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1

Cerita Awal
Belanda datang, ikut. Jepang datang, ikut. Cina datang, ikut. Orang Sawarna mah,
kemana aja juga ikut. Yang penting menguntungkan!1
Orang Sawarna mudah dijinakan2

Sawarna merupakan sebuah desa pesisir di bagian selatan Lebak, Banten. Desa ini berhadapan
langsung dengan laut samudera Hindia. Sebagaimana desa umumnya, desa ini terdiri dari beberapa kampung, antara lain: kampung Babakan Mede, Cipanas, Pojok Asem, Gempol, Cibarengkok,
Cikaung, Cibeas, Cisujen, Babakan Inpres, Cihasim, Sangko dan Leles. Jumlah kampung di desa
Sawarna jauh lebih banyak sebelum terjadi pemekaran. Setelah pemekaran pada 2009 lalu, kini
Sawarna terbagi dua, yakni desa Sawarna serta Sawarna Timur.3
Topograﬁ Sawarna berupa dataran rendah yang cukup luas di bawah kaki-kaki bukit yang sebagian memanjang sampai ke pantai. Sehingga letak kampung-kampung di Sawarna sebagian besar berada di dataran rendah. Meskipun beberapa di antaranya terletak di punggung-punggung
perbukitan. Dengan topograﬁ semacam itu, seperti pedesaaan Jawa umumnya, maka wilayahwilayah dataran rendahnya dijadikan lahan persawahan. Sedangkan perbukitannya dipenuhi
tanahaman keras. Hutan nyaris tidak lagi kelihatan.
Di Sawarna, kini tidak banyak lagi yang dapat ditemukan cerita sejarah tentang asal-usul desa
serta dinamika perubahan manusia dan alam lingkungan wilayahnya. Rasanya tidak hanya sulit
saja, namun juga semakin kabur, bertumpang-tindih dan kian membingungkan ketika orang Sawarna sendiri menuturkannya kembali. Demikian pula tentang cerita asal-muasal kampung dan
di mana letak kampung paling awal desa Sawarna berada.4
Beberapa di antaranya seperti, sebelum disebut Cipanas, konon, kampung paling awal yang
diketahui adalah Lebak Jati. Lebak Jati dahulu merupakan sebuah lembah subur di bawah kaki
bukit Cipanas yang kini menjadi hamparan sawah. Jejak-jekak bekas kampung tua tersebut
sekarang hampir tidak dilihat lagi selain gua yang menjadi tempat wisata dengan dua kuburan
tua tampak tak terurus dalam sebuah gubuk yang tertutup rapat, yang tak jauh dari gua.5 Bagi
sebagian orang Cipanas, Lebak Jati dahulu merupakan kampung dataran rendah yang dikelilingi
pohon jati. Sedangkan cerita lain menyebutkan, bahwa Lebak Jati berasal dari kata lebak dan
jati. Lebak berarti dataran rendah, sedangkan jati sama dengan diri atau jatidiri. Sehingga makna
Lebak Jati yang sebenarnya adalah diri (manusia) yang rendah (hati). Nama kampung Lebak Jati
kemudian berubah menjadi Cipanas. Lalu berubah lagi, dan sampai saat ini lebih dikenal dengan nama Sawarna. Lengkapnya Sawarna Dwipayana, nama ini pemberian dari seorang leluhur
dan pendiri awal kampung Cipanas.6 Cerita ini pun lambat laun berkembang dan berubah-ubah
dengan beragam mitosnya.
Namun, ada juga cerita lainnya yang berbeda dengan cerita di atas. Misalnya, penyebutan nama
desa Sawarna berasal dari keputusan yang diambil oleh Ki Buyut Rakam, seorang leluhur awal
kampung. Konon, Ki Buyut Rakam bersama tiga orang anaknya adalah orang-orang pertama
1

Kalimat yang dikutib dari tuturan Erwin, mantan Jaro Sawarna dan mantan anggota DPRD Lebak di kampung
Gempol, Sawarna.
2
Kalimat yang dikutib dari tuturan H. Injay di Kampung Cikawung, Sawarna.
3
Sepertinya kampung-kampung di Sawarna memiliki latar dan sejarah sosial, ekonomi, politik yang berbeda-beda.
4
Cipanas adalah salah satu kampung dari dua belas kampung yang ada di desa Sawarna saat ini. Sebelum
dimekarkan menjadi dua desa; Sawarna dan Sawarna Timur.
5
Konon kedua kuburan tersebut adalah kuburan-kuburan tetua awal kampung Cipanas.
6
Cerita dikisahkan oleh Herdin Suherdin, salah satu warga kampung Cipanas.
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yang datang dan hidup mendiami Sawarna.7 Baru kemudian datang orang-orang lain dari daerah
lain juga. Karena warga mulai banyak, tapi kampung belum punya nama, maka pada suatu acara
syukuran kampung, Ki Buyut Rakam lalu memberi nama kampung Sawarna. Sa berarti satu
dan warna bisa diartikan beragam, atau meskipun beragam-ragam tetap menjadi satu. Rupanya pemberina nama itu setelah ia melihat bubur yang disajikan untuk acara syukuran tersebut.
Bubur yang terdiri dari berbagai macam bahan, seperti kacang hijau, kacang merah, dsb, bisa
melebur dan menyatu dalam wadah yang sama. Artinya ibarat mereka semua, meskipun berasal
dari daerah yang berbeda-beda, tapi bisa hidup bersama-sama tinggal menjadi satu di sebuah
tempat yang sama.
2

Masa Kolonial Belanda dan Pendudukan Jepang

Salah satu cerita penting di Sawarna datang dari era kolonial yakni ketika sebuah perkebunan
kelapa dirintis di masa kompeni Belanda. Bermula dari perkebunan inilah, banyak orang dari luar
datang dan bekerja sebagai buruh perkebunan di Sawarna.8 Para buruh ini umumnya didatangkan
oleh kompeni Belanda bukan datang sendiri, mereka sebagian besar berasal dari wilayah bagian
tengah dan timur pulau Jawa. Komoditas utama yang diproduksi perkebunan kelapa yang dirintis
oleh van Gogh ini adalah kopra. Namun tidak ditemukan cerita di Sawarna bahwa kopra yang
dihasilkan tanahnya diekspor ke Eropa atau luar negeri. Kopra yang diolah oleh para buruh
di dalam areal perkebunan sendiri diceritakan dibawa menggunakan perahu keluar desa hanya
sampai ke Pelabuhan Ratu, Sukabumi saja.
Mungkin perkebunan kelapa di Sawarna merupakan satu-satunya perkebunan sawasta asing di
Banten yang menanam kelapa dan memproduksi kopra. Sebab, dalam cerita prianger stelseel
maupun culture stelseel di wilayah bagian barat pulau Jawa, komoditas utama yang ditanam
hanyalah kopi, kina, teh, dan lain sebagainya.9 Perkebunan dibuka tidak untuk kelapa. Namun
yang cukup penting dicatat adalah bahwa kelapa dan kopra juga menjadi salah satu komoditas
ekspor yang paling utama dunia di akhir abad 19 dan awal abad 20.10
Setelah kolonialisme Belanda, kehadiran penjajah Jepang juga punya cerita tersendiri di Sawarna. Tentara Jepang membuka dan melanjutkan kembali tambang batubara yang pernah
dirintis oleh Belanda.11 Pertambangan ini menggunakan tenaga buruh romusha yang umumnya
dibawa dari luar Sawarna. Konsentrat batubara digali oleh para romusha lalu diangkut menuju
pabrik di Bayah. Para buruh romusha ini ditempatkan di beberapa areal dekat pertambangan
yang kini telah berubah menjadi nama-nama pemukiman yang toponiminya berbau Jepang. An7
Mereka bertiga lari dari Jasinga, Bogor karena melawan Belanda. Umumnya terjadi perlawanan rakyat baik
secara kelompok dan individual (mengakar pada ketokohan) lalu massal terhadap Belanda sejak pemerintah Hindia
Belanda menerapkan kebijakan tanam paksa baik Kultuur Stelsel maupun Prianger stelsel yang jika perlawanan
tersebut dapat dipatahkan, warga (Pulau Jawa) memilih melakukan migrasi/eksodus ke pedalaman dan biasanya ke
arah selatan.
8
Dan kemungkinan juga uang mulai digunakan secara massif sebagai alat pertukaran oleh masyarakat. Kuat
dugaan bahwa moneterisasi di persedaan dimulai ketika perkebunan swasta asing beroperasi di kepulauan Nusantara.
9
Menurut cerita Erwin (mantan jaro Sawarna dan anggota DPRD Lebak), tanah di dalam wilayah Sawarna dan
sekitarnya adalah tanah dengan status hak erpacht. Tanah-tanah tersebut yang sekarang diolah oleh masyarakat.
Salah satu cerita yang membuat Sawarna terkenal adalah berdirinya perkebunan kelapa Belanda.
10
Dalam banyak catatan, produksi kopra terbesar di masa itu memang ada di Nusantara timur, seperti Sulawesi
dan kepulauan Maluku. Kopra bahkan merupakan emas hijau, komoditas baru menyusul rempah-rempah. Mackie
mencatat pendapatan pemerintah Hindia Belanda dari komoditas kopra pada tahun pertama kalinya ekspor, 1890,
dibukukan 2 juta gulden. Tahun 1900 pendapatan dari ekspor kopra tersebut meningkat menjadi 10 juta gulden.
Lih, Sejarah Pembangunan Ekonomi Dalam Dunia Modern, 1963, Jakarta: PT Pembangunan Djakarta, hlm 147-148.
11
Cerita tentang tambang batu bara pada zaman kolonila Belanda di desa ini semakin kabur. Kisah yang masih
dapat diceritakan hanya pada masa penajajahan Jepang.
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tara lain kini dikenal dengan nama Sango, Ciko dan Niko. Konon, nama-nama pemukiman tersebut berasal dari kata dalam bahasa Jepang.
3

Orde Baru dan Munculnya Konsesi Perhutani

Setelah Indonesia merdeka, bekas perkebunan kelapa Belanda milik van Gogh di Sawarna atas
nama nasionalisasi diambil alih Negara. Namun pada masa Orde Baru, perkebunan tersebut
kemudian diserahkan kepada PTPN VIII Sawarna untuk dikelola. Padahal, sejak UUPA dan Land
Reform disahkan dan diberlakukan, tanah bekas perkebunan itu seharusnya dibagikan kepada
orang-orang Sawarna yang tidak punya tanah.12 Bukan saja itu, oleh pemerintah Orde Baru,
sebagian besar wilayah Sawarna juga ditetapkan sebagai bagian dari konsesi Perhutani.
Selang tiga puluh tahun, setelah Hak Guna Usaha (HGU)-nya diterbitkan tahun 1986, sampai
saat ini PTPN tidak mengupayakan apa-apa. Menurut masyarakat, mereka tidak lagi mengurus
tanaman kelapanya. Pun tidak lagi memproduksi kopra seperti dahulu. Perusahan perkebunan
milik negara ini hanya mengeruk keuntungan dari perdagangan buah kelapa saja. Dan mungkin
juga menarik pajak dari masyarakat yang tinggal di dalam areal konsesinya.
Selain PTPN VIII, hutan di sekitar desa Sawarna juga tak lagi dikuasai oleh desa Sawarna dan
masyarakatnya. Seperti halnya lahan PTPN, hutan desa Sawarna pun akhirnya jatuh ke tangan
perusahan pengelolaan hutan Negara: Perhutani. Areal konsesi Perhutani tidak hanya di Sawarna saja, tapi juga meluas sampai ke desa Pulo Manuk, Cikeusik dan Lebak Tipar. Perhutani
umumnya hanya menanam tanaman kayu jati, mahoni dan albasia di wilayah konsesinya.
Sementara itu, sejak awal tahun 1970-an, komoditas cengkih pun diperkenalkan oleh pemerintah di Sawarna. Melalui pemerintah desa Sawarna,13 belasan hektar lahan masyarakat diisi
dengan bibit cengkih. Tapi ketika harga cengkih jatuh setelah monopoli perdagangan cengkih
yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru lewat Badan Penyangga dan Perdagangan Cengkih
(BPPC),14 banyak masyarakat yang terpaksa menebangi pohon cengkihnya dan digantikan dengan tanaman lain.15 Masyarakat pun kemudian ikut mengusahakan tanaman kayu seperti yang
dibudidayakan Perhutani. Antara lain jati, albasia, dan mahoni ditanam oleh masyarakat di lahanlahan mereka.
4

Padi Ladang dan Sistem Pangan Lama

Sebelum irigasi dibangun pemerintah tahun 1970-an, sistem pertanian padi di Sawarna masih
tergantung curah hujan. Masyarakat baru akan menanam padi setahun sekali ketika musim hujan
berlangsung. Belum ada intesiﬁkasi dan ekstensiﬁkasi pertanian seperti yang dipaksakan dalam
praktik Revolusi Hijau oleh pemerintah Orde Baru. Sehingga sistem pertanian padi ladang atau
huma menjaga kelangsungan sistem pangan serta secara tidak langsung menjadi penanda dari
siklus hidup masyarakat Sawarna.
12

Lantas mengapa land feform tidak terjadi di desa ini? Ada dugaan, dan ini masih masih butuh studi yang lebih
dalam, bahwa land reform tidak bisa dilaksanakan karena Sawarna bukan basis partai kiri.
13
Saat itu Kepala desa Sawarna adalah Jaro Komar. Ia menjabat dari tahun 1960-1976.
14
BPPC dibentuk tahun 1992. BPPC punya semacam hak monopoli dalam rantai perdagangan cengkeh di seluruh
Indonesia.
15
Menurut cerita warga, ketika harga cengkeh jatuh, banyak masyarat Sawarna yang menebangi cengkehnya dan
digantikan dengan tanaman lain. Namun, Erwin (mantan Jaro Sawarna dang anggota DPRD Lebak, anak mantan jaro
Komar, menepis cerita tersebut. Ia menegaskan bahwa kala itu, masyarakat tidak menebangi cengkehnya ketika
harga cengkeh jatuh. Ia seakan tidak ingin program yang pernah diusahakan ayahnya tersebut dianggap gagal oleh
orang lain.
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Dalam pada itu, sistem pertanian padi huma adalah bentuk paling nyata bagaimana hubungan
antara manusia dan alam dibangun dan dijaga. Pengetahun tentang jenis dan pola cocok tanam
pangan ini pun sudah hidup sejak ratusan bahkan ribuan tahun lalu. Pola ini bukan hanya terdapat
di pulau Jawa saja, tapi di berbagai macam tempat di Nusantara. Sistem pertanian padi yang
berbeda dengan padi sawah ini bisa dijumpai. Banyak hal yang harus dipercaya, dijaga dan
ditaati oleh setiap petani padi huma.
Menurut cerita orang-orang Sawarna, sebelum menanam, ada proses-proses yang harus dilakukan dari membuka lahan sampai dengan panen. Proses-proses tersebut umumnya menjadi
pranata cara dalam bercocok tanam masyarakat Sunda yang melahirkan kebudayaan manusia
berhubungan dengan tanah dan alam. Dalam sistem pertanian padi huma, tahapan yang dilakukan adalah nyacar (membuka lahan), ngahuru (kerja membakar belukar yang sudah selesai
dicacar ), nyamprang (membersihkan/menyemai rumput yang tumbuh ketika lahan sedang diistirahatkan sebelum ditanami), pungpuhunan (sebuah bidang kecil, tempat benih ditaruh dan didoakan sebelum ditanam harus dibuat), ngaseuk (proses menanam), ngored pertama (menyiangi
rumput yang tumbuh setelah benih ditanam beberapa hari), ngored kedua (menyiangi rumput
setelah padi mulai tumbuh cukup tinggi), mipit awal (panen dalam jumlah secukupnya untuk
syukuran) dan mipit kedua (panen besar).
Ketika hendak menanam padi huma, orang Sawarna menggunakan pengetahuan purbanya untuk
menentukan kapan kerja membuka lahan bisa dimulai. Salah satu penanda yang biasanya dipakai
untuk mengetahui hal tersebut yaitu apakah bintang kerti dan kidang di langit telah nampak atau
belum. Apabila bijiel kerti jeng kidang , maka sudah saatnya bijiel kujang .16 Para petani, sebelum
membuka lahan dan menanam, terlebih dahulu harus melakukan ngelotkeun, ritual serta doadoa kepada leluhur agar lahan dan tanamannya terjaga. Ngelotkeun juga akan dilaksanakan di
dalam pungpuhan 17 serta sewaktu padi mulai bunting dan mipit pertama.
Sesudah panen, seluruh pocong (tangkai-tangkai padi yang diikat rapi) lalu disimpan ke dalam
leuit atau lumbung. Hampir setiap rumah memiliki lumbungnya masing-masing. Bahkan ada
keluarga yang lumbungnya bisa lebih dari satu. Kemungkinan semakin banyak lumbung yang
dimiliki sebuah rumah, berarti semakin luas tanahnya. Atau sebaliknya, semakin sedikit lumbungnya, menandakan semakin sempit pula tanah yang mereka punyai.18 Lumbung biasanya
akan dibangun di dalam pekarangan, meskipun ada juga yang lumbung padinya bisa terletak jauh
dari rumah.
Konsep tentang leuit atau lumbung padi merupakan salah satu insfrastruktur pertanian yang
penting dalam kehidupan masyarakat perdesaan Sunda, termasuk di Sawarna semasa Revolusi
Hijau belum dipaksakan. Lumbung tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan padi untuk
dikonsumsi sehari-hari, namun juga tempat makan satu rumah tangga atau keluarga jika suatu
saat terjadinya paceklik.
Selain padi ladang, masyarakat Sawarna juga mengenal pangan beberapa jenis pangan lokal
yang lain; Gatuk misalnya. Salah satu jenis tumbuhan umbi-umbian beracun ini dapat tumbuh
di sembarang tempat di hutan. Tapi, proses pengolahan dari hutan sampai ke dapur juga bukan
hal yang mudah. Salah-salah mengolahnya, berbahaya bagi yang akan mengkonsumsinya. Sementara kirai (sagu), meskipun masih ada ceritanya, tetapi tidak ada lagi orang yang memproduksinya untuk dikonsumsi.
16
Kira-kira artinya: keluar bintang kerti dan kidang, keluar kujang. Apabila bintang kerti dan kidang sudah muncul
di langit, maka sudah waktunya lahan dibuka (simbolnya menggunakan kujang).
17
Pungpuhan adalah pusat dari kebun padi ladang.
18
Hal ini perlu dicek lebih dalam lagi.
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Sawah, Kayu dan Hancurnya Sistem Pangan Lama

Bagi masyarakat Sawarna, dalam pertanian padi huma, jarang ada hama yang menyerang tanaman seperti sekarang. Hanya burung dan babi yang paling sering menggangu lahan padi maupun
kebun tanaman pangan lainnya. Untuk itu, para petani mendirikan rumah-rumah kebun, saung,
untuk menjaga tanaman agar hama babi dan burung tidak merusak. Akan tetapi, sejak penggunaan bahan kimia (pupuk dan pestisida), berbagai macam hama tanaman, muncul menyerang
sawah. Hama wereng, kungkang,19 kupu-kupu putih, ulat, tikus dan serangga. Hama-hama itu
semula tidak pernah terlihat pada tanaman padi huma.
Bahan kimia mulai dikenal dan digunakan petani sejak pemerintah Orde Baru memaksakan pengetahuan dan praktek pertanian baru di seluruh perdesaan Indonesia. Lewat mekanisme Revolusi
Hijau, seluruh petani sawah diwajibkan menggunakan pupuk dan pestisida, termasuk benih, yang
telah ditetapkan. Di Sawarna, praktek ini diawali setelah pemerintah membangun irigasi sungai Sawarna pada tahun 1974. Lalu, para petani Sawarna diharuskan untuk menanami sawahsawahnya sebanyak tiga kali setahun atas perintah aparat pemerintahan kampung dan desa. Hal
yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Sedangkan mereka biasanya hanya menanam
padi setahun sekali. Itu pun menunggu datangnya musim hujan. Bahkan dalam keyakinan lama
terdapat tabu bahwa tidak boleh menanam padi lebih dari sekali dalam setahun. Larangan itu
dikenal sebagai Pantang dan pamali.
Tidak hanya itu, alat gebotan mulai dikenal petani.20 Dan yang paling parah kemudian adalah
masuknya mesin perontok dan penggiling padi (huller ) di kampung. Pelan tapi pasti, para petani
mulai menggunakan mesin huller untuk hasil panennya. Padi yang telah rontok kemudian diisi
ke dalam karung dan dibawa pulang ke rumah.21 Akhirnya hari ini, tidak ada lagi tangkai-tangkai
padi yang diikat, dipocong, untuk disimpan ke leuit. Leuit tidak lagi diisi, semakin kosong. Hal
inilah yang menjadi salah satu sebab leuit kian jarang di temukan di Sawarna.
Selain itu, setelah pengetahuan baru dan mekanisasi pertanian digunakan, semakin jarang ditemukan petani yang menanam padi menggunakan pengetahuan lamanya. Seperti bagaimana menentukan posisi bintang kerti dan kidang ketika akan membuka lahan. Demikian pula dengan ngolotkeun serta ritual-ritual dalam tradisi menanam padi ladang, juga ikut hilang ditelan narasi
intensiﬁkasi dan ekstensiﬁkasi tentang padi sawah hari ini.
Apabila diperiksa lebih dalam, bisa jadi situasi agraria pertanian sawah di Sawarna kini tak
berbeda jauh dengan desa-desa lain di pulau Jawa. Di banyak cerita tentang Revolusi Hijau dan
mekanisasi pertanian a la Orde Baru, yang paling diuntungkan adalah para petani kaya serta
berlahan luas. Revolusi Hijau dan mekanisasi pertanian, malah kian memperdalam kemiskinan
petani golongan bawah (yang bertanah sempit dan yang tak bertanah). Saat ini, timbul masalah
ketimpangan dan kemiskinan. Bahkan persoalan-persoalan baru tersebut ditopang pula oleh
faktor-faktor lainnya yang cukup penting serta jauh lebih kompleks, misalnya relasi sosial, ekonomi pilitik dan budaya, kelembagaan sosial ekonomi, dan lain sebagainya.22
Ketimpangan penguasaan tanah antara pemilik tanah luas dengan petani golongan bawah sangat jelas terlihat dalam banyak bentuk. Di kampung Cipanas misalnya, dua orang pemilik tanah
terluas (lebih dari 2 Ha) bentuk rumahnya sangat berbeda dengan rumah warga lainnya. Rumah
19

Hama yang makan bulir padi pada malam hari.
Gebotan adalah alat perontok padi secara manual, terbuat dari kayu. Caranya, tangkai-tangkai padi dipegang
kemudian dibanting-banting diatas alat tersebut. Di bawah dan di sekitar gebotan diberi alas agar padi yang rontok
mudah dikumpulkan. Kerja ini disebut ngegebot.
21
Selain itu, moneterisasi yang terjadi di pedesaan Jawa, termasuk Sawarna juga ikut menjadi faktor utamanya.
22
Terkait dengan hal ini adalah bantuan yang diterima oleh kelompok-kelompok tani. Ada dugaan kalau pengurus
kelompok tani bermain untuk mencari untung dalam soal distribusi dan pengelolaan bantuan dari pemerintah. Ada
keluhan demikian dari petani di Sawarna.
20

6

mereka berlantai dua.23 Salah satunya malah sangat mentereng untuk ukuran di kampung. Lantas, dalam situasi demikian, apa yang bisa diusahakan oleh para petani berlahan sempit atau
yang tidak punya tanah sama sekali? Mereka, mau tidak mau, akan menjadi buruh tani (kuli) di
sawah orang lain, dengan beragam cara dan bentuk. Di antara pola dan sistem kerja buruh ini
adalah Maro dan ngepak.
Maro adalah suatu sistem bagi hasil panen antara penggarap dengan pemilik sawah. Dengan
pembagian, separuh untuk penggarap dan separuhnya lagi untuk pemilik sawah. Pembagian ini
berlaku berapapun jumlah gabah yang dihasilkan dari sawah yang digarap. Kerja maro umumnya dilakukan oleh petani-petani golongan bawah pada sawah orang lain,24 baik yang dimiliki
sendiri maupun sawah gadaian. Sementara pemilik lahan, karena statusnya sebagai pemberi
lahan garapan, terbebas dari seluruh proses produksi.
Dalam sistem kerja maro, seluruh biaya dan proses produksidari awal menyiapkan lahan sampai
saatnya panenditanggung oleh petani penggarap. Dari biaya sewa traktor,25 beli pupuk dan
pestisida,26 sampai upah buruh untuk panen. Namun, ada juga cerita yang lain bahwa dalam
sistem ini, semua biaya produksi ditanggung bersama antara pemilik sawah dan penggarap. Atau
juga bisa kalau salah satu dari keduanya, karena punya uang, akan membiayai proses produksi.
Setelah panen, baru seluruh biaya produksi yang dikeluarkan petani maro dihitung untuk diganti dengan gabah. Gabah dengan jumlah tertentu juga dibuka sebagai upah buruh dan jatah
ulu-ulu.27 Baru kemudian, sisa hasil panen dibagi dua untuk petani maro dan pemilik sawah.
Tapi ironisnya, jika terjadi gagal panen akibat hama atau bencana alam, seluruh kerugian hanya
ditanggung oleh petani maro sendiri. Pemilik sawah tidak mau tahu sama sekali soal itu.28
Sedangkan sistem ngepak merupakan sistem bagi hasil panen antara pemilik lahan dan penggarap dengan perbandingan empat bagian untuk pemilik lahan dan satu bagian untuk penggarap.
Pemilik lahan akan menadapat bagian terbesar karena menanggung biaya produksi untuk bibit,
pupuk dan pestisida. Sementara penggarap hanya bertanggung jawab dalam proses prdouksi:
menanam, merawat dan panen.
Seperti di atas, dalam kondisi terdesak, petani golongan bawah mau tak mau akan menawarkan
tanah atau sawahnya kepada orang yang bisa menerimanya sebagai gadai. Dahulu prinsip dari
sistem ini adalah saling membantu. Apabila orang yang ditawarkan tidak punya uang untuk
menerima gadaian, ia malah memberikan kerbaunya untuk dijual oleh si petani pemberi gadai.
Penerima gadai tetap akan mendapatkan tanah/sawah gadaian yang dimaksud. Tapi sebelum
itu, untuk mengetahui seberapa besar ukuran kerbau yang hendak diberikan, seutas tali dipakai
untuk mengukur badan kerbau terlebih dahulu.29 Baru setelah itu kerbau tersebut bisa diser23

Luas tanah kedua orang tersebut tidak bisa dipastikan dengan jelas. Tapi yang pasti, warga kampung Cipanas
akan menyebut mereka berdua sebagai pemilik tanah terluas.
24
Mungkin sawah yang dikerjakan dengan sistem maro adalah sawah yang dimiliki oleh petani-petani kaya dan
berlahan luas.
25
Semakin luas sawahnya, semakin besar biaya yang dikeluarkan untuk menyewa traktor sampai lahannya siap
tanam. Sawah yang luas, sewanya bisa sampai Rp500.000. Kalau lahannya sempit, bisa Rp50.000 atau di atasnya
sedikit.
26
Urea dan TSP merupakan pupuk yang biasanya digunakan oleh petani. Sedangkan pestisidanya adalah starbund
dan matador.
27
Irigasi sungai Sawarna dijaga oleh tiga orang ulu-ulu dari kampung Leles. Maka untuk itu, petani yang sawahnya
mendapatkan air dari irigasi harus mengganti jasa kerja ulu-ulu (pengatur air irigasi) dengan padi setiap kali panen.
Jumlahnya yang diberikan tergantung si petani. Sukarela saja. Tapi masing-masing petani biasanya akan memberikan
25 kg gabah untuk sawahnya. Irigasi sungai Sawarna dijaga oleh tiga orang ulu-ulu dari kampung Leles.
28
Menurut cerita dari Sahroni, petani penggarap dari kampung Gembol.
29
Tali lilitan tersebut tetap menjadi ukuran. Apabila suatu saat si pemberi gadai sudah bisa mengembalikan kerbau kepada pemiliknya, maka tali tersebut juga yang akan digunakan untuk mengukur kembali badan kerbau. Jika
longgar/ukurannya kurang, maka si penggadai tanah harus menambah sejumlah uang (dikira-kira saja) agar bisa mencukupi ukuran yang kurang tadi. Namun sebaliknya, jika talinya ukurannya menjadi pendek karena badan kerbau yang
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ahkan kepada si penggadai.
Kesepakatan gadai pun hanya secara lisan oleh kedua belah pihak saja. Itu pun dilakukan atas
dasar sama-sama saling percaya. Untuk itu kemudian, sebelum menggarap tanah/sawah, penerima gadai akan menyambangi pemberi gadai untuk bertanya terlebih dahulu, apakah pemberi
gadai mau mengolah sawahnya atau tidak? Pertanyaan tersebut dimaksudkan agar si penerima
gadai bisa mendapatkan informasi dari pemberi gadai, bahwa penerima gadai sudah belum punya
rencana akan menggarap sawahnya dalam musim tanam yang akan datang.30
Sekarang, bentuk-bentuk penggadaian tanah atau sawah yang awalnya dirasa sebagai hubungan
saling membantu antara pemberi dan penerima gadai, kian berubah caranya. Di tengah semakin
renggangnya relasi sosial sesama orang kampung, rasa tidak percaya secara langsung maupun
tidak langsung–ditaruh di depan sebagai suatu alasan. Ketidakpercayaan itu menyebabkan bentuk gadai hari ini menjadi sangat ketat dan formal. Misalnya, pemberi dan penerima gadai harus
membuat kesepakatan resmi, secara tertulis. Isinya menyangkut dengan kesepakatan gadai
yang harus ditaati keduabelah pihak. Bahwa selama penggadai belum mengembalikan uang
penerima gadai, maka yang bersangkutan, pihak pertama belum bisa mengambil kembali sawahnya. Bahkan dalam batas waktu tertentu tanah penggadai diambil alih pengelolaannya oleh
penerima gadai.
Dalam periode yang sama dengan Revolusi Hijau, introdusir tanaman komoditas baru dibawa
masuk ke Sawarna.31 Dulu datang pohon cengkih, sekarang tanaman kayu lain. Kayu yang
ditanam masyarakat pun sama dengan yang ditanam oleh Perhutani: jati, mahoni dan albasia.
Masyarakat mendapatkan bibit-bibit tanaman kayu di hutan, tapi juga yang membelinya dari
pedagang.
Bila kayunya sudah besar dan mau ditebang untuk kebutuhan sendiri, mungkin tidak ada aturan
tertentuterserah si pemilik tanaman kayu. Namun, jika kayu yang ditebangi mau dijual, yang
bersangkutan harus melapor dulu ke pemerintah desa dan perhutani. Baru setelah pemerintah
desa memberikan surat keterangan, pemilik kayu harus menyerahkan surat tersebut kepada
Perhutani. Menurut cerita, perusahan yang berada di bawah BUMN ini akan melakukan dua hal;
pertama, memberikan tanda pada batang-batang kayu dengan stempel untuk peralihan status
kayu. Sedangkan kedua, mengeluarkan pas biru .32 Dalam hal ini, rupanya Perhutani beralasan
bahwa kayu jati, bahwa mahoni dan albasia adalah tanaman kayu yang pengelolaannya berada
pada lembaganya. Sehingga jika ada masyarakat yang mau menjual ketiga jenis kayu tersebut, ia
harus melapor dan mengurus administrasinya terlebih dahulu kepada Perhutani.33
Sementara itu, hampir sebagian besar lahan masyarakat sudah diisi dengan tanaman kayu. Akibatnya ketersediaan lahan-lahan bagi tanaman pangan kini semakin berkurang. Terutama lahan
untuk padi huma. Padahal, diperlukan lahan yang cukup luas agar padi ladang bisa ditanam.
Hanya pada dataran rendah di bawah perbukitan di Sawarna, sawah masih terlihat. Tapi di sepanjang punggung-punggung perbukitan, jajaran pohon-pohon mahoni, jati dan albasia dengan
berbagai ukuran sangat rapat, dan paling banyak ditanam. Tumbuhan lainnya seperti pohonpohon kelapa, tanaman-tanaman buah, rumpun-rumpun bambu, dlsb tidak lagi nampak sebanyak
ketiga tanaman komoditas tersebut.
besar, maka yang punya kerbau harus memberi sejumlah uang sebagai tanda untuk mengembalikan kelebihan atas
badan kerbau tersebut.
30
Hal ini dimaksudkan oleh si penerima gadai agar jangan sampai sesudah lahan sedang digarap olehnya, pemberi
gadai datang untuk menyelesaikan kesepakatan ditengah proses produksi.
31
Tanaman komoditas pasca kolonial adalah cengkeh. Meskipun jauh sebelumnya, sistem tanaman komoditas
sudah diperkenalkan Belanda lewat perkebunan kelapa di Sawarna.
32
Kedua hal yang dilakukan oleh Perhutani tersebut butuh digali lebih dalam lagi dalam studi-studi lanjutan.
33
Ada warga yang karena tidak mau mengurus proses tersebut, ia dilarang untuk menjual kayunya oleh Perhutani.
Bahkan ia juga sempat ditahan oleh polisi selama beberapa hari.
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Oleh karenanya, maka masyarakat pun hanya bisa mengisi lahan-lahan sisa di sekitar tanaman
kayu dengan tanaman tumpang sari. Umumnya ditanami pisang, singkong, kacang, sayur terung,
cabe, dlsb. Sedangkan padi ladang, malah tidak kelihatan lagi. Hal inilah, selain mekanisasi
pertanian, yang sesungguhnya merupakan penyebab hilangnya cerita tentang leuit atau lumbung
padi di Sawarna.34
Demikian halnya dengan cerita tentang kelapa dan kopra. Dahulu, masyarakat Sawarna membudidayakan kelapa dan juga mengolah kopra. Pekerjaan ini merupakan salah satu pekerjaan rutin
di Sawarna. Kelapa yang ditanam masyarakat, bibitnya didapatkan dari bekas perkebunan Belanda, yang sekarang dikuasai PTPN VIII Sawarna. Sekarang sudah tidak ada masyarakat yang
mengolah kopra. Meskipun bagaimana proses pengolahan tanaman komoditas- yang pernah
menjadi emas hijau di awal abad 20- tersebut masih dapat mereka ceritakan.
Mengolah kopra bukan pekerjaan yang mudah. Butuh waktu dan tenaga yang cukup banyak.
Pekerjaan paling awal adalah nyacacar atau membabat dan membersihkan semak-semak menggunakan parang. Nyacacar dilakukan agar, selain kebun menjadi bersih, buah kelapa yang jatuh
ketika dipetik mudah dikumpulkan. Belakangan, dengan alasan lebih praktis: gampang dan cepat
namun merusak, kerja nyacacar lalu digantikan menggunakan roundup, bahan kimia yang sering
dipakai untuk menyemprot sawah.
Setelah dipetik, kelapa langsung dikumpulkan ke pangopraan, tempat pengasapan kopra. Buah
kelapa akan dikupas kulit sabutnya,35 baru kemudian batok kelapa dibelah untuk diasapi. Tapi
jika pengasapan pertama tidak maksimal, akan dilakukan pengasapan kedua.36 Kopra kering
akan dijual kepada pedagang yang ada di Sawarna atau dibawa ke pelabuhan Ratu, Sukabumi
menggunakan perahu.37
Ketika harga kopra jatuh, banyak pohon kelapa yang ditebang. Batangnya dijadikan bahan bangunan. Masyarakat yang tidak menebangi pohon kelapanya, memilih menjual buahnya saja.38
PTPN VIII Sawarna pun demikian. Mereka tidak lagi mengolah kopra, tapi hanya menjual buah
kelapa saja. Buah kelapa dari Sawarna termasuk yang diincar oleh tengkulak untuk pasar di
wilayah Bogor dan Jakarta. Karena selain buahnya besar, dagingnya pun tebal.
34
Beberapa lumbung yang penulis lihat di sekitar tanaman cengkeh, di kampung dalam kondisi rusak, kosong serta
tidak terpakai lagi.
35
Di beberapa tempat, proses tersebut menggunakan besi atau kayu yang ditancap ke tanah.
36
Di beberapa tempat, kopra yang belum kering, harganya akan berbeda dengan kopra yang sudah benar-benar
matang. Pedagang beralasan, kadar air dari jenis kopra yang pertama masih banyak, sehingga harganya lebih rendah.
37
Saat itu perahu adalah satu-satunya alat transportasi penghubung masyarakat Sawarna dengan tempat-tempat
lainnya, baik ke arah timur ataupun baratnya. Menurut cerita, sebelum mengenal mesin jonson, perahu orang Sawarna
masih menggunakan layar. Kalau ada angin baik, perjalan dapat ditempuh hanya beberapa jam saja. Namun, perjalan
bisa memakan waktu cukup lama, bahkan lebih dari sepertiga hari, bila arah angin berlawan dengan tujuan perjalanan.
Sebab layar tidak bisa dipasang, sehingga pelaut terpaksa harus mendayung sendiri perahunya. Sementara setiap
kali musim ombak, laut pesisir selatan pulau Jawa di bibir samudera Hindia tersebut nyaris tak bisa dilayari. Banyak
kecelakaan laut terjadi karena kuatnya arus serta besarnya gelombang. Kayaknya, hal inilah yang menyebabkan
masyarakat Sawarna dahulu harus berjalan kaki menyusuri jalan setapak di kaki dan punggung-punggung bukit,untuk
pergi ke desa atau ke tempat lain. Bahkan hampir seharian perjalanan ditempuh dari Sawarna ke Pelabuhan Ratu,
Sukabumi. Saat itu, jalan aspal belum ada. Dahulu, orang Sawarna bisa tahu kemana arus bergerak, sedang musim
angin apa, dlsb hanya dengan melihat langit. Sudah atau belum munculnya bintang kerti dan kidang, serta dimana
letaknya merupakan penanda bagi para pelaut untuk berlayar dan melaut. Bintang kerti dan kidang juga adalah
penanda bagi para petani dalam menentukan musim tanam, khususnya padi ladang. Sewaktu dipetik, buah kelapa
kemudian disortir. Hanya yang cukup besar buahnya yang diambil. Sedangkan buah yang kecil-kecil, dikumpulkan
lalu dibelah dan dipoe (dijemur). Setelah kering baru dijual.
38
Sewaktu dipetik, buah kelapa kemudian disortir. Hanya yang cukup besar buahnya yang diambil. Sedangkan
buah yang kecil-kecil, dikumpulkan lalu dibelah dan dipoe (dijemur). Setelah kering baru dijual.
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Gelombang Perampasan Tanah di Sawarna

Di akhir tahun 1990-an, sebuah perusahan bernama Alam Permai Sawarna (APS) hadir di Sawarna. Entah bergerak di bidang apa, perusahan tersebut lalu membeli tanah-tanah masyarakat.
Dengan harga murah waktu itu.39 Menurut cerita, perusahan APS hanya membeli surat-surat
tanah warga berdasarkan SPPT. Tidak pernah ada pengecekan langsung dari orang perusahan
ke lokasi untuk mengetahui di mana saja tanah-tanah yang telah dibeli. Maka, sudah seberapa
luas tanah yang telah dikuasai oleh perusahan ini masih tidak jelas. Yang pasti, APS merupakan
salah satu perusahaan yang cukup banyak menguasai tanah di Sawarna dan sekitarnya.40
Oleh karena jarang ada pengecekan, sehingga warga kembali menggarap tanah-tanah tersebut
yang umumnya berada di lahan-lahan kering perbukitan. Dalam perjalanannya, SPPT atas tanah
yang sama diterbitkan lagi oleh pemerintah (desa) kepada warga yang menggarapnya. Lalu,
ketika ada orang atau perusahan lain yang datang membeli tanah, tanah dan SPPT yang baru
dijual lagi oleh warga.41 Termasuk kepada perusahan baru bernama GAMA tahun 2011 dan
2012 lalu.42 Melalui tangan para calo, perusahan Gama berhasil mendapatkan banyak tanah di
Sawarna. Menurut cerita, luas tanah yang sudah dikuasai sekitar seribu lima ratus hektar. Dengan luas tanah sebesar itu, mereka pun termasuk yang menguasai tanah paling luas di Sawarna
hari ini.
Sama halnya dengan APS, tanah yang dibeli PT Gama juga tetap bisa dikelola oleh warga. Namun yang berbeda, harus ada syarat yang terlebih dahulu disepakati oleh warga yang mau menggarap lahan. Syarat tertulis dibuat dalam bentuk tertulis, bahwa warga hanya boleh menanam
tanaman pangan saja. Tanaman keras tidak diperbolehkan. Sejenis surat izin menggarap itu bisa
didapatkan warga dari orang perusahan Gama di Sawarna.43
Dari sekian pihak yang terlibat, para broker atau calo tanah merupakan salah satu yang paling
diuntungkan dalam transaksi jual-beli tanah di Sawarna. Tak tanggung-tanggung, di tangan
mereka, harga tanah bahkan bisa disulap sampai kurang dari dibawah setengah harga. Misalnya
dari harga beli delapan ribu rupiah per meter persegi, para calo memainkan harga, masyarakat
akan mendapatkan harga dua ribu rupiah sampai dua ribu lima ratus rupiah per meter persegi
saja.44
Dengan perannya yang demikian signiﬁkan, maka melalui tangan mereka jugalah perusahan
Mustika Legon Pari (MLP) berhasil membeli banyak tanah di Sawarna. Perusahan yang baru
masuk tahun 2014 ini bisa mendapatkan ratusan hektar tanah miliki warga. Hampir di sepanjang wilayah pariwisata Legon Pari, tanahnya telah dikuasai oleh H. Hasyim dan perusahan39
Perusahan APS ditengarai sebagai perusaahan milik Keluarga Cendana. Sebab, Hary Kader salah satu Jawara
di Banten sekaligus orang dekat keluarga penguasa ORBA datang ke lokasi menggunakan helikopter ketika proses
pembebasan lahan dilakukan. Sementara, di mana kantor pusatnya berada, warga Sawarna tidak tahu sama sekali.
Yang mereka tahu, hanya sebuah kantor kecil yang dijadikan tempat mengurus administrasi transaksi jual-beli tanah
dengan warga Sawarna.
40
Menurut cerita dari Komeng, ketua RW kampung Leles.
41
Transasksi jual-beli tanah di Sawarna sangat rumit dan beresiko, karena masalah tumpang tindih penguasaan.
Sebidang tanah di suatu lokasi tertentu bisa berulangkali jual-belinya terjadi.
42
Konon, Martua Sitorus (pengusaha batubara di Kalimantan) adalah pemilik perusahan GAMA. Tapi apa dan
bagaimana perusahan tersebut, tidak terlalu jelas diketahui oleh warga Sawarna.
43
Orang bernama Cepi serta dan dua orang temannya dari Bogor yang bertugas mengurusi surat keterangan/izin
menggarap tanah perusahan Gama untuk para penggarap.
44
Para calo atau broker tanah adalah orang Sawarna sendiri, termasuk ketrlibatan para aparat desanya. Cara yang
lebih canggih lagi, para aparat desa memanfaatkan kekacauan pengukuran tanah yang dilakukan oleh BPN. Kesalahan
yang biasanya terjadi adalah perubahan luasan tanah milik warga. Tanah dengan luasan tertentu sebelumnya, bisa
berubah ketika diukur baru lagi oleh BPN. Apabila ada luasan tanah yang melebih data BPN, tanah tersebut diberi
judul tanah tak bertuan. Tanah inilah yang mendatangkan banyak keuntungan bagi aparat desa. Sebab, sisa dibuatkan
SPPT/ rekomendasinya dari desa, lalu dijual kepada para pembeli. Seperti dibeli H. Hasyim.
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nya.45 Tapi berbeda dengan perusahan APS, karyawan perusahaan MLP bertugas mengecek
dan memastikan lahannya tetap digarap, pada satu sisi. Dan pada sisi lain, mereka juga mengontrolnya agar tidak ada reclaiming yang dilakukan warga, seperti kasus yang menimpa perusahan APS.46 Tanah H. Hasyim berisi sawah dan tanaman kelapa yang dikerjakan oleh orang-orang
kampung di Sawarna.47
Bukan hanya perusahan yang datang membeli dan menguasai tanah di Sawarna. Pembeli tanah
di Sawarna juga atas nama pribadi-pribadi. Dari pengusaha, pejabat pemerintah sampai dengan
mantan dan petinggi militer. Semuanya ingin berinvestasi di Sawarna. Sebab, industri pariwisata,
dan lainnya cukup menjanjikan bagi investasi mereka.
Kini, fenomena jual-beli tanah di Sawarna menjadi hal yang biasa-biasa saja. Menurut cerita,
sebagian besar masyarakat Sawarna pernah menjual tanahnya. Andai ditanya mengapa mereka
melakukan itu, beragam alasan akan muncul dari cerita mereka. Seperti, masyarakat menjual
tanah karena adanya kebutuhan yang mendesak, atau terpaksa dijual sebab posisi dan status
tanah-tanah mereka tidak aman. Namun, terlepas dari itu semua, satu yang paling nyata adalah
masyarakat menjual tanahnya karena silau dengan uang banyak. Uang yang mereka dapatkan
kemudian digunakan membeli sepeda motor, mobil, membangun rumah. Setelah tanahnya dijual,
mereka menjadi kuli.48
Apabila ditelusuri lebih dalam, mungkin sebagian besar tanah dan lahan-lahan pertanian masyarakat Sawarna sudah dikuasai oleh pihak lain. Kira-kira sekitar 75% - 80% sudah bukan lagi lahan
milik warga.49 Warga Sawarna kini semakin jarang memiliki lahan yang ideal, sebagai syarat kecukupan kesejahteraan. Pertanyaannya, kemudian, sampai kapan mereka bisa bertahan?

45

Menurut cerita, perusahan MLP dimiliki oleh orang bernama H. Hasyim. Konon, ia membeli tanah di Sawarna
untuk memindahkan perusahaan batubaranya yang tak lagi produktif di Kalimantan Selatan. Di Sawarna, perusahan
MLP sempat membuka tambang batubara, tapi tutup juga karena hasilnya sedikit. Walaupun gagal, H. Hasyim tidak
meninggalkan Sawarna. Ia malah mengalihkan modalnya membeli tanah yang lebih luas lagi untuk industri pariwisata.
Baik tanah yang belum dijual sama sekali atau yang pernah dijual kepada perusahan APS. Bahkan menurut cerita,
termasuk ratusan hektar tanah seseorang yang hanya dikenal warga Sawarna dengan nama Budi (konon, ia adalah
pengusaha dari Bogor yang menguasai tanah cukup luas di perbukitan Sawarna). Sampai bulan April 2016, transaksi
jual beli tanah antara perusahan MLP, calo dan warga masih terus berlangsung. Di kantornya beberapa orang warga
sibuk mengurus sertiﬁkat dan administrasi jual-beli tanah. Pegawai perusahan PLP nampak sangat sibuk mengurus
dan melayani warga. Mulai dari proses pembuatan sertiﬁkat, proses mentransfer harga tanah, bahkan membuat
buku tabungan bagi si penjual.
46
Perusahan MLP memiliki kantor di Sawarna dan mempekerjakan tiga orang karyawan.
47
Para pemajat pohon kelapa diberi upah seribu lima ratus rupiah per buah. Sedangkan untuk sawahnya sistemnya
bagi hasil. Dengan pembagian tujuh puluh persen untuk penggarap, dan sisanya diambil H. Hasyim. Karena tidak
banyak keuntungan yang didapatkan, H. Hasyim, jika melihat lokasi dan letak tanahnya, kemungkinan mempersiapakan lahan tersebut untuk bisnis pariwisata.
48
Kutipan dari tuturan H. Arsyiin di kampung Gempol.
49
Menurut cerita dari Erwin.
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