuk mendapatkan manfaat dari sesuatu, termasuk objek-objek material, orang-orang, 
institusi-institusi, dan simbol-simbol.  

 

 

 

 

 

 

                                            
37Gutomo Bayu Aji, 2013, “Imperialisme Kehutanan dan Konflik Penguasaan Hutan di Indonesia”, artikel 
dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan, edisi 41 tahun 2013. 
38Noer Fauzi Rachman, 2013, “Mengapa Konflik-Konflik Agraria Terus-Menerus Meletus Disana-Sini?”, 
artikel dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan, edisi 41 tahun 2013, hlm.34. 
39Hall, Derek, Philip Hirsch and Tania Murray Li, 2011. Powers of Exclusion: Land Dilemmas in Southeast 
Asia, University of Singapore, Singapore/University of Hawai‘i, Honolulu, hlm.257. 
40Nancy Lee Peluso dan Christian Lund, 2011, “New frontiers of land control: Introduction” artikel dalam 
The Journal of Peasant Studies Vol. 38, No. 4, October 2011, hlm.667–681. 
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V. 
Reproduksi Ruang Hutan 

 

 

Kampung-Kampung yang Perlahan Menghilang 

Sudah hampir 25 tahun berselang sejak Asmawati (62 th) dan keluarganya meninggalkan 
kampung Sungai Lalan untuk kemudian tinggal di Bayung Lencir. Dari hasil menjual 
tanahnya di daerah Sungai Lalan, ia membeli rumah di Bayung Lencir dengan cara 
mencicil dan menyewa lapak di Pasar Lama. Menurutnya, menjual tanahnya dan pindah 
ke kota adalah pilihan yang tepat. Ketika kampungnya dulu, semua serba susah, 
menurutnya. Tak ada listrik, banyak binatang liar, mau berobat jauh, mau belanja 
keperluan sehari-hari juga jauh. Untuk sekolah anak juga cuma bisa sebatas Sekolah 
Dasar, itupun di desa tetangga. Dari hari ke hari, sayuran yang tumbuh liar, seperti pakis, 
kangkung, selada air, dan genjer pun semakin susah didapatkan. Kadang harus masuk 
sampai ke dalam hutan. Ikan sungai pun semakin jarang di dapat, bersamaan sungai yang 
makin dangkal.  

Keputusannya untuk berpindah ke kota semakin mantap saat kerapnya terjadi kebakaran 
hutan di sekitar desanya. Meski api tak sampai ke kampungnya, namun asapnya sudah 
sungguh mengganggu. Situasi sesak asap itu bisa berlangsung berminggu-minggu karena 
yang terbakar adalah daerah gambut. Dalam cerita Asmawati, warga umumnya memang 
membuka lahan dengan cara dibakar. Alasannya supaya lebih murah dan cepat. Namun 
umumnya warga tidak membuka lahan sendirian, namun melibatkan keluarga besar 
bahkan warga sekampung supaya api tidak terlalu menyebar dan bisa segera 
dipadamkan. Itupun warga membuka lahan setelah daerah tersebut memang tinggal 
rerumputan/ilalang saja, namun tak ada warga yang membuka lahan di daerah gambut. 
“Dulu mase banyak buayo dan ular”, jelas Asmawati. Tapi entah kenapa, saat lahan 
gambut pun kerap terbakar.  

Jika musim penghujan adalah ancaman penyakit diare dan malaria, maka musim 
kemarau adalah ancaman penyakit batuk dan iritasi mata. Asmawati bercerita tentang 
banyaknya penyakit yang diderita keluarganya juga dialami warga, sementara layanan 
kesehatan tidak ada. Sebetulnya ia tidak ingin menjual tanahnya. “Tinggal itulah 
peninggalan keluarga”, katanya. Namun karena anaknya mengalami batuk yang tak 
kunjung sembuh, maka diputuskannya untuk pindah ke kota. Keluarga Asmawati 
bukanlah yang pertama pindah dari kampungnya ke kota. Sudah ada banyak warga yang 
pindah sebelumnya. Ada warga yang menjual tanah rumahnya sekaligus lahan 
pertaniannya. Ada yang hanya menjual tanah pertanian saja, sedangkan rumahnya tetap 
dipertahankan untuk disewakan, namun keluarga tersebut pindah ke kota.  

Ibu Asmawati bercerita bahwa dulunya warga bisa membuka lahan pertanian di daerah 
hutan asalkan mampu mengolahnya. Walaupun disebut ‘hutan’, sebetulnya sudah tidak 
banyak pohon-pohon besar. Sebagian besar sudah ditebang, dan menyisakan areal 
semak-semak tinggi. Dari kawasan ilalang tersebut, warga membersihkannya untuk 
dijadikan ladang pertanian. Cara ‘membersihkan’  ilalang tersebut dengan cara dibakar. 
Dalam membuka lahan dengan cara dibakar, biasanya melibatkan hampir seluruh warga 
kampung. Mereka menyebar dan mengepung wilayah yang dibakar sambil membawa 
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wadah-wadah air, supaya apinya tidak menyebar ke lahan yang sedang digarap atau 
mencegah menyebar ke hutan. Membuka dengan membakar itu memang lebih murah 
dan lebih cepat dibandingkan dengan menebas. Namun yang menjaga agar kobaran 
tidak meluas tetap saja membutuhkan banyak orang.  “Daerah tu tinggal belukar be, dak 
susah nyianginyo41. Tapi mun mase banyak pohon, selain saro nyianginyo, wong 
kampung kami dak baseng nebang. Ado caro42”, jelas ibu Asmawati. Tidak semua batang 
kayu dibakar. Ada batang-batang besar yang memang terlantar saja kemudian dibuat 
gubuk-gubuk dibuat dari batang-batang kayu yang sudah tersisa ditinggalkan itu. 

 

Gambar 3. Aktivitas Perusahaan HTI di Bayung Lencir (Musi Banyuasin).   
(Sumber: Dokumentasi Wahana Bumi Hijau (WBH) terhadap aktivitas PT. Rimba  Hutani Mas 

(Sinarmas Group) di Hutan Rawa Gambut Merang Kepayang di Kecamatan Bayung Lencir, 
Kabupaten MUBA) 

 

Jika situasi di kampung tersebut memang serba sulit, dengan segala keterbatasan akses, 
lalu siapa yang kemudian mau membeli tanah tersebut? Mengapa pula ada yang mau 
menyewa rumah di sana? Saat ini kampung tersebut sudah ‘sepi’. Kalaupun masih ada 
yang ada rumah warga di sana, umumnya disewakan kepada karyawan perusahaan HTI, 
itupun tinggal sedikit di tepi sungai. Sebagian besar warga kampung itu sudah pindah ke 
Bayung Lencir, bahkan ada yang menjual tanahnya untuk pindah ke Palembang atau 
Jambi. Saat ini kampung Asmawati sudah berubah menjadi areal hutan tanaman industri 
milik PT. Rimba Hutani Mas (RHM) yang sahamnya dimiliki Salim Group. 

 

Suaka Margasawit: Bentayan dan Dangku 

Perubahan tata guna tanah yang terparah terjadi di kawasan hutan Suaka Marga 
Bentayan, yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Sentosa Mulya 
Bahagia (SMB), yang berada di Desa Peninggalan dan Desa Simpang Tungkal – Kabupaten 
MUBA. Perusahaan tersebut telah mencaplok hutan konservasi, yang berdasarkan UU 
No. 5 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumber Daya Alam, wajib dilindungi. Masih dalam 
pantauan WALHI dan WBH Sumsel sepanjang tahun 2008, khususnya pada kawasan 
Hutan Suaka Margasatwa Bentayan, telah terjadi penyusutan luasan kawasan tersebut 
menjadi perkebunan sawit oleh PT. Sentosa Mulya Bahagia (SMB), bahkan saat ini hanya 
sepertiganya saja dari luasan 23.220 Ha kawasan SM Bentayan yang masih tersisa yang 
dapat dikatagorikan sebagai hutan. 

                                            
41 Nyiangi = besiang = membersihkan ilalang. 
42 Caro = cara = adat istiadat = ritual. 
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Hal yang lebih parah terjadi di Suaka Margasatwa Dangku. Hampir keseluruhan wilayah 
SM Dangku sudah berubah menjadi perkebunan sawit, dan sisanya diperebutkan oleh 
perusahaan-perusahaan pemegang IUPHHK yang mengepung disekitarnya. Maka pada 
13 November 2012, ribuan masa dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sumsel 
dan Dewan Petani Sumsel (DPSS) berdemonstrasi di kantor Mapolres MUBA dan Gedung 
DPRD Muba. Mereka berasal dari empat kecamatan yakni  Keluang, Batang Hari Leko, 
Tungkal Jaya dan Bayung Lencir menuntut keadilan hukum terkait pelanggaran hukum di 
kawasan Hutan Suaka Margasatwa Dangku oleh perusahaan perkebunan dan kegiatan 
illegal logging yang tetap marak. Mereka juga memprotes adanya diskriminasi yang mana 
perusahaan bisa membuka lahan di SM Dangku sampai ribuan hektar sementara warga 
hanya membuka 2 hektar saja sudah dilaporkan ke kepolisian 

 

Hutan Tiada, Kebakaran Mengad 

Kehidupan saat ini penuh dengan masalah kesehatan. Kesaksian Romah43 menunjukkan 
bahwa semenjak tak ada lagi pohon-pohon besar di hutan sekitar Bayung Lencir, maka 
ilalang tinggi ada dimana-mana. Ilalang ini rentan terbakar. Pada musim pembukaan 
lahan juga musim kemarau, kebakaran (hutan) ilalang tersebut terjadi di mana-mana. Ia 
mengisahkan, “lebih nyaman dulu saat hutan pohon besar, sekarang hutan ilalang sering 
kebakaran”. Hal senada juga disampaikan Ernawati44, “dulu hutan-hutan yang penuh 
pohon kayu ditebangi, setelah lahan jadi gundul gampang terbakar”. 

Selain karena hutan-hutan dengan pohon-pohon besar sudah tidak ada lagi, penyebab 
mudahnya kebakaran adalah karena banyak lahan yang ditanami sawit. “Menjak ditanam 
sawit, sungai pacak kering”, ujar Maleha45. Ia menceritakan beberapa daerah yang 
dulunya dilewati air sungai yang deras atau sekedar tergenang saja, saat ini sudah kering 
kerontang. Di musim kemarau, kebakaran menjadi tidak terelakkan ketika tanaman juga 
mengering. Kampung-kampung di sekitar perusahaan yang arealnya rawan terbakar juga 
akan terancam ikut terkena imbas kebakaran tersebut. 

Merebaknya penambangan minyak illegal – yang umumnya dengan memanfaatkan 
kebocoran pipa migas atau penyulingan tradisional di sumur-sumur tua – juga menjadi 
ancaman kebakaran. “Warga resah jika kebunnya terbakar oleh perusahaan minyak”, 
jelas Tuti46. 

 

Sumur Berminyak, Sungai Memerah  

Pemupukan Phosphat (P) merupakan hal krusial untuk mempertahankan produktivitas 
hutan tanaman industri untuk tanaman akasia (Acasia mangium). Oleh karena 
kandungan unsur tersedia di dalam tanah cenderung terus menurun seiring 
bertambahnya umur tanaman, maka pemupukan secara eksesif dilakukan pada tanaman 
akasia di areal hutan tanaman industri. Berdasarkan wawancara pada salah seorang kuli 

                                            
43 Wawancara dengan Romah (40thn), di Bayung Lencir 
44 Wawancara dengan Ernawati (42thn), di Simpang Bayat Ulu. 
45 Wawancara dengan Maleha (45thn), di Bayung Lencir. “Semenjak ditanami sawit, sungai jadi 
mengering” – terj. 
46Wawancara dengan Tuti (30thn) di Simpang Bayat. 
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angkut pupuk47 yang juga bertugas pemupukan menyatakan bahwa supaya batang akasia 
cepat gemuk maka pupuk harus diberikan dalam jumlah besar. Akibat dari pemupukan 
yang overdosis ini berdampak pada lingkungan sekitar, termasuk tercemarnya air tanah 
dan sungai. Sungai Lalan pernah menjadi berwarna merah-kebiruan dan bau setelah 
areal yang dipupuk tersebut tersiram hujan dan pupuk mengalir ke sungai. 

 

Gambar 4. Tempat Penggergajian Kayu 

 

Situasi sulit tengah mengepung Bayung Lencir. Bukan hanya kualitas air sungai, kualitas 
air sumur pun dari tahun ke tahun terus menurun, sebaliknya semakin berminyak. “Air 
sumur banyak minyak”, jelas Fatmawati48. Hal tersebut karena “pipa minyak banyak 
bocor”, jelas Herlinda49. Dari waktu ke waktu, kandungan minyak di air sumur semakin 
parah. Perusahaan buang limbah dan mencemari, bukan hanya sumur-sumur, namun 
juga kolam-kolam sehingga banyak ikan yang mati. Saat ini krisis air bersih. meskipun ada 
PAM namun biayanya mahal karena didatangkan dari daerah lain50. 

Pencemaran lingkungan juga berasal dari penyulingan minyak51. Warga mendengar 
bahwa pipa yang bocor itu dari penyulingan minyak ilegal52. Tanah menjadi hitam pekat 
juga akibat asap penyulingan minyak53. Ada pula saat-saat dimana warga berseloroh 
mengenai ‘hidung hitam’ yaitu “kalu bangun tedok pagi-pagi kadang lobang idung 
teitam”, Nia54 mengisahkan. 

Air Sungai Lalan juga terus mengalami pencemaran, bahkan kerap tercemar parah. 
Anfin55 menceritakan, “pernah Sungai Lalan jadi abang duo hari, dak tau ngapo”. Dari 

                                            
47 Wawancara di Sungai Lalan, identitas informan dirahasiakan. 
48 wawancara dengan Fatmawati, (29thn), di Bayung Lencir. 
49wawancara dengan Herlinda, (24thn), di Simpang Bayat 
50wawancara dengan Nia, (32thn) di Simpang Bayat. 
51wawancara dengan Rosmiati (45thn), di Simpang Bayat; keterangan yang sama juga diperoleh pada 
wawancara dengan Narti (31thn), di Bayung Lencir. 
52wawancara dengan Meli (48thn), di Bayung Lencir. 
53wawancara dengan Santi (35thn) di Bayung Lencir. 
54wawancara dengan Nia, (32thn) di Simpang Bayat, “Ketika terbangun pagi kadang lubang hidung 
sudah menghitam” (terj). 
55wawancara dengan Anfin (39thn) di Bayung Lencir, “Pernah Sungai Lalang menjadi merah selama dua 
hari, tidak tahu penyebabnya” (terj). 
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hari ke hari, sungai semakin keruh56. “Ada banyak sumber limbah minyak di sekitaran 
sungai”, cerita Lia57. Satu-satunya harapan warga pinggiran sungai adalah sungai terus 
mengalir deras supaya limbahnya segera berlalu. 

Oleh karena kerapnya pembuangan limbah perusahaan ke Sungai Lalan, Elsa Yusita58 
yang tinggal di rumah apung (rumah yang ditegakkan di atas sungai) menyaksikan sendiri 
air Sungai Lalan kerap meluap karena terus mengalami pendangkalan. Banjir kerap 
terjadi, bahkan ia menyebutnya sebagai ‘rutin’. Bahkan ia pernah turut berdemonstrasi 
memprotes pencemaran oleh perusahaan HTI dan sawit yang membuang limbahnya ke 
Sungai Lalan. Namun di sisi lain, ia juga tidak ingin perusahaan angkat kaki, karena 
banyak karyawan perusahaan tersebut mengontrak rumahnya. 

Saluran air juga terus mengalami penyumbatan semenjak banyak perusahaan beroperasi 
di sekitar Bayung Lencir. Kisah tragis dialami oleh ibu Susi59 karena “kotorannyo dibuak ke 
paret, laju aliran banyu mampet galo”. Keluarga Susi pernah berselisih dengan 
perusahaan minyak, yaitu Kiteli, yang membuang limbah sembarangan sehingga 
menyumbat aliran air. Air yang tercemar di desa itu menjadi sumber wabah penyakit 
demam berdarah. Bahkan anak Susi juga terjangkit  DBD. Keluarga Susi dan warga desa 
sudah melakukan protes terhadap pencemaran limbah ke saluran air tersebut, namun 
operasi hanya berhenti sebentar saja. Sekarang kegiatan itu masih terus berlangsung. 

 

Jalan Tak Kunjung Waras 

Bukan hanya kualitas air yang terus memburuk, jalan darat yang menghubungkan desa 
yang satu ke desa yang lain juga mengalami kerusakan yang terus semakin parah karena 
dilintasi truk-truk besar pengangkut log kayu dan sawit yang umumnya membawa beban 
terlalu berat berisi sawit atau kayu. Maryatun60 menguraikan bahwa perusahaan-
perusahaan yang merusak jalan itu tidak mau memperbaiki jalan. Maka Maryatun 
bersama warga desa melakukan protes mengenai jalan rusak kepada Kepala Desa. 
Mereka meminta bantuan kepada Kelapa Desa untuk meminta kepada pemerintah 
daerah atau pemerintah pusat untuk membenahi jalan tersebut. Namun sampai 
sekarang tidak ada tindak lanjut. 

Jalan yang tak kunjung baik malah semakin rusak itu dialami langsung oleh Su’aibah61. 
Meski berjualan ikan dan kerupuk ikan di Pasar Baru, rumah Su’aibah terletak dekat 
dengan hutan. Dari dan menuju rumah Su’aibah adalah jalan tanah, yang juga kerap 
dilalui truk-truk besar pengangkut sawit dan kayu. Di musim kemarau, jalan tanah itu 
sangat berdebu, sedangkan di musim hujan becek lumpur. Di sana sini ada lubang-lubang 
besar akibat rusak dilalui truk besar. Ada kalanya jalan tersebut hanya bisa dilalui dengan 
berjalan kaki belasan kilometer. 

 

                                            
56wawancara dengan Ica (28thn) di Bayung Lencir. 
57 wawancara dengan Lia (26thn) di Pasar Baru 
58wawancara dengan Elsa Yusita (42thn) di Sungai Lalan. 
59wawancara dengan Susi (40thn) di Simpang Bayat, “Limbahnya dibuang ke parit, maka aliran air 
tersumbat semua” (terj) 
60 Wawancara dengan Maryatun (50thn) di Lubuk Harjo. 
61Wawancara dengan Su’aibah (44thn) di Pasar Baru. 
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Gambar 5. Antrian Truk Pengangkut Kayu 

 

Jalan-jalan tanah di pedalaman Bayung Lencir juga banyak yang rusak, bukan hanya 
karena dilalui kendaraan berat dan faktor-faktor alam, namun juga karena terjadi 
pengerukan untuk tambang62 yang membuat beberapa sisi jalan mengalami longsor. 
Rusaknya jalan juga disebabkan banjir yang menjangkau jalan-jalan tersebut. Dengan 
situasi jalan yang rusak berkepanjangan sebagian warga memilih transportasi air sebagai 
jalur perhubungan. 

 

Ketika Raja Hutan Kehilangan Hutan 

Pada Januari 2010 tercatat sudah 41 nyawa manusia melayang akibat keganasan 
harimau sumatera. Habitat Harimau Sumatera (panthera tigris sumatera) semakin 
terganggu ulah perambah hutan dan perusahaan pemegang HPH. Tercatat 41 nyawa 
manusia melayang akibat mengganasnya Harimau Sumatera dalam kurun waktu sepuluh 
tahun terakhir. Serangan terjadi di di wilayah Desa Muara Medak, Kapayang Indah, 
Mangsang, dan Desa Mendis Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Muba.63 

Para informan studi ini juga menceritakan kembali kisah-kisah mengenai warga desa 
yang tewas mengenaskan atau luka parah diserang oleh harimau. Para perempuan yang 
diwawancarai dalam riset ini juga mengkaitkan serangan harimau tersebut pada cerita 
rakyat (folklore) yang pernah mereka dengar dari orang-orang tua di kampungnya. Cerita 
tentang puyang (leluhur) yang menghuni hutan belantara di pedalaman – yang mulai 
dilupakan itu – kemudian dewasa ini diceritakan kembali dengan keterkaitannya pada 
perubahan-perubahan ekologis yang terjadi di hutan. 

Namun yang mengherankan bagi mereka yaitu kehadiran harimau itu secara nyata justru 
terjadi belakangan ini, dan jarang benar-benar terjadi ketika mereka masih mendengar 
kisah-kisah cerita rakyat itu ketika mereka kecil. Kehadiran dan serangan harimau 
tersebut juga dikaitkan pada sejumlah spekulasi mengenai terganggunya kawanan 
harimau karena sungai yang menjadi merah, atau kemarahan harimau karena suara 
dengung mesin pemotong pohon. Tersebarlah kepercayaan bahwa pergi ke hutan dan 

                                            
62Wawancara dengan Tuti (30thn) di Simpang Bayat. 
63Data yang diperoleh dari Dinas Kehutanan Kabupaten Muba. 
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memotong pohon dengan mesin hanya boleh sebentar saja jika tidak ingin tiba-tiba 
diserang harimau yang terganggu oleh suara berisik mesin tersebut. 

Serangan harimau adalah salah satu perubahan ekosistem yang terjadi. Pada suatu 
kesempatan, seorang karyawan perusahaan migas64 yang baru saja membeli obat 
antirabies mengeluhkan serangan kera dalam jumlah yang sangat banyak pada basecamp 
perusahaan migas tempat mereka bekerja. Perusahaan telah melaoprkan hal tersebut 
kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam, namun belum ada tindak lanjut.  

 

Wajah Reproduksi Ruang Oleh Kapital 

Pertumbuhan ekonomi berkontribusi pada perubahan struktural, antara lain berubahnya 
formasi modal, dan munculnya kelas-kelas sosial. Pada saat yang sama, terjadi 
perubahan kelembagaan, yaitu diperkenalkannya sistem kerja upahan, diperkenalkannya 
sistem ekonomi uang – dan pada akhirnya masyarakat yang kapitalistis. Kapitalisme 
memberi insentif bagi semua yang memenuhi standar efisiensi, dan menghancurkan hal-
hal yang tidak menyesuaikan diri arus besar kapitalisasi. Dari reruntuhan yang tersisa 
dari arus besar kepitalisasi itulah dibangun sesuatu sturktur yang baru, yang dapat lebih 
menjamin keberlangsungan akumulasi keuntungan. Situasi tersebut – meminjam dari 
Schumpeter dan kemudian dikembangkan oleh David Harvey65  dirumuskan sebagai 
proses penghancuran yang kreatif (the process of creative destruction). 

Proses perubahan struktural tersebut tersebut sesungguhnya telah diprediksin oleh Karl 
Polanyi. Menurut Polanyi66, tanah adalah komoditas yang dibayangkan (fictitious 
commodity). Memperlakukan tanah sebagai komoditas dengan cara memisahkannya dari 
ikatan hubungan-hubungan sosial yang melekat padanya, pada akhirnya akan 
menghasilkan guncangan-guncangan yang dapat mengancam keberlanjutan masyarakat 
tersebut. Akan ada gerakan tandingan atau perlawanan untuk melindungi masyarakat itu 
dari kerusakan yang lebih parah. Memasukkan tanah (dan juga tenaga kerja) dalam 
mekanisme pasar adalah merendahkan hakekat masyarakat. Dalam pasar kapitalistis 
yang menempatkan tanah sebagai komoditas, akan terjadi gerakan ganda, yaitu gerakan 
pasar yang terus melakukan ekspansi dan gerakan perlawanan terhadap ekspansi yang 
eksesif tersebut.  

Vandergeest dan Peluso67 mengidentifikasi perubahan hutan berimplikasi pada 
setidaknya lima hal, yaitu: peminggiran penduduk dari hutan, pencabutan penguasaan 
tradisional, pengucilan  tradisional, pengucilan akses sumberdaya dan kriminalisasi. 
Sementara studi Pelzer68 dan Roll69 menunjukkan bagaimana tersingkirnya para petani 

                                            
64 Identitas informan dirahasiakan, diwawancarai di Pasar Baru, Bayung Lencir. 
65 David Harvey, 2006, “Neo-Liberalism As Creative Destruction” artikel dalam Swedish Society for 
Anthropology and Geography Journal, edisi 88 B (2), hlm. 145–158. 
66 Karl Polanyi, 2001, The Great Transformation: The Political and Economics Origins of Our Time, Boston: 
Beacon Press. Karl Polanyi percaya bahwa tanah (atau lebih luasnya: alam) sesungguhnya bukanlah 
komoditi atau barang dagangan, dan tak dapat sepenuhnya diperlakukan sebagai komoditi (barang 
dagangan). 
67 Vandergeest dan Nancy Lee Peluso, 2007, “Empires of Forestry: Professional Forestry and State Power 
in Southeast Asia” dalam Environment and History, hlm.31-64. 
68 Karl Pelzer,  1985, Toean Keboen dan Petani: Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria di Sumatera 
Timur; dan Karl Pelzer, 1991, Sengketa Agraria: Pengusaha Perkebunan Melawan Petani, Jakarta: Sinar 
Harapan. 
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dari tanah-tanahnya akibat desakan kepentingan kaum pengusaha perkebunan – dan 
juga elit lokal – yang mendapat dukungan dari sistem pemerintahan feodal. Bahkan 
dalam trend kasus okupasi tanah perkebunan – dimana HTI adalah ameliorasi dari 
perkebunan kayu; perkembangan tersebut sering terjadi dari status atau kedudukan para 
okupan yang illegal ke quasi illegal dan akhirnya perubah menjadi legal70.  

Struktur penguasaan tanah atau struktur agraria bukanlah bentukan alami, melainkan 
bentukan sosial. Struktur agraria merupakan hubungan sosial yang ditata dalam rangka 
distribusi akses terhadap sumber-sumber agraria, terutama tanah. Industri ekstraktif 
merupakan sumber ekonomi dan pencetak devisa andalan, namun sekaligus melahirkan 
ketimpangan ekonomi yang mengakibatkan terjadinya, meminjam istilah yang 
dirumuskan Boeke71, dualisme ekonomi. Ketimpangan tersebut memunculkan kantong-
kantong perlawanan (resistence enclave) dan pusat dari ketidakpatuhan politis (political 
disobidience) masyarakat, baik terhadap kapitalisme perkebunan maupun kepada 
negara. 

Ketika kepentingan negara dan kepentingan petani berbenturan, maka korban pertama 
yang dirasakan adalah lingkungan dan ekosistem hutan yang memunculkan persoalan 
yang lebih serius, yaitu: kemiskinan72.Tersingkirnya rakyat dari sumber-sumber agraria 
salah satunya disebabkan oleh kegagalan berjalannya kebijakan reforma agraria. 
Kebijakan yang mengharuskan melakukan penerapan pembangunan di segala bidang, 
sementara di sisi lain, diamanatkan untuk menyeimbangkan kepentingan pembangunan 
dengan menginklusi masyarakat di dalam proses tersebut. Namun yang terjadi, 
sektoralisme peraturan-perundangan yang di banyak wilayah di Indonesia justru 
menyingkirkan masyarakat miskin dari akses terhadap tanah dan sumber daya agraria 
yang berhubungan dengan tanah. Rezim pengelolaan sumber daya alam yang sektoral, 
yang pada perjalanannya semakin mengecilkan arti ‘agraria’ yang dimaksud dalam UUPA 
menjadi hanya sebatas ‘tanah dan administrasi pertanahan’73. 

Narasi-narasi perubahan yang terefleksikan dalam studi di atas mengafirmasi rumusan 
sejumlah sebab-sebab sengketa agraria: (1) karena kebijaksanaan negara di masa lalu; 
(2) masalah kesenjangan sosial; (3) lemahnya penegakan hukum; (4) karena tanah 
terlantar; (5) reclaiming sebagai tanah adat.74 Fragmen dalam narasi-narasi tersebut di 
atas juga menggambarkan modus perampasan tanah yaitu cara pendudukan secara 
paksa oleh perusahaan dilaksanakan dengan harapan jalur ilegal ini akan berproses 
menjadi semi-legal, dan dari semi-legal menjadi legal. Tampak dimana kasus pendudukan 
tanah HGU berbeda satu dengan yang lainnya. Sesungguhnya situasi tersebut 
bertentangan dengan asas hukum yang menyatakan bahwa ‘seseorang tidak boleh 
mendapatkan suatu keuntungan dari suatu kesalahan yang dia perbuat’. 

                                                                                                                        
69 Werner Roll, 1983, Struktur Pemilikan Tanah di Indonesia: Studi Kasus Daerah Surakarta-Jateng, 
Jakarta: Penerbit Rajawali. 
70 Ahmad Sodiki, 1994, Penataan Pemilikan Hak Atas Tanah di Daerah Perkebunan Kabupaten Malang 
(Studi Tentang Dinamika Hukum), Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga. 
71 JH, Boeke, 1953, Economics and Economic Policy of Dual Society as Exemplified by Indonesia, New 
York. 
72 Awang, San Afri, 2001, Kehutanan Masyarakat, Yogyakarta: Kreasi Wacana. 
73 Lilis Mulyani, 2013, “Sektoralisme Kelembagaan : Faktor Pelanggengan Konflik Agraria” , artikel dalam 
Jurnal Ilmu Pemerintahan, edisi 41 tahun 2013, hlm.55-59 
74Ahmad Sodiki,..........., Politik HukumAgraria di Indonesia, 
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Jika hutan tanaman industri adalah ameliorasi dari perkebunan kayu, maka perubahan 
tata guna hutan tak terlepas dari tren konflik lahan perkebunan dari waktu ke waktu. 
Julius Sembiring75 mengidentifikasi objek dari konflik tanah perkebunan adalah: (a) 
tanah-tanah perkebunan yang ditelantarkan; (b) tanah hak – baik yang berstatus HGU, 
tanah adat, dan hak perorangan; (c) tanah negara; (d) tumpang tindih hak – antara 
kehutanan/pertambangan dengan perkebunan, dan juga antara hak milik dan HGU; (c) 
tanah jaluran. Untuk mensistematisasi tren konflik dari waktu ke waktu, Julius Sembiring 
merumuskan tipologi sebagai berikut:  

Tabel 2. Tipologi Konflik Tanah Perkebunan di Indonesia 
TIPOLOGI SEBELUM MERDEKA SETELAH MERDEKA ORDE REFORMASI 

Subjek Masyarakat/penggarap 
sekitar perkebunan 
versus pengusaha 
perkebunan 

Masyarakat/penggarap 
sekitar perkebunan + 
parpol + LSM + plasma 
versus pengusaha 
perkebunan 

Masyarakat/penggarap 
sekitar perkebunan + 
parpol + LSM + plasma + 
Pemda + pengusaha 
pertambangan/kehutanan 
versus pengusaha 
perkebunan 

Objek - tanah hak 
- tanah konsesi 

- tanah hak (HGU & 
tanah adat 
- tanah negara 
- tumpang tindih hak 

- tanah hak (HGU & tanah 
adat 
- tanah negara 
- tumpang tindih hak 

Penyebab 
konflik 

- hak tanah jaluran 
- sistem pengupahan 

- hak tanah jaluran 
- ganti rugi tanah 
- pelepasan hak 
- faktor politik 

- hak tanah jaluran 
- ganti rugi tanah 
- perpanjangan HGU 

Upaya 
tuntutan 

- protes 
- pemberontakan 
- 
okupasi/pengerusakan 

- protes 
- okupasi 
- pengerusakan 

- protes 
- okupasi 
- pengerusakan 
- penjarahan 

Upaya 
penyelesaian 

- represi 
- kontrak 

- represi 
- non-litigasi 
- litigasi 

- litigasi 
- non-litigasi 

 

Berangkat dari narasi-narasi pada sub-bab sebelumnya, tampak bahwa pemutusan 
hubungan dan penghentuan secara paksa akses petani atas tanah, perubahan radikal 
dari alam menjadi sumber daya alam, dan proses pemaksaan dalam menciptakan orang-
orang yang tak lagi bekerja terikat pada tanah dan alam tersebut telah menciptakan 
kantung-kantung kemiskinan yang dilahirkan oleh proses-proses tersebut. 

Terdapat suatu konsep yang relevan untuk menjelaskan dan mengabstraksi narasi-narasi 
tersebut, yaitu konsep Accumulation by Dispossession dikemukakan oleh David Harvey76 
(2003, 2005). Konsep accumulation by dispossession merupakan akumulasi modal secara 
meluas melalui eksloitasi tenaga kerja dalam proses produksi dan sirkulasi komoditas. 
Bentuk akumulasi ini antara lain melalui reproduksi ruang, organisasi pembagian kerja 

                                            
75Julius Sembiring, 2013, “Konflik Tanah Perkebunan: Perkembangan dan Tipologi” dalam Jurnal Ilmu 
Pemerintahan, Jakarta : Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, hlm.90-93. 
76 David Harvey, 2003, The New Imperialism, Oxford: Oxford University Press, hlm.116). 
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yang keseluruhannya baru dalam wilayah yang baru pula, pembukaan berbagai macam 
cara perolehan sumberdaya baru yang jauh lebih murah, pembagian wilayah-wilayah 
baru sebagai bagian dari dinamika ruang-ruang akumulasi modal, dan pembentukan 
formasi sosial oleh hubungan-hubungan kapitalis dan tatanan kelembagaan terbentuk. 
Hal tersebut membuka jalan bagi penyerapan surplus modal maupun tenaga kerja. 

 



VI. 
Perjuangan Kedaulatan Atas Tanah 
 

 

Kami Dirampok! 

Ibu Sainah77 tinggal di Bayung Lencir.  Sebagaimana umumnya ibu-ibu di daerah ini 
ditanyai perihal pekerjaan, ia mengaku sebagai ibu rumah tangga. Namun ketika ditanya 
perihal usaha sampingan, ia menyatakan ‘membantu suami ke kebon karet’. Keluarga 
Sainah tidak memiliki kebun karet, bahkan tidak memiliki lahan pertanian. Kebun karet 
yang digarap suaminya itu adalah milih orang lain dan digarap dengan sistem paroan.  

Rupanya ketiadaan tanah pada keluarga Sainah bukan tanpa sebab. Dulunya keluarga 
Sainah memiliki tanah di daerah Kali Berau, namun “Kami dirampok!”, ujarnya penuh 
amarah. Suatu perusahaan HTI menyerobot tanah miliknya. Siapa yang menyerobot, ia 
menyebutkan PT.WKS yaitu perusahaan yang memproduksi kayu kertas. Tanahnya 
diserobot begitu saja, langsung ditanami akasia. “Dak ado ganti rugi samo skali!”78, 
serunya.  Bukan hanya tanah keluarga Sainah yang diserobot. Hal serupa – yaitu tanah 
warga diserobot perusahaan HTI – banyak dialami masyarakat di desa pedalaman, 
teritama di Kali Berau, 30 km dari Banyung Lencir.  

Keluarga Sainah dan warga desa lainnya pernah memprotes terkait penyerobotan 
tersebut dengan mengadakan demonstrasi pada tahun 2007. “Pemerintah diem bae”79, 
sesalnya. Bukan hanya itu, alih-alih mengakomodir tuntutan warga yang tanahnya 
diserobot perusahaan, malah ada 4 (empat) warga yang berdemonstrasi tersebut 
dijebloskan ke penjara.  

Beberapa keluarga kemudian memutuskan pindah dari Kali Berau ke Bayung Lencir 
karena adanya sejumlah intimidasi. Sementara warga yang tersisa juga tidak nyaman 
untuk bertani karena tidak lagi leluasa keluar masuk hutan. Hampir semua hutan sudah 
jadi milik perusahaan. Hidup di desa semakin berat karena tidak ada lagi lahan untuk 
bertani, tidak ada pula modal untuk usaha lain. 

Syamsiah80 juga mengalami nasib yang serupa dengan Sainah. Bedanya, jika tanah Sainah 
diserobot perusahaan HTI, maka tanah Syamsiah diserobot perusahaan sawit. Tanah 
keluarga Syamsiah itu hilang begitu saja karena dijadikan perkebunan sawit. Ketika 
keluarganya dan warga yang mengalami hal serupa mengajukan protes ke Kepala Desa, 
perusahaan sawit kemudian merekrut sebagian warga untuk menjadi karyawan 
perusahaan. Warga tetap kecewa karena warga yang menjadi karyawan perusahaan 
sawit tersebut terlalu rendah. Ketika warga hendak mengambil alih lahan, rupanya lahan 
sudah ditanami dan siapapun yang mengambil alih lahan diancam (dianggap) sebagai 
pengerusakan yang bisa ditangkap polisi. Sedangkan warga yang masih memiliki lahan 
saat ini sudah tidak leluasa keluar masuk lahannya sendiri karena sebagian besar lahan 
sawit telah mengepung lahan warga. Saat ini keluarga Syamsiah sudah tidak bisa bertani 

                                            
77 Wawancara dengan Sainah (35thn) di Bayung Lencir. “Tanpa ganti rugi sama sekali!” (terj) 
78 “Tanpa ganti rugi sama sekali!” – terj. 
79 “Pemerintah diam saja” – terj. 
80Wawancara dengan Syamsiah (35thn) di Lubuk Harjo. 
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lagi, maka Syamsiah berjualan sayur di pasar Bayung Lencir, sedangkan suaminya 
menjadi buruh tani.  

Perihal tanah yang diserobot ini juga dialami Ningsih81 meski nasibnya tak separah 
Sainah. Ningsih berjualan makanan sementara suaminya adalah buruh bangunan. 
Dulunya mereka pernah menggarap tanah, namun tanah tersebut diambil pemerintah 
untuk dialokasikan kepada perusahaan HTI. Mereka tidak bisa ngotot mempertahankan 
tanah tersebut karena mereka memang tidak punya bukti kepemilikan tanah. Oleh ‘belas 
kasihan’ pemerintah, mereka mendapat ganti tanam-tumbuh yang kemudian digunakan 
sebagai modal untuk membuka warung yang sekarang ia kelola. Sementara itu, suami 
Ningsih yang awalnya dijanjikan pemerintah akan bekerja di perusahaan HTI tersebut 
ternyata tidak bisa diterima, karena syarat bekerja di perusahaan tersebut adalah lulusan 
SMA.  

Meski tidak mengalami langsung, Gemi82 menceritakan pengalaman tetangganya yang 
tanahnya dijual oleh pemerintah kepada perusahaan HTI, yang tak lain adalah Kepala 
Desa sendiri. Namun warga umumnya memilih diam karena Kepala Desa adalah orang 
yang sangat berpengaruh, bukan hanya memiliki ekonomi yang kuat namun juga hal-hal 
lain yang cukup mengintimidasi warga lainnya.  

 

Perjuangan Petani Desa Simpang Bayat 

Terdapat sejumlah kasus yang menjadi bukti telah terjadinya kriminalisasi terhadap 
petani. Salah satu kasus yang mengemuka adalah kasus antara warga Desa Simpang 
Bayat dengan PT. Pakerin. PT. Pakerin yang merupakan perusahaan yang bergerak di 
bidang pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI). Izin usaha HTI perusahaan ini 
mendasarkan pada Surat Keputusan dari Menteri Kehutanan Nomor 226/Kpts-II/1998 
dengan luas usaha mencapai ±43.380 (Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh) 
hektar. Namun demikian, 5 tahun sebelum SK itu diterbitkan perusahaan tersebut telah 
terlebih dahulu mengarap dan melakukan aktifitasnya. Lahan yang digarap salah satunya 
termasuk lahan yang berada di desa Simpang Bayat Kecamatan Bayung Lencir MUBA. 
Aktifitas perusahaan tersebut ternyata telah mengusur lahan milik masyarakat Desa 
Simpang Bayat serta lahan milik Kelompok Tani Suka Tani Desa Simpang Bayat yang 
sesungguhnya sebelumnya telah ditanami dengan tanaman karet dengan total lahan 
seluas 7.000 Hektar. Tindakan penyerobotan lahan oleh perusahaan itu kemudian 
memicu protes masyarakat yang melihat lahan perkebunan karetnya yang selama ini 
digunakan dan dimanfaatkan sebagai sumber ekonomi keluarga digusur oleh 
perusahaan. Warga tidak sedikitpun mendapat ganti rugi. Namun protes tersebut justru 
berujung pada penahanan 8 (delapan) warga masyarakat pemilik tanah selama 3 bulan 
dengan tuduhan telah merusak tanaman milik perusahaan. 

Sebagai reaksi dari penahanan tersebut, warga Simpang Bayat kembali mengelar aksi-
aksi demonstrasi hingga terjadi negosiasi yang menghasilkan kesepakatan bahwa pihak 
perusahaan akan mengembalikan  lahan masyarakat dengan persyaratan setelah 
tanaman akasia milik PT. Pakerin yang ada di tanah masyarakat tersebut dilakukan 
pemanenan. Akan tetapi kesepakatan inipun ternyata tidaklah juga dijalankan oleh PT 

                                            
81 Wawancara dengan Ningsih (34thn) di Bayung Lencir. 
82 Wawancara dengan Gemi (40thn) di Simpang Bayat. 
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Pakerin. Sampai dengan tahun 2009, PT Pakerin tidak pernah melakukan pemanenan 
terhadap tanaman yang berada di lahan masyarakat.  

Berdasarkan pengamatan masyarakat tidak ada sedikit-pun aktifitas yang dilakukan 
perusahaan di lokasi. Bahkan mengacu pada peta yang didapat oleh masyarakat dari 
Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin diterangkan bahwa PT Pakerin sudah tidak 
aktif lagi. Atas situasi demikian, masyarakat Desa Simpang Bayat dan warga lainnya mulai 
memanfaatkan lahan eks PT. Pakerin. Namun pada tanggal 25 Maret 2011 salah seorang 
warga bernama Sabar atas laporan PT. Pakerin ditangkap oleh aparat kepolisian dari 
Polsekta Bayung Lencir. Atas penangkapan tersebut pada tanggal 6 April 2011, warga 
Simpang Bayat, Bayung Lencir MUBA yang tergabung dalam Dewan Petani Sumsel (DPSS 
Sumsel) – bersama Walhi Sumsel. MHI, SHI Sumsel, AMAN Sumsel, LBH Palembang – 
kemudian menggelar aksi protes di Kantor Pemda Musi Banyuasin.  

Selain meminta supaya warga Desa Simpang Bayat dibebaskan, warga yang 
berdemonstrasi juga memprotes keberadaan PT Pakerin yang menutup akses jalan 
warga, juga memprotes keberadaan lahan PT Pakerin yang kerap terbakar yang mana 
kebakaran tersebut merembet ke lahan warga. Beberapa hasil yang diperoleh dalam 
dialog antara perwakilan demonstran dan perwakilan Pemda MUBA,  yakni (1) Pemkab 
MUBA akan secepatnya menggelar pertemuan untuk mencari jalan keluar atas persoalan 
yang ada; (2) dalam proses atau upaya menuju penyelesaian tersebut, tidak akan ada 
penangkapan kembali terhadap warga, (3) Bahwa akan dilakukan atau diberikan proses 
penangguhan terhadap warga bernama Sabar tersebut. Namun pada hari Rabu (4 Mei 
2011) kembali 1 (satu) orang warga bernama Sugiri ditangkap oleh aparat Kepolisian dari 
Brimobda Sumsel, Polsek Bayung Lencir yang dibantu oleh oknum Dinas Kehutanan dan 
karyawan PT. Pakerin.  

 

Perjuangan Petani Desa Sinar Harapan 

Desa Sinar Harapan merupakan desa transmigrasi. Pada 1983, Direktorat Agraria Provinsi 
Sumatera Selatan (Sumsel) menempatkan peserta transmigrasi di Desa Sinar Harapan, 
Kecamatan Bayung Lencir. Para transmigran ini memperoleh lahan seluas 3.900 ha. 
Lahan tersebut terdiri atas permukiman, lahan usaha pertanian, fasilitas umum, dan 
lahan cadangan wilayah. Pada 1986, kawasan itu menjadi desa definitif. Setiap warga 
berhak mengelola lahan untuk pertanian seluas 1,75 ha. BPN telah menerbitkan 
sertifikat untuk lahan warga tersebut. 

Akan tetapi, pada 2005–2006, PT Berkat Sawit Sejati (BSS) – sebuah perusahaan sawit 
asal Malaysia – mulai melakukan perluasan lahan, dengan  melakukan pengambilalihan 
paksa terhadap lahan warga di Desa Sinar Harapan. Penggusuran itu berdalih masuk 
dalam hak guna usaha (HGU).  Akibat pengambilalihan paksa tersebut, warga 
transmigrasi yang tergabung dalam Serikat Petani Desa Sinar Harapan (SPSH) memprotes 
dengan mendatangi Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Banyuasin (Muba). 
Mereka mengadukan lahannya yang kini dikuasai PT Berkat Sawit Sejati (BSS). Pada saat 
yang sama, Badan Pertanahan (BPN) juga tengah menghadapi gugatan PT BSS, di mana 
saat itu tinggal menunggu hasil pengadilan yang memutuskan.  
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Perjuangan Petani Mangsang-Mandis 

Keberpihakan pemerintah daerah terhadap masyarakat juga tetap perlu dipertanyakan. 
Meskipun berdasarkan Surat Rekomendasi Bupati Muba tertanggal 23 November 2007 
dan Surat Rekomendasi Gubernur Sumsel tertanggal 23 Februari 2008, yang mana hutan 
produksi di kawasan Mangsang Mendis diberikan kepada warga seluas 7.370 hektare, 
namun tidak ada tindak lanjut yang nyata terhadap status kepemilikan warga terhadap 
lahan di kawasan Mangsang Mendis tersebut. Mengacu surat keputusan (SK) Menteri 
Kehutanan 337/II/ 2005, apabila di areal izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu 
(IUPHHK) terdapat lahan yang telah menjadi tanah milik perkampungan, tegalan, 
persawahan, atau telah diduduki dan digarap pihak ketiga, lahan itu harus dikeluarkan 
dari IUPHHK pada hutan tanaman industri. Maka warga yang berasal dari Desa 
Mangsang Mendis pun nekat menggelar demonstrasi di kantor Dinas Kehutanan segera 
mensyahkan hasil peninjauan tim Departemen Kehutanan (Dephut) terkait kawasan 
hutan warga di Desa Mangsang Mendis Laut, Kaliberau, dan Pulau Bayung Lencir yang 
telah diambil paksa PT Perkebunan Mitra Ogan.  

 

Membaca Ulang Perjuangan Agraria 

Konflik antara negara, swasta, dan rakyat telah mengisi sejarah pengelolaan hutan di 
Indonesia. Marx mendekatkan penjelasan konflik dari pendekatan kelas. Sementara itu, 
pokok konflik atas sumberdaya alam adalah konflik yang bersifat struktural83. Persoalan 
pergulatan konflik tenurial ini memasuki diskursus panjang dalam kaidah ilmu 
pengetahuan pengelolaan hutan84. Prutt dan Rubin85 mendefinisikan konflik sebagai 
persepsi mengenai perbedaan kepentingan (perceived divergence of interest). Menurut 
Coser86, konflik dapat merupakan proses yang bersifat instrumental dalam 
pembentukan, penyatuan, dan pemeliharaan struktur sosial. 

Penyebab dasar konflik adalah (a) terjadinya konflik data, (b) perbedaan nilai, (c) 
perbedaan kepentingan, (d) perbedaan latar belakang87. Dalam konteks konflik lahan 
pada kawasan hutan, terdapat setidaknya 9 arena konflik, yaitu (1) 
masyarakat/masyarakat hukum adat dengan pengelola kawasan hutan konservasi dan 
hutan lindung; (2) masyarakat/masyarakat hukum adat dengan pemegang izin 
pemanfaatan hutan produksi alam dan hutan restorasi ekosistem; (3) 
masyarakat/masyarakat hukum adat dengan pemegang izin pemanfaatan hutan tanaman 
industri; (4) masyarakat/masyarakat hukum adat dengan badan usaha milik negara; (5) 
perusahaan kehutanan dengan perusahaan tambang dalam hal tumpang tindih kawasan 
yang dimanfaatkan; (6) tata batas kawasan hutan yang tidak jelas sehingga sering 
tumpang tindih dengan lahan yang diklaim milik masyarakat; (7) perusahaan kehutanan 
dengan perusahaan perkebunan; (8) perusahaan perkebunan menggunakan lahan hutan 
tanpa izin; (9) kawasan hutan negara diduduki oleh masyarakat lokal dan/atau 

                                            
83 Wijardjo, Budi, dkk, 2001, Merumuskan Aksi Bersama Pembaruan Agraria Pro Rakyat Miskin di Jawa, 
makalah disampaikan pada Seminar “Menuju Pembaruan Agraria Pro-Rakyat. 
8484 Peluso, Nancy Lee, 1992, Rich Forest, Poor People: Resource Control and Resistence in Java. 
85 Pruit, Dean G, dan Rubin, JZ, 2011, Teori Konflik Sosial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 
86 Limbong, 2012, Konflik Pertanahan, Jakarta: Gramedia Press 
87 Affiff, Soraya, 2009, Tinjauan Atas Konsep Tenur Security dengan Beberapa Rujukan kepada Kasus-
Kasus di Indonesia. Ulasan terhadap buku A Place in The World: Tenure Security and Community 
Livelihood, A Literature Review, Lyyn Ellsworth, 2002, Forest Trends & FordFoundation.  
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pendatang88.  

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) pada 2012 menyatakan bahwa konfilk di sektor 
kehutanan menepati urutan kedua terbesar  setelah konfilk di sektor perkebunan. 
Gutomo Bayu Aji89 mengkategorisasi berbagai konflik yang terjadi antara perusahaan 
HPH dan HTI dengan masyarakat lokal menjadi lima persoalan :  

1) konflik yang disebabkan adanya klaim masyarakat setempat terhadap hak konsesi 
HPH dan HTI atas penguasaan hutan adat, kebun masyarakat, lahan pertanian, dan 
makam leluhur;  

2) konflik yang disebabkan karena aktivitas penebangan liar, pencurian kayu, dan 
sawmill liar yang dituduhkan oleh perusahaan HPH dan HTI kepada masyarakat 
setempat;  

3) konflik yang disebabkan karena manfaat HPH dan HTI bagi masyarakat kecil kurang 
dirasakan sehingga mereka menuntut pembangunan di infrastruktur  kampong/desa 
dan PMDH (Pembinaan Masyarakat Desa Hutan);  

4) konflik yang disebabkan karena kerusakan lingkungan hutan dan bencana banjir yang 
melanda wilayah masyarakat setempat); dan  

5) konflik yang disebabkan karena sengketa ketenagakerjaan di perusahaan biasanya 
antara pimpinan perusahaan dengan tenaga kerja yang berasal dari masyarakat 
setempat. 

 

Disamping kategori di atas, Sumardjani90 juga membuat klasifikasi tuntutan masyarakat 
terhadap perusahaan HPH dan HTI menjadi enam yaitu: 1) tuntutan atas hak adat 
terhadap hutan: 2) bagian atas bagian produksi kayu yang telah dipunggut: 3) ganti rugi 
atas tanaman, pohon buah, kebun rotan, lading,dan situs keramat: 4) permintaan 
pemenuhan kewajiban perusahaan seperti PMBD sebesar 8% dan saham koperasi: 5) 
permintaan pekerjaan: 6) ganti rugi atas gangguan lingkungan.-yang pertama yaitu hak 
adat terhadap hutan. 

Berangkat dari keempat konflik agraria yang direspon melalui perjuangan warga, maka 
dapat dilihat bagaimana telah terjadi pelestarian konflik agraria, dimana mekanisme 
penyelesaian konflik juga rupanya adalah bagian dari pelestarian tersebut. Sejumlah 
pakar agraria menyatakan bahwa sejatinya konflik agraria bersifat struktural.  

Noer Fauzi Rahman91 menguraikan kerangka penjelas sebab-sebab konflik agrarian 
struktural, kondisi-kondisi yang melestarikan, dan akar masalahnya. Sebab-sebab 
tersebut yaitu: pemberian izin/hak/konsesi; penggunaan kekerasan, manipulasi, dan 
penipuan; eksklusi; dan perlawanan langsung terhadap semua tekanan tersebut. 
Akibatnya yaitu: eksklusi terhadap rakyat dan menyempitnya ruang hidup rakyat. 
Sementara itu, akibat-akibat lanjutan berupa: konflik yang berkepanjangan, krisis sosial 
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 San Afri Awang, 2013, “Konflik Lahan pada Kawasan Hutan dan Resolusi Konflik” dalam  Jurnal Ilmu 
Pemerintahan, edisi 41 tahun 2013, hlm.77-78. 
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 Gutomo Bayu Aji, 2013, “Imperialisme Kehutanan dan Konflik Penguasaan Hutan di Indonesia”, artikel 
dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan, edisi 41 tahun 2013. 
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 Sumardjani (2007) dalam Gutomo Bayu Aji, 2013, “Imperialisme Kehutanan dan Konflik Penguasaan Hutan 
di Indonesia”, artikel dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan, edisi 41 tahun 2013, hlm.27. 
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dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan, edisi 41 tahun 2013, hlm.35-37. 
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ekologis; merosotnya kepercayaan masyarakat terutama terhadap pemerintah; dan 
terciptanya bentuk-bentuk konflik lainnya. Adapun kondisi-kondisi yang melestarian 
konflik struktural tersebut antara lain: tidak adanya koreksi atas putusan-putusan pejabat 
publik; lembaga-lembaga pemerintah tidak pernah membuka informasi secara 
transparan; ketiadaan lembaga yang memiliki otoritas penuh dalam menangani konflik; 
sikap defensif pemerintah terhadap kritik; serta berbagai skandal dalam implementasi 
redistribusi tanah. Dari penelusuran tersebut, maka dapat diidentifikasi akar masalahnya 
berupa: ketiadaan kebijakan untuk menyediakan kepastian penguasaan oleh masyarakat; 
dominasi dan ekspansi badan-badan usaha bermodal besar; masih kuatnya rezim-rezim 
pemberian hak/izin/lisensi; peraturan perundangan yang saling tumpang tindih antara 
satu dan lainnya; pengabaian hukum adat yang berlaku di masyarakat; sektoralisme 
kelembagaan pertanahan; dan semakin menajamnya ketimpangan penguasaan, 
pemilikan, penggunaan dan peruntukan tanah dan SDA.  

 

 

 

 

 

 

 



VII. 
Kesimpulan 

 

 

Berdasarkan uraian mengenai rezim lisensi dan konsesi, proses perubahan tata guna 
tanah dan perjuangan agraria yang disampaikan dari tutur perempuan tersebut di atas 
maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1) Perubahan status penguasaan hutan dari waktu ke waktu mempengaruhi kehidupan 
masyarakat desa di sekitar hutan, yaitu makin tereksklusinya masyarakat dari akses 
terhadap tanah dan hutan, dan kemudian proses alienasi ini juga menciptakan relasi 
sosial yang timpang, antara perusahaan ekstraktif yang memiliki basis produksi 
berupa tanah dan modal yang berhadapan dengan kelompok masyarakat tak 
bertanah yang sesungguhnya adalah “ketersediaan” buruh yang murah dan 
melimpah yang exploitable. 

2) Perempuan merespon bergantinya penguasaan hutan dari waktu ke waktu dengan 
melakukan diferensiasi sumber mata pencaharian, dari sektor pertanian ke sektor 
non-agraris, misalnya berdagang di pasar, membuka warung, menyewakan 
rumahnya, dan berbagai upaya pemenuhan kebutuhan hidup yang pada gilirannya 
menambah beban perempuan sebagai pihak yang harus memenuhi kebutuhan 
keluarga yang terus meningkat. Segregasi sosial antara perempuan elit dan 
perempuan pekerja juga terbentuk akibat reproduksi ruang yang mereproduksi relasi 
sosial tersebut. 

3) Perempuan tidak pernah sepenuhnya teralienasi akibat reproduksi ruang hutan, 
melainkan keterkaitan terhadap hutan berubah dengan berubahnya relasi tersebut. 
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. 
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