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Etnografi dan Empati
Pengantar untuk Naskah-Naskah Etnografi
“Pelanggaran Hak Masyarakat Adat di Dalam
Kawasan Hutan” di Region Sulawesi
Oleh:

S

Erasmus Cahyadi1 dan Nurhaya Panga2

ub bab ini menyajikan seluk beluk pelanggaran hak
Masyarakat Adat Dalam Kawasan Hutan di 4 (empat) komunitas masyarakat adat di Region Sulawesi, yaitu masyarakat adat Karonsi’e Dongi, masyarakat
adat Barambang Katute, dan masyarakat adat Matteko.
Tiga komunitas tersebut berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Satu komunitas lainnya adalah masyarakat adat
Tau Taa Wana di Provinsi Sulawesi Tengah. Setiap komunitas masyarakat adat ditulis dalam dua naskah. Yang
pertama adalah naskah yang menyampaikan informasi
menyeluruh dan detail mengenai segala sesuatu yang
terkait dengan pelanggaran hak masyarakat adat yang
terjadi. Yang kedua adalah naskah yang secara spesifik
mengungkapkan posisi perempuan dalam setiap kasus,
dan dampak kondisi tersebut bagi mereka; satu ruang
yang sering kali tidak diperoleh perempuan.
1
2

Direktur Advokasi, Hukum dan HAM, Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
Wartawan di Kantor Berita Antara, Makassar-Sulawesi Selatan
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Empati adalah satu kata yang tepat untuk menggambarkan proses menemukan informasi yang kadangkala sulit diungkap dan sekaligus menuangkannya ke
dalam tulisan. Empati inilah yang menggerakkan para
penulis ini masuk ke dalam labirin-labirin konflik yang
menguras rasa. Empati pula yang membantu para penulis ini dalam menentukan posisi. Mereka bukanlah
ilmuwan yang netral. Sebagian besar dari mereka adalah penggerak dan pelaku pembelaan masyarakat adat.
Tidaklah mengherankan jika yang mereka ungkap adalah
suara-suara yang kebanyakan selama ini tak terdengar.
Berbekal pelatihan yang mereka kecap, yang difasilitasi
oleh Sayogyo Institute, mereka menulis naskah-naskah
ini. Mereka menghadirkan wajah-wajah mengenaskan
dan mengumandangkan suara masyarakat adat yang
menjadi korban dari Republik yang salah urus. Melalui
penulisan etnografi, kisah-kisah tragis yang diangkat
tidak lagi mereduksi manusia semata mata menjadi sekumpulan angka statistik dan peristiwa menjadi kronologis.

Kisah-kisah yang tergambar di dalam naskah-naskah
yang sedang anda baca ini menunjukkan satu plot yang
jelas. Kisah diawali dengan menceritakan identitas
masyarakat adat, yang setidaknya mencakup sejarah
asal-usul, keadaan wilayah adat (luas dan batas-batas
serta isi yang terkandung di dalamnya), hukum adat,
dan terakhir adalah lembaga adat. Keempat hal tersebut disampaikan dengan maksud untuk menunjukkan
bahwa komunitas masyarakat adat tersebut memenuhi
kriteria sebagai masyarakat adat. Kisah kemudian dilanjutkan dengan fakta pelanggaran hak yang terjadi.
Semua naskah menggambarkan bahwa masyarakat adat
yang berada di dalam kawasan hutan merasa ketakutan.
Naskah-naskah ini juga mengemukakan fakta bahwa
negara bagi komunitas-komunitas masyarakat adat tak
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pernah hadir sebagaimana ia dicita-citakan. Negara telah
menjelma ke dalam suatu identitas yang menipu dan
seringkali menebar teror. Seragam-seragam kepolisian
dan tentara bahkan telah menjadi penanda dari kehadiran
suatu teror bagi masyarakat adat.

Melalui tulisan-tulisan ini tergambar dengan cukup
jelas bahwa pelanggaran hak masyarakat adat - dalam hal
ini yang berada di dalam kawasan hutan - terjadi karena
negara hadir (commision) maupun negara tidak hadir
(ommision). Situasi demikian tentu membuat pertanyaan lama kembali mencuat. Untuk apa sesungguhnya
kita bernegara? Kisah-kisah yang ditulis ini memperlihatkan bahwa bagi masyarakat adat sesungguhnya
negara hadir dan tidak hadir tidak mengandung suatu
perbedaan yang signifikan. Kedua situasi itu sama-sama
menghasilkan ketertindasan bagi masyarakat adat. Ketika sesekali negara itu hadir, yang muncul bukanlah
suatu kedamaian. Ia hadir tetapi dengan wajahnya yang
menakutkan dan berdampak buruk bagi masyarakat
adat melalui tindakan kejam seperti pemukulan, intimidasi, membakar perkampungan masyarakat adat, sampai pada penembakan.
Dari kisah-ksiah yang disampaikan melalui naskahnaskah ini diketahui bahwa bagi negara dan pengusaha,
masyarakat adat itu tak lebih dari gerombolan orangorang terbelakang yang tak perlu diperhatikan apalagi
minta pendapat mereka mengenai apa yang dikerjakan
negara dan pengusaha-pengusaha di kampung-kampung
mereka. Mereka hanyalah orang-orang yang dapat dengan
mudah dibohongi. Kisah masyarakat adat Matteko misalnya
memberi informasi bahwa negara melalui aparat pemerintah daerah telah membohongi mereka. Masyarakat
adat Matteko diminta menanam pinus diiringi dengan katakata yang kira-kira menyatakan “Silahkan tanam pohon
Potret Konflik di Kawasan Hutan Sulawesi
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pinus, toh nanti juga bisa kalian panen untuk kebutuhan
kalian”. Tetapi apa yang terjadi? Tidak saja pinus yang
mereka tanam tak bisa mereka panen, tanah adat, dimana
mereka tanam pinus itu pun dikuasai oleh perushaan
yang mendapatkan legalitas dari pemerintah.

Hal lain adalah bahwa negara beranggapan bahwa
wilayah adat itu adalah wilayah tak bertuan. Untuk konteks ini, diungkapkan dengan cukup gamblang di dalam
naskah tentang Dongi. Dalam naskah tentang Dongi dikisahkan, adalah pemberontakan DI/TII yang menyebabkan orang Dongi pergi meninggalkan wilayah adatnya.
Tetapi begitu mereka kembali, wilayah adatnya telah dikuasai oleh PT. INCO. Kehilangan wilayah adat ini dialami pula oleh masyarakat adat Tau Taa Wanna di Sulawesi
Tengah. Klaim negara atas wilayah adat Tau Taa Wanna
menyebabkan orang Taa semakin tersingkir. Ironisnya,
setelah diklaim, pemerintah memberikan wilayah adat
orang Taa kepada perusahaan-perusahaan swasta untuk
berusaha sawit, dan lain-lain. Begitu pula di komunitas masyarakat adat Barambang Katute. Pemberlakuan
UU Desa pada tahun 1979 bahkan telah menghilangkan
memori masyarakat adat atas wilayah adat. Pemerintah dan kebanyakan masyarakat saat ini mempersepsikan bahwa masyarakat adat Barambang Katute hanyalah yang berada di Desa Bonto Katute. Padahal dulunya,
wilayah adat Barambang Katute mencakup dua kecamatan.
Sebagian naskah ini secara khusus mengangkat
persoalan bagaimana pelanggaran hak masyarakat adat
yang terjadi menimbulkan dampak yang agak berbeda
bagi perempuan. Kisah Ibu Tini Lanapu dari komunitas
Karonsi’e Dongi misalnya menyampaikan informasi mengenai bagaimana ia sebagai seorang perempuan yang
adalah seorang isteri dan ibu bagi anak-anaknya, menjalani hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian. Takut
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karena sewaktu-waktu polisi dan perusahaan (PT. VALE)
datang lagi ke Kampung Dongi dan mengusir mereka keluar dari wilayah adatnya itu. Khawatir karena tidak ada
jaminan masa depan baginya dan anggota masyarakat
adat Dongi yang lain untuk berada di wilayah adatnya.
Kisah yang disampaikannya menunjukkan bagaimana ia
terus dihantui ketakutan akan penggusuran, bagaimana
diskriminasi terus terjadi hanya karena ia dan anakanaknya terlahir sebagai orang Dongi yang ingin kembali ke kampung halamannya. Bahkan kehilangan tanah
sebagai sumber penghidupan telah menyebabkan sebagian dari mereka terpaksa menjadi pemulung, memunguti sampah-sampah plastik di jalanan Sorowako untuk
kemudian dijual lagi.
Melalui kisah Indo Ere, misalnya, perempuan Tau
Taa Wana, Sulawesi Tengah yang karena tidak punya pilihan lain terpaksa masuk semakin jauh ke dalam hutan,
semakin terpencil tanpa akses kesehatan atau pendidikan sementara tanah-tanah mereka berubah menjadi
perkebunan sawit. Sementara di Matteko, Gowa, Sulsel
perempuan-perempuan terpaksa keluar dari kampung
mereka dan bekerja menjadi pekerja rumah tangga di
kota karena akses mereka terhadap kebun diputus dengan dalih regulasi.

Naskah-naskah dalam buku ini telah menyumbang
hal berharga bagi Komnas HAM dalam melaksanakan
Inkuiri Nasional “Pelanggaran Hak Masyarakat Adat di
Dalam Kawasan Hutan” yang dilaksanakan pada tahun
2014 yang lalu. Secara spesifik, naskah-naskah ini telah
membantu Komisioner Inkuiri dalam memahami konteks dan kompleksitas pelanggaran hak masyarakat
adat di dalam kawa san hutan. Tidak saja bagi Komnas
HAM, naskah-naskah ini juga telah membantu AMAN
dalam menyusun suatu agenda perjuangan di masa yang
Potret Konflik di Kawasan Hutan Sulawesi
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akan datang. Lebih dari itu, naskah-naskah ini juga telah membantu para penulis “Skenario Masyarakat Adat
2024” yang juga dimaksudkan untuk membantu AMAN,
dalam menyusun suatu skenario masyarakat adat hingga
tahun 2024.
Naskah-naskah ini boleh jadi belum patut disandingkan dengan tulisan-tulisan etnografi dari penulis
ternama. Namun demikian, naskah-naskah ini mestinya
mendapat apresiasi sebagai suatu usaha yang menyajikan suatu peristiwa - yang sebagian di antaranya telah
menjadi konsumsi publik melalui pemberitaan di media massa dan sebagian di antaranya sama sekali belum
tersentuh media - yang menunjukkan bahwa pelanggaran hak asasi masyarakat adat terjadi secara terencana
dan massif.

Naskah-naskah ini ditulis oleh orang-orang muda
yang telah berkecimpung dan dekat dengan masalah
Masyarakat Adat. Menuangkan ini semua dalam sebuah
karya etnografi tentunya bukan perkara mudah apalagi
para penulis dan para tutor yang membantu para penulis
bukanlah penulis-penulis etnografi. Karenanya naskahnaskah ini pasti memiliki kekurangan di sana sini. Namun yang patut diapresiasi adalah bahwa naskah-naskah
dalam buku ini menyajikan informasi yang sangat berharga baik bagi aktivis masyarakat adat, bagi aparat negara seperti kepolisian, maupun bagi pemerintah dan
pemerintah daerah. Yang luar biasa terletak pada proses
bagaimana naskah-naskah ini dihasilkan. “Belajar bersama”. Ya, para peneliti yang sekaligus menulis naskahnaskah ini mengalami suatu proses belajar bersama
dengan masyarakat dan dengan tutor. Sesungguhnya,
proses belajar bersama yang telah dilewati dalam menghasilkan naskah-naskah ini telah menyebabkan definisi
penulis, masyarakat, dan tutor melebur.
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Terlepas dari kekurangan tersebut, naskah-naskah
ini tak urung menyajikan suatu peristiwa dengan gaya
yang agak berbeda terutama jika anda sudah terbiasa
dengan gaya penyajian hukum yang sarat dengan bahasa
teknis hukum. Naskah-naskah ini ditulis dengan gaya bahasa yang sangat cair dan sedikit mengabaikan kosa kata
yang bersifat teknis hukum. Kisah-kisah yang diangkat
melalui naskah-naskah ini ingin menyampaikan bahwa
pelanggaran hak masyarakat adat muncul dalam banyak
wajah, namun perjuangan masyarakat adat untuk mempertahankan eksistensi mereka juga muncul dengan
banyak cara. Sebagian dari wajah-wajah pelanggaran
dan bagaimana masyarakat adat merespon berbagai pelanggaran tersebut dapat ditemukan dalam buku ini.
Akhir kata kami menyampaikan selamat membaca.
		

Jakarta dan Makassar, 10 Januari 2014
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Konflik Agraria Komunitas Adat To Karunsi’e Dongi
dengan PT. Vale Indonesia Tbk Kabupaten Luwu
Timur Provinsi Sulawesi Selatan

“Wajah Perempuan Adat To Karunsi’e
Dongi”

Prolog

Oleh:

Dewi Sartika Syahrul

“Bagaimanapun beratnya hidup di sini, ini adalah
rumah kami. Setiap lekuk gunung, setiap helai
rumput, setiap tetes air Danau Matano begitu
dekat di hati kami. Tak ada tempat lain bisa menggantikan tanah kami.”
(Yuliana)
“ Ini adalah tanah kami, kami lahir disini, kami
akan mati disini.”
(Alm. Werima Mananta Masi)

S

iang itu, langkahku terhenti tepat sebelum memasuki
perkampungan masyarakat adat To Karunsi’e Dongi.
Mataku menatap kampung yang sebentar lagi akan
kumasuki ini. Kampung Dongi, di sini rumah-rumah tampak dibuat seadanya dari papan-papan tak beraturan, seng,
plastik, dan terpal lusuh, disusun sedemikian rupa sehingga
dapat sekedar menjadi tempat bernaung. Rumah-rumah
1
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ini terlihat begitu kontras dengan lanskap lain di sekitarnya, sebuah bandar udara, lapangan golf, kawasan gedung
kantor, dan perumahan karyawan PT. Vale yang dibangun
rapi. Wajah ketimpangan terlihat jelas di sini, hadir berdampingan.

Gambar 1. Sebuah rumah masyarakat adat To Karunsie

Seolah ada garis demarkasi tak kasat mata yang
memisahkan Kampung Dongi dengan lanskap lain di
luarnya. Jalan beraspal luas dan mulus yang sedari tadi
kami nikmati sejak perjalanan selama 4 jam dari Kota
Palopo, Ibu Kota Kabupaten Luwu Timur, tidak menyentuh kampung ini. Jalanan tanah berdebu lalu menyambut
kami memasuki kampung ini.
Apa yang kini kusaksikan sungguh berbeda jauh
dari gambaran yang selama ini terlanjur terbangun di
pikiranku. Selama ini penduduk Kota Sorowako, di mana
kampung ini berada, secara umum dikenal makmur dan
sejahtera. Menurut salah satu kerabatku, Om Yuli, sebut
2

Akui Wilayah Adat untuk Resolusi Konflik

Dewi Sartika Syahrul

saja begitu, karyawan biasa di PT INCO (kini PT Vale)1
saja, digaji lima juta rupiah per bulan, belum termasuk
tunjangan dan bonus. Angka yang cukup fantastis untuk karyawan biasa, bandingkan dengan Upah Minimum
Provinsi (UMP) Sulawesi Selatan yang hanya Satu juta
delapan ratus ribu rupiah2.
Namun apa yang kini kutemui sungguh berbeda, di
kampung To Karunsi’e Dongi hanya ada rumah dari limbah kayu, terpal, dan plastik. Tak ada fasilitas umum di
sini: sekolah, fasilitas kesehatan, bahkan rumah ibadah
alpa di kampung ini. Di kampung papa inilah masyarakat
adat To Karunsie Dongi kini berdiam.

Belakangan, aku juga baru mengetahui, ketika
anak-anak lain memperoleh fasilitas pendidikan terbaik,
bahkan beasiswa hingga ke perguruan tinggi, anak-anak
Dongi bersekolah di sekolah swasta kelas dua, sementara
orang tua mereka pun harus berjuang memastikan ada
cukup uang untuk terus bersekolah. Ketika masyarakat
lain di sekitarnya menikmati listrik yang bahkan disubsidi oleh perusahaan, negara tidak menyediakan listrik
atau air bersih bagi mereka, orang Dongi mengusahakannya sendiri dengan menyambung secara ilegal pada
listrik dan air bersih PT. Vale. Tindakan berani yang hampir berkonsekuensi fatal. Ironis karena sesungguhnya
berbagai fasilitas yang kini dinikmati masyarakat Kabupaten Luwu Timur dan para pendatang justru diekstrak
dari tanah-tanah orang Dongi.

1
2

PT INCO berubah nama menjadi PT Vale sejak tahun 2012
Upah Minimum Propinsi Sulawesi Selatan tahun 2013.
Potret Konflik di Kawasan Hutan Sulawesi
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Sejarah To Karunsi’e Dongi
Sejarah masyarakat adat To Karunsi’e Dongi telah
terentang panjang sejak zaman Kedatuan Luwu. Meskipun tak ada catatan sejarah yang menonjol baik dari Kedatuan Luwu maupun Belanda, namun melalui catatan
para misionaris dan penjelajah, keberadaan masyarakat
yang bermukim di sekitar Danau Matano ini telah dikenal sejak abad ke-19 pada zaman Kedatuan Luwu. Pada
saat itu orang Karunsie Dongi disebutkan memberi upeti
kepada Kedatuan Luwu3.
Terletak di dekat Danau Matano, Kab. Luwu Timur,
Sulawesi Selatan, kekayaan alam wilayah masyarakat
adat To Karunsi’e Dongi ini sejak dulu telah mengundang
datangnya pihak luar. Wilayah ini telah menjadi sasaran
eksplorasi bahkan sejak zaman Belanda. Pada tahun
1934, Pemerintah Hindia Belanda telah mendirikan perusahaan-perusahaan seperti Oost Borneo Maatchappij
(OBM) dan Mynbow Celebes Maathchappij (MCM) untuk
melakukan eksplorasi di daerah ini.
Sekitar tahun 1950an pemberontakan DI/TII meletus. Kekejaman gerombolan ini memaksa Orang Dongi
meninggalkan kampungnya.

“Saat pembantaian, orang-orang dikumpulkan,
sekitar 30 orang duduk bersimpuh mengelilingi sebuah lubang besar sedalam sekira 2 meter, tangan
mereka diikat ke belakang, lalu satu dan yang lainnya juga dihubungkan dengan tali, ketika satu leher
ditebas, mayatnya akan jatuh, membawa serta dua
atau tiga orang yang duduk berdekatan dengan-

3

4

Tyson (2008). The Politics of Desentralisation And Indigenous
Revivalism in Sulawesi Indonesia: The Nickel Project in East
Luwu, United Kingdom, University of Leeds.
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nya ke dalam lubang, yang masih bertahan akan
menerima tebasan berikutnya hingga tak ada yang
tersisa, lubang itu lalu ditimbun meskipun sebagian
orang mungkin masih hidup ketika terjatuh, mereka
dikubur hidup-hidup,”
Kisah ini dituturkan oleh salah seorang tokoh adat
mayarakat Dongi, Yunus Ambeta alias Gulit, ia adalah
anak salah seorang polisi inti gerombolan DI/TII. Gulit
kecil kerap dibawa menyaksikan pembantaian semacam
itu. Teror semacam inilah yang harus dihadapi orang
Dongi, teror yang memaksa mereka melarikan diri, meninggalkan kampung mereka.
Ketika pada akhirnya pemberontakan berhasil dipadamkan, tanah orang Dongi lalu dikuasai oleh negara.
Kemudian pada tahun 1968, Pemerintahan Soeharto
memberikan hak konsesi pertambangan nikel kepada
PT Inco. Di atas tanah-tanah leluhur orang To Karunsi’e
Dongi ini, PT Inco mulai beroperasi, membuka tambang,
membangun berbagai fasilitas yang dibutuhkan.
Tanah orang Dongi lalu berubah menjadi pemukiman karyawan, perkantoran, bandar udara, lapangan
golf dan smelter PT. Inco. Inilah yang orang Dongi temukan ketika kembali ke tanah leluhur mereka. Serangan
DI/TII telah merusak dan memusnahkan kampung sehingga mereka sulit membuktikan kepemilikan atas
wilayah mereka.
Mereka kemudian dilabeli penduduk liar, dituduh
sebagai penyerobot lahan. Meskipun merasa hal tersebut tidak adil, ketakutan terhadap pemerintahan yang
otoriter pada saat itu memaksa Orang Dongi diam.
“Kalau melawan saat itu kita bisa langsung dihilangkan,” kata Gulit. Tanpa pilihan lain, orang Dongi terpaksa
kembali menyebar ke berbagai wilayah di Sulawesi.
Potret Konflik di Kawasan Hutan Sulawesi
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Saat reformasi bergulir pada tahun 1998, angin
harapan kembali berhembus bagi orang Dongi. Harapan
untuk kembali ke tanah leluhur mereka, harapan untuk
memulai hidup yang baru. Harapan inilah yang mendorong mereka untuk kembali, kembali membangun rumah di wilayah yang dulu adalah rumah mereka, kembali membuat kebun di wilayah yang dulu adalah kebun
mereka, kembali membangun hidup yang ingin mereka
jalani. Orang Dongi yang dulu terpaksa harus melarikan
diri kini berjuang kembali menggugat klaim kepemilikan
atas tanah leluhur mereka, dengan konsekuensi harus
berhadap-hadapan dengan pemerintah dan PT Vale yang
kini memegang hak konsesi atas tanah tersebut.

Dalam konteks tersebut, tulisan ini akan bercerita
tentang Ibu Tini Lanapu, dan perempuan Dongi lainnya yang
memutuskan memperjuangkan kembali klaim kepemilikan atas tanah leluhurnya. Bagaimana mereka bertahan, beradaptasi, dan bernegosiasi dengan situasi. Terus
melanjutkan hidup di tengah ancaman terus-menerus
baik dari pemerintah maupun perusahaan terhadap keberadaannya dan keluarganya, tubuhnya yang secara sadar ia tempatkan sebagai tameng ketika komunitasnya
harus berhadap-hadapan dengan pihak luar, siap menerima segala konsekuensi ancaman, dan mimpi besarnya
yang sederhana tentang nasib anak cucunya kelak.
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Pulang
“Mau kemana lagi kita selain pulang ke sini,
hanya ini satu-satunya tempat kami.”
(Tini Lanapu)
Tini Lanapu adalah seorang wanita To Karunsi’e
Dongi asli. Di usianya yang nyaris kepala lima tubuhnya
yang kecil namun padat berisi masih mampu bergerak
lincah. Ia mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga,
sekaligus bekerja sebagai pembantu rumah tangga di
Desa Salosang, sekitar 15 menit berkendara motor dari
tempat tinggalnya di Kampung Dongi. Bagi Ibu Tini bekerja
sebagai pembantu rumah tangga, mengurus suami dan
membesarkan anak ia lakoni dengan sepenuh hati, tanpa
merasa terbebani.

“Kerja bantu-bantu bapak (suaminya) biar cuma
sedikit, karena kalau cuma bapak yang diharap, ndak
bisa,” kata ibu enam anak ini. Suaminya, Pak Husein bekerja
di salah satu kontraktor lokal PT. Vale.
Ibu Tini kembali ke kampung leluhurnya, Dongi,
sejak tahun 2000. Baginya kembali ke kampung ini adalah pulang. ibu Tini Lanapu lahir di Kampung Dongi Tua,
perkampungan yang dulunya adalah tempat bermukim
masyarakat adat To Karunsi’e Dongi, kini kampung itu telah menjelma menjadi perumahan karyawan perusahaan.

Keluarga besar Ibu Tini adalah korban DI/TII yang
harus mengungsi ke Poso karena pergolakan waktu itu.
Kakek, nenek beserta saudara mereka yang lain telah lebih
dulu mengungsi, sementara orang tuanya tetap tinggal
di Kampung Dongi Tua, mencoba mempertahankan tanah
leluhur mereka. Untuk bisa bertahan hidup di antara
tentara DI/TII, orang tua ibu Tini Lanapu harus menganut agama Islam. Mereka terpaksa berpindah agama jika
ingin selamat.
Potret Konflik di Kawasan Hutan Sulawesi
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Ketika mendengar ayahnya sakit, orang tua ibu
Tini memutuskan untuk hijrah mengikuti jejak keluarga
besarnya yang telah lebih dulu mengungsi ke Poso. Sampai di sana kehidupan pun ternyata tidak mudah. Dalam
pengungsian mereka harus tetap berjaga-jaga dan tinggal di tempat di mana mereka tidak mudah ditemukan
tentara. Dengan membuat gula dari Pohon Labuk, serta
mengandalkan hasil tanaman sayur dari kebun, mereka
bertahan hidup.
“Kalau subuh, Mami (panggilan akrab Ibu Tini)
direngek (gendong) sama mama, bapak yang pikul gula
sama sayur itu yang mau dijual ke pasar, karena tempat
tinggal kami jauh di tengah hutan,” ujarnya.

Meski tidak lagi mendiami kampung mereka, ingatan tentang Kampung Tua terus terpelihara. “Kakeknya
Mami selalu bilang, kalian harus mengerti keadaan sebenarnya, kenapa kita harus pergi dari kampung, supaya
kalian tahu asal usul kita,” katanya.
Keputusan Ibu Tini untuk kembali ke Dongi pada
tahun 2000 lalu, salah satunya didasari oleh keinginan
untuk memenuhi harapan orang tuanya untuk mengklaim kembali tanah mereka. “Saya anak pertama di
keluarga, mama berpesan supaya kita kembali pulang
ke kampung kita dulu, Kampung Dongi ini tanah kami,
tanah leluhur kami,” ujarnya.

Meski sebagian besar situs budaya warga Dongi
musnah saat pergolakan DI/TII dan konsesi tambang di
wilayah ini, sebagian kecil jejak sejarah mereka masih
tertinggal. Secara fisik masih tersisa beberapa situs budaya, misalnya sebuah pekuburan tua masih terjaga tepat
di tengah-tengah wilayah pemukiman karyawan PT. Vale.
Hal lain yang terus hidup adalah relasi historis mereka yang
terus terpelihara dari tuturan generasi ke generasi. Pengetahuan dan pemahaman mengenai pengelolaan wilayah
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adat mereka juga masih membekas, semua ini telah didokumentasikan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
(AMAN) Tana Luwu yang membantu pemetaan partisipatif wilayah tersebut.
Mengenai klaim kepemilikan wilayah, bahkan
meskipun pihak perusahaan berulangkali mengingkari,
namun pada prakteknya dengan berbagai tindakan yang
mereka lakukan, pengakuan terhadap kepemilikan tanah
ini justru terlihat jelas.

Menurut Ibu Tini, tiap kali perusahaan akan
membuat kegiatan, staf mereka akan mendatangi Almarhumah Ibu Werima, pemimpin masyarakat adat To
Karunsi’e Dongi, untuk meminta izinnya. Perusahaan
juga memberitahu Pak Husein (suami Ibu Tini) ketika
akan membuat lahan nursery untuk penyiapan bibit pohon yang mereka gunakan untuk penghijauan.

“Bagaimana dorang (mereka) mau bilang ini bukan
tanah kami, sedangkan kalau mau pakai Bumper (Bumi
Perkemahan, sebuah kawasan lapangan luas yang sering
digunakan untuk perkemahan atau kegiatan lain perusahaan, yang terletak tepat di depan kawasan Kampung
Dongi) dorang datang minta izin kemari, mau bikin nursery datang juga minta izin ke sini, katanya hanya dua
hektar tapi tiba-tiba luas sekali mereka ambil lalu pagari,” katanya sengit.
Ibu Tini tidak bisa memahami bagaimana tanah
yang ia ketahui adalah milik leluhurnya lalu diklaim oleh
pihak pendatang sebagai milik mereka. Ibu Tini tidak
mengerti mengapa ia dan keluarganya yang awalnya
adalah pemilik berubah menjadi penyerobot lahan.

“Setiap kali ada security datang mau gusur kami,
mereka selalu suruh pindah dari sini karena ini katanya
tanahnya Inco, padahal kami tidak pernah lihat Inco ada
Potret Konflik di Kawasan Hutan Sulawesi
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datang bawa terus tempel tanahnya kemari, yang kami
tahu ini tanah leluhur kami, tanah orang tua kami,” ungkapnya tegas.
Hidup dari Sampah

Sementara laba PT. Vale untuk tahun 2013 dan
2012 saja tercatat mencapai masing-masing US$38,7
juta dan US$67,5 juta4, orang Dongi justru secara harfiah
hidup dari sampah. Rumah-rumah mereka terbuat dari
limbah terpal dan kayu perusahaan, bahan yang dibuang
perusahaan, namun untuk mengambilnya pun mereka
harus berhadapan dengan pihak keamanan. Sampah
juga menjadi salah satu sumber pendapatan dan penyambung hidup ketika tanaman yang mereka usahakan mati
saat perusahaan menurunkan hujan buatan.
Pada tahun-tahun awal orang Dongi bermukim
di wilayah ini, mereka tidur berpayung terpal yang diambil dari pembuangan sampah perusahaan. Alas tidur
mereka adalah kayu palet yang juga mereka ambil dari
tempat pembuangan sampah tersebut. Mereka hidup
seperti itu selama lebih dari setahun. Ketika hujan lebat
datang, mereka memilih tidur di dalam kamar mandi di
Bumi Perkemahan PT. Inco, kamar mandi tersebut cukup
besar dan jarang digunakan.
Pada akhirnya masyarakat sedikit demi sedikit
membuat pondok-pondok kecil dengan bermodal limbah
kayu perusahaan berupa kayu-kayu palet. Hampir semua bahannya mereka ambil dari tempat pembuangan
sampah perusahaan. Seringkali mereka ditegur petugas
keamanan, tapi bagi warga Dongi apa yang mereka lakukan bukanlah kriminal, mereka hanya mengambil barang
yang sudah dibuang. Untuk bahan baku rumah, mereka
4
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tidak berani menebang kayu di hutan, mereka khawatir
akan resiko yang akan mereka tanggung nantinya.

Sebelum perusahaan datang, orang Dongi dulunya memanfaatkan hasil dari usaha berkebun dan bersawah untuk menopang kebutuhan hidup keluarga. Namun saat ini, sawah mereka semuanya sudah tertimbun,
mereka juga tidak memiliki kebun untuk digarap. Hal ini
mendorong banyak laki-laki To Karunsi’e Dongi untuk
bekerja di kontraktor lokal yang juga bekerja untuk PT.
Vale. Biasanya mereka kebagian pekerjaan kasar seperti
menyusun batu, membuat drainase, dan membersihkan
taman yang upahnya tidak seberapa.
Untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari,
perempuan adat To Karunsi’e Dongi memanfaatkan lahan yang ada di sekitar rumah. Mereka menanam ubi,
pisang, dan segala macam sayur-sayuran seperti kangkung, labu, dan tomat di halaman kecil mereka.
”Kalau tidak ada beras, kami biasa makan ubi atau
pisang, kami rebus baru kami makan, untuk sayuran
itu kami biasa petik lalu kami jual pasar,” kata Ibu Tina.
Masalah datang ketika perusahaan menurunkan hujan
buatan. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan
air perusahaan dalam menjalankan aktifitas tambang.

Setiap kali hujan buatan tersebut turun, tanaman
mereka akan mati hingga ke akar. Mereka kehilangan
sumber bahan makanan. Dalam kondisi demikian, sampah
lagi-lagi adalah penyambung hidup orang Dongi. Kebanyakan perempuan Dongi memilih memulung sampah demi
memastikan ada cukup makanan bagi keluarganya.
“Saat memulung kami pura-pura jalan-jalan, padahal sudah ada kantong plastik dalam kantong celana. Kalau
dari jauh kami lihat ada kaleng, pelan-pelan kami jalan,
pura-pura tidak sengaja kita injak, supaya kalengnya jadi
kecil, tidak ambil tempat. Sudah itu teman yang di samping
Potret Konflik di Kawasan Hutan Sulawesi
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langsung ambil, terus pura-pura jalan lagi seperti tidak
ada apa-apa,” tutur Ibu Meri sambil tertawa getir, ia adalah salah seorang anak Ibu Tini.

“Lumayan kalau bisa dapat sampai 5 kilo, kaleng,
besi, atau plastik, kami bisa dapat sampai Rp15 ribu,
paling tidak bisa beli beras untuk dua hari,” sambung Ibu
Meri lagi.Meski malu, orang Dongi harus menelan harga
dirinya, menjadi pemulung di tanahnya sendiri demi
melanjutkan hidup.
Hantu Penggusuran

Bagi Ibu Tini hantu itu ada, meski tidak terlihat
tapi ketakutan yang ditimbulkan selalu ada. Hantu itu
menjelma dalam kata ‘penggusuran’. Penggusuran inilah
yang paling ditakutkan Ibu Tini. Meskipun tahu kalau
tanah Dongi adalah milik leluhurnya, Ibu Tini paham
betapa rentan kedudukan mereka hingga saat ini, kapan
saja negara dan perusahaan dapat menggerakkan “security” dan “bulldozer”, untuk menghancurkan rumah-rumah mereka yang seadanya dalam sekali libas.
“Kadang mereka datang sampai 2 mobil ke sini.
Mengancam kalau kami tidak pergi dari sini kami mau
ditembak, waktu itu perasaan saya sangat sakit lihat
petugas bilang seperti itu. Saya langsung lihat anak-anak,
kami mau ke mana kalau kami pergi dari sini,” tutur Ibu
Tini. Sore itu kami duduk bersama di bagian depan rumah panggungnya, sambil bercerita matanya menatap
Dandi, putra bungsunya yang kini duduk di bangku SMP.
Ancaman penggusuran telah ada sejak mereka
pertama kali membangun tempat bernaung. Ancaman
itu datang berkali-kali, mereka bahkan sudah tidak dapat
mengingat sudah berapa kali pihak luar mengancam
akan menggusur. Ibu Tini bercerita, suatu kali mereka
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pernah didata, disuruh menandatangani selembar kertas oleh orang dari Kantor Desa.
“Katanya waktu itu kami mau dibagikan sembako,
pergilah kami ke sana. Sampai di sana kami disuruh
duduk berjejer di kursi panjang. Setelah itu ditanya satusatu, kami disuruh sebut nama, dan asal. Ternyata kami
diberitahu kalau kami akan digusur. Kami lalu berkata:
“Bapak jangan suka bohong-bohong saja, katanya kami
mau diberi sembako ternyata mau digusur. Di mana hatinya
Bapak,”” kisah Ibu Tini.

Pada tahun 2002 polisi dan pihak keamanan PT.
Inco mengancam akan membakar rumah anggota komunitas To Karunsi’e Dongi yang tidak bersedia direlokasi.
Mereka lagi-lagi dituduh tinggal di atas tanah PT. Inco.
Beberapa kemudian dibawa ke kantor polisi dan diinterogasi serta diancam dengan kurungan penjara.5
Rumah-rumah non permanen milik orang Dongi
rupanya juga adalah respon mereka terhadap ancaman
penggusuran. “Mau kita usahakan bangun baik-baik juga
kita takut, bagaimana kalau besok lusa tiba-tiba kita digusur,” tutur Ibu Tini.
Sampai saat ini rumah Ibu Tini hanya terbuat dari
papan dengan susunan yang renggang. Bagian dalam rumah dilapisi plastik atau terpal mencegah angin masuk
ke bagian dalam rumah. Di beberapa bagian potonganpotongan papan disempalkan untuk menutup celah yang
terlalu besar. Rumah panggung itu terdiri atas beberapa
ruang, teras, tiga kamar, sebuah ruang makan yang menyambung dengan dapur, dan kamar mandi yang terletak di bawah rumah. Teras yang besar itulah yang sering
menjadi tempat berkumpul kami.
“Tidak bisakah dorang biarkan kita hidup tenang,
di tanahnya kami sendiri, cuma itu saja,” tutup Ibu Tini.
5

Lembar kasus Pelanggaran HAM Karunsi’e Dongi, AMAN, 2014.
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Karena Kami Orang Dongi
“Karena Kami orang Dongi kami harus mengalami
semua ketidakadilan”
(Perempuan Dongi, Ibu Nini)
“Nanti kalau anakku sudah cukup besar, akan kusuruh dia tinggal dulu di rumah keluarga yang lain, terus
buatkan KTP di luar, jangan sampai di KTPnya ada alamat Bumper, bisa susah terus nanti dia,” kata Ibu Nini. Ia
memimpikan masa depan yang cerah bagi anak-anaknya, sesuatu yang menurutnya sulit terwujud jika identitas orang Dongi terus melekat padanya. Ibu Nini adalah salah seorang putri Ibu Tini, seperti ibunya, Ibu Nini
tinggal di Kampung Dongi.
Alamat Bumper atau Bumi Perkemahan merujuk
pada lokasi Kampung Dongi saat ini yang terletak di
dekat Bumi Perkemahan milik PT. Inco. Alamat ini tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan secara langsung diasosiasikan dengan masyarakat Dongi beserta
pelabelannya sebagai penyerobot lahan. Dampaknya
orang Dongi terus mengalami diskriminasi.
“Kalau dorang lihat ada tulisan alamat Bumper
di KTP, berkas lamaran kerja pasti langsung dibuang di
tempat sampah,” kisah Ibu Nini yang pernah melihatnya
dengan mata kepala sendiri.

Pemerintah juga tidak menyediakan air bersih bagi
mereka. “Kami di sini masing-masing sambung pipa dari
kran air yang ada di Bumper depan ini, itu juga kalau
kran tidak dikunci atau ditutup. Kalau dikunci lagi, air
tidak ada. Terpaksa kami harus ambil air di sungai kecil
di bawah itu(sambil menunjukkan tempat sungai yang
mereka maksud yang berjarak kira-kira enam ratus meter dari kampung tersebut). Berapa kali sudah kita ditegur, tapi mau diapa, kita butuh air,” tutur Ibu Nini.
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Orang Dongi juga tidak mendapatkan beras Raskin6
atau bantuan program pemerintah lainnya. Mengenai
program beras raskin, meskipun terdata masyarakat
tidak pernah menerima beras dari program ini.
“Kami didata dapat jatah beras Raskin, dijanji katanya bulan 7 kemarin tahun 2013 kami sudah bisa dapat,
ternyata waktu kami pergi cek lagi, katanya orang di kantor
desa itu, jatahnya kami lari ke desa lain,” terang Ibu Nini.
Menurut Ibu Nini, Kepala Desa Magani yang menjabat waktu itu mengatakan kita di Desa Magani ini
orang ada (orang berkecukupan), tidak ada yang miskin.
Bahkan jika ingin menerima Raskin, mereka harus menulis permintaan tersebut di pintu rumah mereka. “Kalau
ada yang mau terima Raskin, tulis saja di pintu rumahnya besar-besar KAMI MAU TERIMA RASKIN. Saya merasa
dilecehkan karena pernyataan itu,” ujar Ibu Nini.
Baginya, hal-hal seperti ini sudah termasuk pelecehan bagi masyarakat To Karunsi’e Dongi. Seakan aparat
desa ingin mempertontonkan kepapaan orang Dongi.
Perlakuan-perlakuan diskriminatif seperti ini dibiarkan
terus terjadi pada masyarakat Dongi.

6

Raskin singkatan dari Beras Miskin. Ini adalah program pemerintah dalam hal subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi rumahtangga berpenghasilan rendah atau yang
digolongkan ke dalam keluarga miskin.
Potret Konflik di Kawasan Hutan Sulawesi
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Perempuan Dongi, Perisai Orang Dongi
“ Ini adalah tanah kami, kami lahir di sini, kami
akan mati di sini”
(Alm. Werima Mananta Masi)
Pernyataan ini mewakili bentuk perlawanan
masyarakat adat To Karunsi’e Dongi terhadap bentuk
ketidakadilan yang mereka rasakan selama ini; berkonflik entah itu dengan perusahaan maupun pemerintah
daerah setempat yang berpihak pada perusahaan. Sayangnya Oma Werima menghembuskan nafas terakhirnya
tanggal 19 juli 2013. Luka mendalam masyarakat adat
To Karunsi’e Dongi mengiringi kepergiannya. Oma Werima
dimakamkan di Pekuburan Tua Dongi yang berada tepat
di tengah rumah karyawan perusahaan, dekat dengan
kantor external relation PT Vale.

Konon leluhur orang Dongi adalah PEREMPUAN.
Menurut sejarah, Suku To Karunsi’e Dongi sudah ada
sejak ratusan tahun lalu, tersebutlah Masyarakat adat
To Karunsi’e berasal dari Witamorini, Lembomobo,
Lahupada di sekitar pegunungan Wela-Wela sebelah
barat Kampung Dongi yang sekarang ini. Di sana hiduplah seorang putri bernama We Salindra yang menurut
legenda masyarakat To Karunsi’e We Salindra hidup seorang diri. Pada suatu pagi, We Salindra terbangun dari
tidurnya, dia berjalan berkeliling di sekitar kediamannya, tanpa sengaja We Salindra menemukan tanaman sejenis biji-bijian yang kemudian diberi nama Pae (Padi).
Keanehan pun terjadi pada tanaman Pae (padi) tersebut,
setiap pagi We Salindra melihat tanaman itu, tanaman
tersebut bertambah satu macam lagi, hal itu berlangsung selama tujuh hari. Maka muncullah tujuh jenis
7

7
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tanaman Pae (padi) itu yang masing-masing diberi nama
antara lain: Pae Mea, sebagai inempae (induk padi), Pae
Nggaeloe (berbentuk panjang terjuntal ke bawah), Pae
Bengki, Pae Undo, Pae Banawa, Pae Tabarako, dan Pae
Sende. Dari situlah We Salindra bertahan hidup, kemudian We Salindra membuat Si’e (Lumbung) yang terbuat
dari batang–batang Pae (padi), dari situlah awal mulanya Si’e atau lumbung berdiri di Wita Morini. Hingga kini
menurut penuturan komunitas To Karunsi’e terkadang
orang-orang ada yang menemukan Si’e di Wita Morini
tapi pada saat-saat tertentu saja. Inilah asal usul identitas To Karunsi’e.
Peran perempuan adat dalam perjuangan masyarakat adat Dongi sangat besar. Mereka sadar betul
kalau perjuangan ini adalah perjuangan bersama demi
mengembalikan hak atas ruang hidup mereka, mengembalikan budaya serta adat istiadat yang hancur bersama
struktur sosial mereka yang merupakan identitas mereka sebagai masyarakat adat. Kesadaran mereka yang
termotivasi oleh beragam bentuk intimidasi, diskriminasi yang mereka rasakan selama ini dalam kehidupan
sehari-hari.
Dalam perjuangannya, perempuan adat To Karunsi’e
Dongi terlibat secara aktif, mereka berkontribusi besar dalam setiap langkah yang mereka upayakan dalam
merebut kembali kedaulatan atas ruang hidup mereka.
Dalam kegiatan-kegiatan yang difasilitasi oleh lembagalembaga yang menaruh perhatian pada masyarakat adat
To Karunsi’e Dongi, perempuan dan laki-laki secara bersama menyiapkan logistik kemudian setelah itu mereka
ikut kembali berdiskusi. Situasi seperti ini adalah situasi
di mana demokrasi akan peran perempuan sudah menjadi bagian dari kesadaran kolektif masyarakat adat To
Karunsi’e Kampung Dongi.
Potret Konflik di Kawasan Hutan Sulawesi
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Secara sadar, perempuan Dongi juga menggunakan
tubuh mereka sebagai perisai ketika keluarga dan komunitasnya harus berhadap-hadapan dengan pihak luar.
“Memang kami harus di depan kalau ada apa-apa, seperti kalau kami aksi, kami di depan, karena kalau laki-laki
yang di depan gampang kami dibubarkan, kalau bapakbapak yang di depan gampang ditendang,” kata Ibu Tini.

Ibu Tini sadar betul dalam perjuangannya, jika ada
aksi dan kaum laki-laki yang berada di depan, mereka
rentan dengan kekerasan fisik, sebaliknya jika berhadapan dengan perempuan, aparat keamanan terlihat lebih
segan. Ibu Tini pun mahfum jika suatu saat mereka bisa
terluka secara fisik, konsekuensi inipun siap mereka
terima. Inilah alasan mengapa di setiap aksinya kaum
perempuan Dongi selalu ada di depan, dengan kreatif
mereka mengubah kerentanan mereka menjadi perisai
yang kuat bagi keluarga dan komunitasnya.
Retorika Peyelesaian Konflik

Hampir 14 tahun berlalu sejak orang Dongi datang dan
kembali menduduki wilayah adat mereka yang diklaim
oleh perusahaan (PT Inco kemudian PT Vale) sebagai
wilayah konsesi. Ancaman demi ancaman mereka dapatkan dari petugas penegak hukum yang sejatinya adalah
tempat mereka berlindung. Pada berbagai kesempatan,
telah puluhan kali pertemuan dilakukan sebagai upaya
mediasi hingga negosiasi dengan pihak perusahaan
maupun pemerintah, tapi hasil yang didapatkan nihil.
Pernyataan-pernyataan yang keluar dari mulut para
elit penguasa tetap dengan pendirian dan pemahaman
mereka bahwa masyarakat adat To Karunsi’e Dongi
hanyalah warga liar yang mencoba mencari hidup di
wilayah tersebut.
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Dewi Sartika Syahrul

Masyarakat adat To Karunsi’e Dongi telah bosan
dengan janji-janji pemerintah untuk sesegera mungkin
menyelesaikan konflik tersebut. Alih-alih perduli dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat, pemerintah
lebih sering hanya beretorika. Nilai-nilai keadilan yang
merupakan konsep filosofis dan etis di mana inti dari
keadilan tersebut adalah distribusi hak dan kewajiban
yang diatur oleh konsep persamaan (equality) dan timbal balik tercerabut. Pemerintah tidak lagi melihat
masyarakat adat To Karunsi’e Dongi sebagai rakyat yang
harus dilindungi tetapi sebagai ancaman yang harus ditundukkan.
Penutup

“KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA” adalah semboyan dari negara sebagai bentuk
penjaminan pemenuhan hak bagi setiap warga negaranya tanpa terkecuali. Jaminan pemenuhan hak tersebut harusnya juga berlaku bagi masyarakat adat To
Karunsi’e Dongi. Ironisnya, negara seakan mengabaikan
semua itu, di mana yang paling merasakan dampak dari
kekerasaan terstuktur dan sistematis bagi penghancuran
identitas masyarakat adat adalah perempuan adat.

Masyarakat To Karunsi’e Dongi harus menerima
perlakuan diskriminatif, intimidasi dan kekerasan dari
pemerintah maupun perusahaan. Kondisi yang harus
mereka tanggung sebagai konsekuensi resistensi mereka
untuk mempertahankan kedaulatan tanah leluhur mereka.
Hidup sebagai Perempuan Dongi membuat Ibu
Tini dan banyak perempuan Dongi lainnya tak mampu
bermimpi banyak. Mimpi mereka sederhana, bisa hidup
dengan tenang, dengan listrik dan air bersih, dan tanpa
diskriminasi.
Potret Konflik di Kawasan Hutan Sulawesi
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Wajah Perempuan Adat To Karunsi’e Dongi

“Soal hidup kami bisa cari sendiri, biarkan kami
hidup tenang di tanah kami sendiri, jangan diskriminasi anak-anak kami ketika mau sekolah atau cari kerja.
Cuma itu,” tutup Ibu Tini.
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Konflik Agraria Komunitas Adat
Karunsi’e dengan PT Vale Indonesia Tbk
Kabupaten Luwu Timur Provinsi
Sulawesi Selatan
Oleh :

Abdul Rahman Nur1
Abstrak
Konflik Agraria komunitas Adat Karunsi’e telah berlangsung sejak tahun 1970-an, yang diawali dengan dikeluarkannya kebijakan eksplorasi tambang oleh pemerintah pusat kepada pihak PT Inco tbk. tahun 1968, yang
sampai saat ini masih beraktivitas. Selama melakukan
kegiatan eksplorasi tambang Nikel PT Inco (sekarang PT
Vale Indonesia Tbk, sejak 24 Januari 2012) telah banyak
melakukan pelanggaran termasuk di antaranya penguasaan lahan dan hak-hak masyarakat Adat To Karunsi’e
atas tanah yang berdampak pada pemiskinan komunitas
Adat Karunsi’e, karena mereka telah kehilangan sumbersumber penghidupan di antaranya persawahan, perkebunan dan pemukiman yang kesemuanya telah dimasukkan
ke dalam wilayah konsesi PT Vale Indonesia Tbk (eks
PT Inco). Hancurnya pranata sosial masyarakat Adat
Karunsi’e akibat dari kegiatan pertambangan membuat
1

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Tana Luwu Tahun 2014
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masyarakat adat Karunsi’e termarginalkan dan tidak memiliki akses terhadap sumber daya alamnya demi untuk
menunjang keberlangsungan atau mempertahankan eksistensinya.
Kata kunci : Konflik Agraria, kriminalisasi, pemiskinan
dan penghancuran SDA Komunitas
Latar Belakang
“Pengakuan oleh negara atas hak-hak atas tanah
masyarakat adat pada hakekatnya adalah suatu refleksi kesediaan para pengemban kekuasaan negara
untuk mengakui eksistensi masyarakat adat yang
otonom,dan kemudian daripada itu juga untuk mengakui hak-hak masyarakat adat itu atas tanah dan
segenap sumberdaya alam yang ada di atas dan/
atau di dalamnya -- yang bernilai vital untuk menjamin kelestarian fisik dan nonfisik masyarakat tersebut.” SoetandyoWignjosoebroto (1998)
Dongi adalah nama satu kampung kecil di belahan
timur Tanah Luwu. Kampung ini dihuni oleh kelompok
masyarakat adat dari suku Karonsi’e atau sering disebut
dengan To Karonsi’e. Selain di Kampung Dongi, orangorang To Karonsi’e juga bermukim di dua kampung lain,
yaitu Sinongko dan Pae-pae. Nama Dongi dikenal secara
nasional sejak tahun 2000-an ketika masyarakat yang
didukung oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat
(LSM) lokal maupun nasional bersama dengan elemen
mahasiswa melakukan aksi-aksi penolakan terhadap
keberadaan PT Inco -satu perusahaan yang bergerak di
sektor pertambangan nikel. Tidak banyak yang tahu, apa
sesungguhnya yang menyebabkan aksi-aksi perlawanan
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itu tak membuahkan hasil berarti. Yang jelas, secara kasat
mata dapat kita lihat kehidupan masyarakat adat Kampung
Dongi semakin tak pasti. PT. INCO yang sejak tahun 2012
silam berganti nama menjadi PT Vale secara nyata menancapkan kakinya semakin dalam di wilayah-wilayah
yang diklaim oleh masyarakat To Karonsi’e Dongi sebagai
wilayah-wilayah adat mereka.

Kampung Dongi terletak di wilayah Administrasi
Desa Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur,
Provinsi Sulawesi Selatan. Kampung ini berada pada posisi
2° 18’ 00” - 2° 39’ 00” Lintang Selatan dan 121° 3’00” 121° 34’ 30” Bujur Timur dengan luas wilayah 808,27
kilo meter persegi. Pada tahun 2011, status Desa Magani
berubah menjadi Kelurahan Magani melalui Peraturan
Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 24 Tahun 2011
tentang Perubahan Status Desa Magani Menjadi Kelurahan
Magani Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur.
Kelurahan Magani terbagi atas tiga (3) wilayah,
yakni Wilayah Pontada, Wilayah Lawewu dan Wilayah Salonsa. Adapun Kelurahan Magani memiliki luas wilayah
mencapai 206,5 kilo meter persegi. Jumlah penduduk
Kelurahan Magani mencapai 8.655 jiwa yang terdiri dari
1334 KK. Batas-batas wilayah Kelurahan Magani adalah
sebagai berikut :
1.		 Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Nikkel
2.		 Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Sorowako
3.		 Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Matano
4.		 Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Wasuponda

Pemukiman penduduk To Karunsi’e Dongi merupakan bagian dari Wilayah Lawewu, Kelurahan Magani.
Mengunjungi Dongi adalah suatu kesempatan yang
membuat kita dapat merasakan secara langsung terjadinya suatu penindasan. Di sini, penindasan itu nyata.
Potret Konflik di Kawasan Hutan Sulawesi
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Kampung Dongi tampak begitu tak berarti di tengah riuh
rendahnya aktivitaspembangunan yang dilakukan PT
Vale. Dongi adalah kampung kecil yang terletak persis
di pinggiran Kota Sorowako. Melihatnya terasa aneh karena letaknya agak memojok seolah-olah memang tidak
dikehendaki adanya oleh derap pembangunan kota yang
sedang menggeliat. Rumah pertama di Kampung Dongi bahkan terletak di pinggiran pagar lapangan golf milik PT Vale.

Sebelum memasuki Kota Sorowako, kita disuguhkan
oleh keberadaan suatu pabrik pengolahan nikel milik PT
Vale. Sebagaimana umumnya pabrik, bangunan ini terlihat buram namun pongah menunjukkan eksistensi nyata
dari hadirnya suatu investasi besar di wilayah ini. Tak
lebih dari 30 menit perjalanan setelah pabrik itu, kita
memasuki Sorowako, kota kecil yang merupakan ibu kota
dari Kecamatan Nuha di Kabupaten Luwu Timur. Sekilas
tak ada yang istimewa dari kota ini. Ia, sebagaimana umumnya kota kecamatan tak begitu ramai, kecuali jalanjalannya lebih lebar dan beraspal bagus serta dilengkapi
dengan tiang-tiang listrik di kiri kanan jalan yang terlihat
kokoh. Dari terminal bis Sorowako, perjalanan ke Kampung Dongi hanya memerlukan waktu 5 (lima) hingga 10
(sepuluh) menit dengan menggunakan sepeda motor. Menjelang masuk ke Kampung Dongi, kita disuguhkan dengan
pemandangan yang memberi gambaran suatu kemewahan. Di sebelah kiri jalan, kita temukan suatu bandara
yang bisa didarati dengan pesawat berukuran sedang.
Selanjutnya terdapat lapangan golf yang persis berada di
hadapan Kampung Dongi. Semua fasilitas tersebut dibangun dan merupakan milik PT VALE. Kontras! Begitu masuk
ke Kampung Dongi, situasinya begitu berbeda. Rumahrumah di kampung ini adalah rumah-rumah panggung
yang kecil. Dindingnya terbuat dari papan seadanya, dan
atapnya terbuat dari seng. Menurut masyarakat Dongi, 5
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tahun lalu rumah-rumah mereka tak sebagus ini. Bahkan
banyak dari rumah mereka sangat tidak layak huni. Fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) tidak ada dan dindingdinding rumah mereka bahkan hanya terbuat dari karduskardus bekas; itupun sampah buangan dari PT Vale.
Dulu, hanya ada Kabupaten Luwu di wilayah Tana
Luwu ini. Setelah lahirnya regulasi tentang otonomi daerah, Kabupaten Luwu mengalami pemekaran. Sehingga
saat ini, wilayah Tana Luwu terdiri dari empat kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Luwu (sebagai induk), Kota
Palopo, Luwu Utara dan terakhir dimekarkan adalah Kabupaten Luwu Timur. Sementara wilayah Tana Lusu secara geografis terbagi pada 3 (tiga) zona, yaitu wilayah
dataran tinggi/pegunungan, wilayah dataran rendah
yang merupakan areal pengembangan pertanian, dan
wilayah pesisir laut Teluk Bone untuk pengembangan
perikanan dan hasil kelautan.
Potensi kekayaan sumber daya alam dan keberagaman suku atau komunitas yang hidup dan berdiam di
wilayah Tana Luwu, menjadi aset berharga bagi bangsa
Luwu. Istilah bangsa Luwu tersebut dipopulerkan oleh
sebagian ahli sejarah atau budayawan di Sulawesi Selatan. Mereka berpandangan bahwa Tana Luwu lebih
layak dikategorikan sebagai bangsa ketimbang sebagai
suku karena masyarakat yang hidup di Tana Luwu terdiri dari banyak suku dan bahasanya pun berbeda-beda
satu dengan yang lainnya. Selain itu, Tana Luwu sangat
dikenal dengan adanya epik atau karya sastra yang terbesar di dunia yaitu La Galigo. Sebagian ahli sejarah
atau budayawan bahkan menganggap La Galigo sebagai
karya sastra terpanjang, melebihi epik Mahabarata dari
India. Keunikan dan keberagaman budaya di Tana Luwu
ditambah dengan banyak sekali cerita rakyat mengenai
asal-usul masing-masing komunitas, yang ada pada titik
Potret Konflik di Kawasan Hutan Sulawesi
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tertentu telah menyumbang pada kenyataan begitu beragamnya hukum adat di wilayah Tana Luwu.

Di sektor sumber daya alam, wilayah Tana Luwu
dikenal sangat kaya dengan potensi pertambangan dan
kehutanan. Wilayah ini juga sangat cocok dikembangkan
menjadi industri perkebunan. Di satu sisi, sumber daya
alam dipandang sebagai berkah, tetapi di sisi lain pengelolaannya yang acapkali serampangan dan melanggar
hak-hak masyarakat adat telah menyebabkan potensi
sumber daya alam yang ada justru menghadirkan bencana berkepanjangan bagi lingkungan, dan kelangsungan hidup masyarakat. Beberapa perusahaan asing dan
perusahaan dalam negeri telah sejak lama melakukan
aktivitas bisnis di wilayah Tana Luwu, baik bisnis pada
sektor pertambangan, perkebunan maupun kehutanan.
Salah satu perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan adalah PT Vale (eks PT Inco) yang sejak tahun
1970-an telah melakukan aktivitasnya pada sektor pertambangan Nikel di wilayah Kabupaten Luwu Timur.
Kegiatan perusahaan ini sangat banyak merugikan atau
berdampak pada masyarakat adat di antaranya adalah
masyarakat Adat Karunsi’e, Padoe dan Tambe’e yang berada
di wilayah Kecamatan Nuha. Selain perusahaan asing, beberapa perusahaan dalam negeri juga mengincar sektor
pertambangan, misalnya PT PUL, PT Masmindo, dan PT
Arebama Kalla yang kesemuanya telah mengantongi izin
eksplorasi tambang dari pemerintah. Di sektor perkebunan, wilayah Tana Luwu menjadi incaran berbagai bisnis,
di antaranya perkebunan kelapa sawit yang dikelolah
oleh PTPN XIV, dan kehutanan ada PT PANPLY. Kehadiran bisnis-bisnis tersebut telah menciptakan konflik
dengan pemerintah terkait soal tata batas kawasan hutan lindung atau konservasi. Konflik ini akan semakin
bertambah di masa yang akan datang karena dari data
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yang diperoleh, diketahui bahwa terjadi peningkatan
atau semakin bertambahnya daftar perusahaan yang
akan melakukan investasi di wilayah Tana Luwu.

Otonomi daerah yang disalahartikan oleh pemerintah daerah telah memicu semakin cepatnya kerusakan
lingkungan di Tana Luwu sehingga mengancam keberlanjutan dan keberlangsungan lingkungan serta kehidupan
komunitas adat yang berada di wilayah Tana Luwu. Otonomi yang salah kaprah dan ditambah dengan muatan
hukum negara yang semakin menguat di daerah menyusul
diterbitkannya beragam kebijakan hukum (legal policy)
tentang penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya alam
yang pertimbangan yuridisnya didasarkan pada hukum
negara akan berdampak pada semakin massifnya konflik
yang terjadi.

Adalah sangat penting bagi pemerintah daerah di
Tana Luwu untuk sekali lagi memahami dengan benar
tujuan dari otonomi daerah. Terkait dengan otonomi
daerah, Rahmat Effendi (2012) dalam salah satu tulisannya menjelaskan bahwa:
“.. otonomisasi suatu masyarakat, yaitu masyarakat
yang berada di dalam teritorial tertentu yang semula
tidak mempunyai otonomi menjadi memiliki otonomi.
Masyarakat ini kemudian menjelma menjadi daerah
otonom. Tujuan dari pemberian otonomi itu adalah :
(1) peningkatan pelayanan dan kesejahteraan
masyarakat yang semakin baik; (2) pengembangan
kehidupan demokrasi; (3) distribusi pelayanan publik yang semakin baik, merata dan adil; (4) penghormatan terhadap budaya lokal; (5) perhatian atas potensi dan keanekaragaman daerah.”

Potret Konflik di Kawasan Hutan Sulawesi
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Hal ini menunjukkan bahwa otonomi daerah tidak
hanya dipahami sebagai penyerahan sebagian kekuasaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, akan
tetapi yang lebih penting adalah pengakuan pemerintah
daerah terhadap eksistensi masyarakatnya atau yang
biasa disebut dengan istilah desentralisasi demokratis.
Menjelajahi Dongi, Satu Kampung di Bagian Timur Tana
Luwu
Dampak dari penerapan hukum dan kebijakan negara
akan terlihat dengan sangat telanjang jika kita menelusuri Dongi, satu kampung di Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur. Kampung Dongi dapat ditempuh kurang
lebihempa jam dari Kota Palopo. Pada suatu kesempatan, kami melakukan perjalanan ke Kampung Dongi. Semakin mendekati Kampung Dongi semakin terasa adanya perubahan yang terjadi jika dibandingkan dengan
daerah-daerah sebelumnya yang kami telah lewati. Di
sepanjang perjalanan nampak jelas jalannya yang lebar
dan dipenuhi marka jalan sebagai penanda atau petunjuk bagi setiap pengemudi kendaraan yang melintas.
Situasi yang menurutku sama persis dengan situasi di
negara-negara maju. Pengemudi tidak boleh memarkir
kendaraannya begitu saja tanpa memperhatikan ramburambu yang ada, karena selain sebagai jalan umum untuk masyarakat ternyata jalan itu juga digunakan atau
dimanfaatkan oleh perusahaan pertambangan sebagai
lalulintas kedaraannya yang memiliki ukuran yang lebih
besar untuk mengangkut hasil tambang dan kebutuhan
industri pertambangan lainnya. Jadi melakukan kesalahan dan kelalaian dalam berkendaraan di jalan-jalan ini
akan berdampak pada terjadinya kecelakaan. Sesekali
dalam perjalanan yang berbukit kami mendengar suara
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sirine yang berasal dari kendaraan mobil patroli polisi
yang berada di depan sebagai penanda bahwa akan ada
kendaraan perusahaan pertambangan yang akan melintas dan kendaraan yang lain diminta untuk menepi atau
berhenti di pinggir jalan. Situasi ini sangat sering ditemukan sepanjang perjalanan menuju Kampung Dongi.
Menjelang gelap atau malam, ketika kami mendekati
Kampung Dongi, kami terkejut menyaksikan semburat
warna merah di langit, seakan-akan ada sesuatu yang
terbakar dan apinya menjulang ke angkasa. Setelah kami
bertanya pada sopir dan beberapa orang di kendaraan
umum, ternyata warna merah seperti api yang tampak
di langit itu adalah hasil sisa pembakaran atau limbah
biji nikel (slag) yang panasnya melebihi 1.500 derajat.
Bahkan ada warga yang bertutur jikalau karyawannya
kurang hati-hati bisa saja terjerembab ke dalam pembuangan yang sangat panas itu, dan mayat mereka tidak
bisa ditemukan lagi karena hancur lebur bersama pembuangan yang terus menyala, bagaikan lahar panas.
Tampak pula dari kejahuan cahaya-cahaya lampu
yang yang bersinar terang, seolah-olah ada kota megah
di tengah pegunungan. Ternyata cahaya terang itu bersumber dari bangunan pabrik pengolahan biji nikel milik perusahaan pertambangan PT Vale yang dikelilingi
pagar besi. Sesekali asap putih mengepul ke udara yang
keluar dari corong besi raksasa yang menjulang ke atas.
Pabrik pengolahan ini mempunyai kapasitas produksi
mencapai 72.500 ton nikel per tahun, untuk menghasilkan nikel matte yaitu produk dengan kadar nikel di atas
75 %. Aktifitas pabrik ini terlihat ramai. Kami menyaksikan kendaraan-kendaraan perusahaan hilir mudik,
keluar masuk areal pabrik tersebut. Tampak petugas
keamanan atau security perusahaan terus memantau kendaraan yang keluar masuk. Mereka memeriksa setiap kenPotret Konflik di Kawasan Hutan Sulawesi
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daraan termasuk kendaraan kami. Menurut keterangan
masyarakat, pemeriksaan itu sudah sering dilakukan untuk menjaga keamanan fasilitas pabrik dan juga untuk
mencegah adanya pencurian terhadap peralatan atau
barang-barang perusahaan. Setelah melewati pemeriksaan yang bagi kami sangat ketat, kami meneruskan perjalanan menuju Kampung Dongi. Setelah kami sampai di
Kota Soroako, tampak di sebelah kiri jalan beberapa pesawat yang sedang parkir di bandara. Pemandangan ini
menguatkan keyakinan saya bahwa hidup di sini hampir
sama dengan kehidupan di negara maju dengan fasilitas
yang cukup lengkap dan teknologi yang canggih.
Setelah melewati bandara yang panjang, kemudian
sopir mengarahkan mobilnya menuju kampung yang
akan kami tuju. Betapa terkesimanya kami melihat aktivitas malam di sebuah lapangan rumput yang luas dengan
cahaya lampu sorot yang sangat terang. Di luar lapangan
itu terparkir kendaraan-kendaraan berbagai jenis dan
merek yang terkenal. Kami melihat orang-orang memegang
tongkat yang ternyata itu adalah sebuah stik golf, dan
yang lain sibuk memukul bola golf. Menurut masyarakat,
setiap malam, lapangan itu ramai karena para pejabat
perusahaan bermain golf untuk refresing setelah penat
bekerja dari pagi hingga sore hari. Lapangan golf itu
dikelilingi dengan pagar besi yang tinggi dan ada jaring
yang melekat pada pagar besi itu untuk menahan setiap
bola golf yang akan keluar dari lapangan.
Hanya berjarak 100 meter dari lapangan golf itu,
kamipun sampai di Kampung Dongi. Ya, Kampung Dongi
terletak persis di belakang lapangan golf milik PT. Vale.
Kampung ini dihuni oleh 57 KK (Kepala Keluarga) dan
jumlah penduduknya mencapai 170 orang. Kami turun
dari mobil dan menemui beberapa orang yang sudah
menunggu sejak sore. Mereka semua tersenyum dan
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merasa senang dengan kedatangan kami, seolah ada
harapan yang tersimpan di benak mereka. Selain beberapa orang lelaki terdapat juga seorang perempuan
yang sudah berusia lebih dari setengah abad. Perempuan
itu mengucapkan selamat datang kepada kami. Sungguh
terasa keramahan dan keakraban penduduk Kampung
Dongi. Ibu tua itu kemudian meminta kepada perempuan yang lain di tempat itu untuk membuatkan kami
kopi dan makan malam. Sungguh suatu pelayanan yang
begitu mengesankan, meskipun tempat tinggal mereka
sangat sederhana.
Situasi Kampung Dongi menunjukkan suatu ketimpangan yang sangat jelas. Jika sepanjang jalan menuju ke
kampung ini kami disuguhkan dengan beberapa fasilitas
yang dibangun oleh perusahaan, Kampung Dongi sungguh menyedihkan. Semua fasilitas perusahaan terlihat
megah dan bermandikan cahaya termasuk lapangan golf
yang tepat berada di samping pemukiman penduduk
sangat berbanding terbalik dengan Kampung Dongi yang
gelap gulita. Rumah ibu tua tadi, tempat kami diterima
bahkan hanya diterangi beberapa lampu minyak. Tapi karena masih lelah menempuh perjalanan, maka kami pun
diminta untuk beristirahat dirumah ibu tua itu. Rumah
itu terbilang kecil dan sangat sederhana, yang sebagian
besar terbuat dari kayu kecuali atap yang terbuat dari
seng. Meskipun sederhana dan hanya diterangi lampu
minyak, tidur kami sangat lelap malam itu.

Pagi harinya kami disuguhi kopi dan sarapan pagi
yang telah disiapkan oleh warga di perkampungan itu.
Di saat kami bercerita sambil mendiskusikan beberapa
hal tentang kampung mereka, tiba-tiba ada seorang anak
muda yang membawa beberapa bola putih (bola golf) dan
diletakkan di atas meja kayu tempat kami berkumpul. Saya
pun bertanya “Di mana dapat bola golf?” Dijawabnya kalau
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bola itu ia dapatkan dari belakang rumahnya. Menurutnya penemuan bola tersebut sudah sering kali. Ternyata
tidak semua bagian dari pagar yang mengelilingi lapangan golf tersebut mampu menahan bola-bola golf yang
dipukul oleh orang-orang yang bermain malam itu.
Masyarakat menuturkan bahwa sesekali bola-bola golf
itu tepat jatuh mengenai atap rumah mereka.

Peristiwa-peristiwa sepanjang perjalanan dan setelah berada di kampung Dongi membuat saya semakin
penasaran untuk bertanya kepada mereka tentang apa
yang sebenarnya terjadi. Apakah mereka memperoleh
dampak positif dari keberadaan perusahaan tersebut?
Ataukah justru mereka hidup dalam penderitaan sejak
perusahaan pertambangan itu berada di Tanah mereka?
Dari hasil diskusi dan observasi yang kami lakukan,
diketahui bahwa luas total areal perumahan Kampung
Dongi hanya kurang lebih 3,5 hektar. Mayoritas penduduk Kampung Dongi bekerja sebagai petani dan karyawan kontraktor lokal PT Vale. Selain itu disela-sela
waktu di luar musim tanam ataumusim panen, mereka
bekerja membuat kerajinan tangan khususnya yang terbuat dari kayu.

Sistem pemerintahan yang ada di Kampung Dongi
adalah sistem formal dan sistem non-formal. Sistem formal sama dengan yang terdapat luar Kampung Dongi yaitu
kelurahan, rukun tetangga (RT), rukun warga (RW) dan
Dusun, sedangkan untuk sistem nonformal, masyarakat
Kampung Dongi diketuai dan dipimpin oleh ”Mahola
(Kepala Suku)” sebagai penanggung jawab dan pemimpin Ketua Adat.
Adanya penguasaan tanah dan sumber daya alam
masyarakat adat Karunsi’e oleh pihak PT Inco (PT Vale)
melalui lisensi pertambangan yang diberikan oleh
pemerintah meng-eksklusi dan atau membatasi akses
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masyarakat adat Dongi terhadap tanah dan sumber daya
alam mereka. Hal itu berdampak pada hilangnya sumber
penghidupan dan berakibat pada pemiskinan terhadap
masyarakat adat Dongi, serta terjadinya proses penghancuran secara radikal atas identitas mereka sebagai
orang Karunsi’e, yang sejak turun temurun hidup di
sekitar pegunungan dan pinggiran danau Matano.

Menurut penuturan beberapa warga Soroako,
Kampung Dongi adalah Kampung tua yang dahulu
masyarakatnya hidup dalam kedamaian dan kesejahteraan. Adapun nama Karunsi’e diambil dari istilah lokal
mereka yang artinya lumbung padi, di mana pada zaman
dahulu kampung ini sangat subur dan merupakan sentra
produksi pertanian dan sekaligus penyuplai bahan makanan bagi Kerajaan Luwu termasuk suku-suku lainnya
yang berdiam di Soroako. Akan tetapi, sekarang Kampung Dongi menjadi wilayah yang sangat gersang. Areal
perkebunan dan persawahan masyarakat telah digusur
dan telah difungsikan oleh PT. Vale menjadi bandar
udara, lapangan golf, area test drive, pusat perkantoran
dan perumahan karyawan PT Vale.
Dongi menghadirkan suatu potret ketidakadilan
yang diakibatkan oleh suatu perselingkuhan negara dengan korporasi/perusahaan dalam merampas hak-hak
masyarakat adat yang dilegitimasi oleh hukum dan kebijakan pemerintah melalui izin eksplorasi dan eksploitasi.
Situasi ini sangat kontardiktif dengan tujuan dibentuknya negara, yaitu untuk melindungi dan mensejahterakan
rakyatnya. Situasi yang dihadapi masyarakat adat Dongi
menunjukkan juga bahwa kolonialisme itu masih terjadi, bahkan dalam bentuknya yang sulit diprediksi dan
dilegitimasi oleh berbagai hukum dan kebijakan negara.
Hal ini sangat bertentangan dengan tujuan para pendiri
bangsa Indonesia ketika mereka hendak mengakhiri
Potret Konflik di Kawasan Hutan Sulawesi
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hukum kolonial yang mengatur tanah dan sumber daya
alam dengan melahirkan hukum agraria nasional yang
bersumber pada hukum adat.
Noer Fauzi (1999) menuliskan bahwa :

“..UUPA merupakan hukum agraria yang maju. Dengan UUPA, pemerintah dan masyarakat pasca kolonial melaksanakan rekonstruksi bangunan politik
agraria untuk pemenuhan tujuan-tujuan pendiri
negara-bangsa sebagaimana tercantum pada dokumen-dokumen Dasar Negara: Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945. UUPA beserta peraturan-peraturan jabarannya, ingin mengubah kenyataan yang
berkembang di masa kolonial. Yakni, menjamin hak
rakyat petani atas sumber daya agraria (bumi, air,
ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung
di dalamnya) dan mengatur perolehan hasilnya agar
rakyat menjadi makmur...”
Jika menghubungkan pendapat Fauzi di atas dengan
permasalahan yang dihadapi oleh orang-orang Karonsi’e
Dongi maka menjadi keharusan bagi pemerintah untuk
mengabdi pada tujuan dari pembentukan negara sebagai hukum tertinggi dalam mengatur sumber-sumber
agraria. Tidak seharusnya pemerintah bertindak sebagai agen kolonial dengan hanya menerbitkan izin atau
lisensi kepada pihak swasta tanpa kajian mendalam terhadap sejarah penguasaan masyarakat adat atas suatu
wilayah dan tujuan serta dampak yang akan timbul dari
aktivitas yang akan dilakukan oleh pemegang ijin atau
lisensi tersebut.
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1. Sejarah Asal-Usul
Pihak PT Vale beranggapan bahwa masyarakat adat
Dongi yang tinggal di samping lapangan golf milik PT
Vale adalah pemukim liar di wilayah konsesi mereka. Bagi
PT Vale, wilayah Kampung Dongi telah menjadi wilayah
konsesi pertambangan PT Vale (eks PT Inco) berdasarkan izin yang dikeluarkan oleh pemerintah pada tahun
1968 silam. “...kalian adalah penduduk ilegal.” Itu adalah
ungkapan Pak Rahim (Manajer Eksternal PT Inco) yang
didengar langsung oleh warga Kampung Dongi.
Di sisi lain, wilayah itu diklaim oleh masyarakat
adat To Karunsi’e yang tinggal di kampung Dongi sebagai
wilayah adat mereka. Klaim ini sangat berdasar dan
dapat dibuktikan dengan penuturan sejarah asal-usul
mereka dan beberapa peninggalan situs budaya mereka.
Klaim ini diperkuat pula dengan adanya sumber daya
alam mereka yang masih tersisa, meskipun sebagian besar
telah dirusak oleh aktivitas pertambangan PT Vale.

Pasal 1 butir 31 Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup menyebutkan bahwa Masyarakat Hukum Adat adalah “Kelompok masyarakat yang secara turun temurun
bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya
ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang
kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai
yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan
hukum”. Definisi normatif ini menggambarkan karakteristik masyarakat adat di Indonesia, meskipun kita juga
meyakini keberagaman sistem sosial masyarakat adat di
seluruh Nusantara.
Dalam penuturan beberapa pemuka adat (Mahola)
dan Bapak Yunus Ambeta yang biasa disapa dengan “Om
Gulit”, masyarakat adat To Karunsi’e bukanlah penduduk
yang baru bermukim di tanah yang diklaim oleh peruPotret Konflik di Kawasan Hutan Sulawesi
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sahaan pertambangan sebagai wilayah konsesi mereka.
Menurutnya sudah sejak berabad-abad sebelum perusahaan pertambangan datang para orang tua atau leluhur
masyarakat adat To Karonsi’e telah bermukim di wilayah
ini dan hal itu bisa mereka buktikan.

Sambil menghisap sebatang rokok, Bapak Gulit
menceritakan bahwa masyarakat adat To Karunsi’e berasal dari Witamorini, Lembomobo, Lahupada, di sekitar
pegunungan Wela-wela sebelah barat Kampung Dongi
yang sekarang ini. Di sana hiduplah seorang putri bernama We Sarinda yang menurut legenda masyarakat
To Karunsie, We Sarinda hidup seorang diri. Pada suatu
pagi, We Sarinda terbangun dari tidurnya dan ketika ia
berjalan berkeliling di sekitar kediamannya, tanpa sengaja ia menemukan tanaman sejenis biji-bijian yang kemudian diberi nama Pae (Padi). Keanehan pun terjadi
pada tanaman Pae (padi) tersebut. Setiap pagi We Sarinda
melihat tanaman itu, tanaman tersebut bertambah satu
macam lagi. Hal itu berlangsung selama tujuh hari, maka
muncullah tujuh jenis tanaman Pae (padi) itu yang masing-masing dinamai oleh We sarinda dengan; Pae Mea,
sebagai Inempae (induk padi), Pae Nggaeloe (berbentuk
panjang terjuntal kebawah), Pae Bengki, Pae Undo, Pae
Banawa, Pae Tabarako, Pae Sende.
Tanaman padi tersebut dipergunakan We Sarinda
untuk bertahan hidup. Kemudian We Sarinda membuat
Si’e (Lumbung) yang terbuat dari batang-batang Pae
(padi). Dari situlah awal mulanya Si’e atau lumbung
berdiri di Wita Morini. Menurut penuturan orang-orang
Karunsi’e, ada orang yang pada saat-saat tertentu masih
dapat melihat Si’e yang ada di Wita Morini tersebut.
Masyarakat To Karonsi’e percaya bahwa lumbung
yang dibangun oleh We Sarinda itu telah menjadi hal
yang bersifat gaib. Setelah beberapa lama We Sarinda
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hidup seorang diri, datanglah seorang pangeran dari
Luwu ke wilayah itu untuk bertapa atau mencari ilmu
sambil berburu. Kemudian bertemulah sang pangeran
dengan We Sarinda dan merekapun menikah dan melahirkan seorang putra yang diberi nama Makulande.
Setelah beberapa lama mereka hidup bersama, pada
suatu hari Sang Pangeran (Laimbaka) harus kembali ke
kerajaannya dan meninggalkan We Sarinda bersama putranya Makulande. Menurut legenda, setelah Makulande
dewasa ia pun pergi ke Luwu dengan maksud mencari
ayahnya. Setelah beberapa lama Makulande berada di
Luwu ia pun menikah dan dari hasil pernikahannya itu ia
memiliki seorang anak. Karena kerinduan yang terhadap
tanah kelahirannya, pada suatu hari Makulande kembali
ke Wita Morini tanpa ditemani oleh istri dan anaknya,
Isteri dan anaknya itu tetap tinggal di Tanah Luwu.
Sekembalinya Makulande dari Luwu, atas kesepakatan masyarakat To Karonsi’e di Wita Morini, diangkatlah Makulande sebagai Pongki Ari (pemimpin kampung).
Pada saat Makulande menjadi Pongki Ari datanglah seorang pemuda dari Mori Petasia. Kemudian pemuda itu
menikahi We Sarinda, ibunda Makulande. Setelah menikah, pemuda itu membawa We Sarinda ke Mori (petasia).
Dari perkawinan itu, We Sarinda melahirkan tiga orang
anak yang kemudian menjadi cikal bakal dari 3 (tiga)
suku yang berkedudukan di Mori Petasia. Keturunan
mereka berkembang biak disana menamakan dirinya To
Karonsi’e To kia mo’kora p’alangkai.
Menurut cerita masyarakat, nama “Dongi” berasal
dari nama buah endemik lokal yaitu “dengen” yang banyak
tumbuh liar di perkampungan ini. Tanaman buah dengen
yang bentuknya bulat, saat matang kulit pembungkus
buah mekar berwarna kuning bagaikan kipas dengan
rasa daging buah manis kecut, adalah tanaman khas
Potret Konflik di Kawasan Hutan Sulawesi
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yang hanya tumbuh di Kabupaten Luwu Timur. Wilayah
ini juga terkenal karena penemuan besi dengan kualitas
tinggi berabad-abad silam. Sastrawat (2013) menggambarkan bahwa:

“..sebagaimana dalam naskah Negarakertagama yang
ditulis Mpu Prapanca pada tahun 1365, terdapat keterangan tentang pelayaran ekspedisi Majapahit mengunjungi Bantaeng, Luwuk dan Uda. Luwuk dalam
tulisan Prapanca itu kemungkinan besar adalah Kedatuan Luwu yang berpusat di Teluk Bone. Bahkan
berdasarkan peninggalan sejarah di wilayah Palu,
Poso, Luwuk Banggai hingga Tojo (Manado) merupakan wilayah pengaruh kekuasaan Luwu hingga awal
abad ke-20. Tampaknya ekspedisi itu tidak melakukan perang penaklukan di Bantaeng dan Luwu dan
kerajaan lain di Sulawesi. Kemungkinan kedatangan
Majapahit terkait dengan keberadaan Besi di Tana
Luwu, pamor biji besi Luwu sangat terkenal di Nusantara. Besi ini ditempa menjadi keris atau badik
yang sangat ampuh. Majapahit membutuhkan besi
dalam jumlah banyak, di samping kualitasnya yang
dahsyat, untuk mendukung ekspedisi Sumpah Palapa.
Dalam perkembangan terkini di Luwu, sekarang terdapat perusahaan tambang nikel terbesar di Asia
Tenggara PT Inco Sorowako.Dalam literatur sejarah
Majapahit, ada disebut seorang bernama Mpu Luwu’
yang dikenal sebagai pandai besi/pembuat keris sakti terhebat. Konon nama Sulawesi merupakan pecahan dua kata yaitu Sula (Pulau) dan Bessi (Besi), ini
karena sejak dahulu pulau ini dikenal sebagai penghasil besi terbaik terutama di daerah Luwu, sekitar
Danau Matano. Di Sulawesi sendiri, Luwu dikenal
memiliki keris/badik dengan kualitas terbaik.”
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Penemuan sejarah ini menggambarkan betapa potensi sumberdaya alam yang dimiliki oleh masyarakat
adat di Kabupaten Luwu Timur, khususnya wilayah adat
Karunsi’e sejak lama telah dikenal dunia. Ada banyak
laporan telah yang menunjukkan hal tersebut, salah satunya adalah laporan penelitian kerjasama Pusat Arkeologi Makassar dan The Australia National University
dengan mengambil tema proyek “The origins of Complex
Society in South Sulawesi (OXIS project)” yang dilakukan
di Tana Luwu. Laporan penelitian itu kemudian ditulis
dalam buku yang berjudul “Kedatuan Luwu”. Tempat
yang diduga sebagai sumber bahan mineral adalah daerah
Matano dan beberapa daerah di Limbong. Dalam laporan OXIS project dinyatakan:“The world’s largest nickelmining complex is located in the southern bank of Lake
Matano, which has led to speculation that bickellifeous
iron ore from the Matano area was smelted to produce the
famous pamor Luwu used in Majapahit krissesBeberapa
literatur menyebutkan bahwa Kerajaan Luwu pernah
memainkan peranan penting pada masa keemasan Kerajaan Majapahit pada abad ke-15 sampai dengan ke-16.
Di mana Majapahit mengadakan hubungan niaga dengan
Kedatuan Luwu karena daerah ini memiliki sumber besi
yang berkualitas yang diperlukan oleh Majapahit untuk
memproduksi peralatan senjata/keris.
Hasil ekskavasi para arkeolog pada saat itu menemukan terak-terak besi yang melimpah, fragmen keramik,
gerabah, pipa tanah liat yang diduga digunakan untuk
mengalirkan logam yang telah dicairkan. Temuan tersebut menuntun pada suatu hipotesa bahwa lokasi tersebut pernah menjadi sentra industri peleburan bijih besi
sekurang-kurangnya pada abad XIV. Lebih jauh lagi,
adanya bekas-bekas pekerjaan besi menggambarkan
bahwa telah ada populasi lokal yang memiliki keahlian
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dalam teknologi logam yang selama beberapa abad pernah menjadi andalan ekonomi Tana Luwu.
Gde Handojo Tutuko seorang ahli geologi dalam
Kompas (2012), menceritakan tentang mengapa wilayah
Nuha potensial mengandung sumber biji besi yang terkenal di dunia sejak berabad-abad silam. Ia mengatakan:

“Inilah singkapan batuan ultrabasa atau ultramafik
yang menyusun kompleks East Sulawesi Ophiolite,”
kata Gde Handojo Tutuko, geolog dari PT Vale Indonesia, menunjukkan hamparan batuan berwarna hitam kehijauan di perbukitan sekitar Danau Matanao
East Sulawesi Ophiolite terbentang dari Luwu Timur,
bagian tengah Poso-Morowali, Sorowako, hingga
Sulawesi Tenggara. East Sulawesi Ophiolite, menurut Gde,merupakan salah satu jalur ofiolit terbesar
di dunia setelah Oman dan Papua Nugini. Batuan
ultrabasa di jalur ofiolit ini berasal dari kerak samudra yang terangkat karena proses tumbukan lempeng jutaan tahun lalu.”Karena dia terangkat lalu
tersingkap, perlahan batuan mengalami pelapukan.
Dari lapukan batuan ultrabasa ini, ada banyak mineral yang bisa diambil, di antaranya nikel, kobalt,
mangan, bijih besi, dan kromit,” kata Gde. ”Karena
kita berada di daerah tropis yang mendapat banyak
hujan dan panas matahari, pelapukan batuan ultrabasa pun sangat tinggi. Berkahnya potensi nikel di
Sulawesi merupakan yang terbesar di dunia.”

Fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa masyarakat
To Karonsi’e telah eksis di wilayah ini sejak berabadabad yang lalu, jauh sebelum Negara esatuan Republik
Indonesia ini terbentuk. Eksistensi mereka juga dapat
dibuktikaan dengan beberapa peninggalan sejarah yang
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sampai sekarang masih ada, diantaranya situs-situs budaya, perkampungan, persawahan dan kuburan. Akan
tetapi keberadaan berbagai situs tersebut telah musnah
setelah wilayah itu diberikan pemerintah kepada PT Inco
(sekarang PT Vale) untuk dieksplorasi dan dieksploitasi.
2. Wilayah Adat dan Situs Budaya

Suku To Karonsi’e memiliki wilayah adat yang mereka huni secara turun temurun dan mereka kelola berdasarkan hukum dan kearifan yang mereka miliki. Mereka adalah petani yang menganut sistem pertanian gilir
balik. Tiap areal yang mereka kerjakan mereka tandai
dengan batas-batas tertentu atau “Tida Wita” yang berbentuk tanaman jangka panjang seperti bambu, durian,
mangga, sagu, pagar tanah atau bente wita, damar, kelapa, serta banyak hal lainnya. Suku To Karonsi’e hidup
berkelompok-lompok atau bertongku-tongku. Di mana
berkebun di situ pun mereka mendirikan rumah dan
biasanya juga mereka membuat kuburan tua (tasima/
kuburan batu). Beberapa tasima masih dapat ditemukan
saat ini, antara lain adalah di bekas areal di Waru, di To
Routa, di Leweno Keu, di Witamea. Kuburan tua atau Tasima ini dapat pula ditemukan di Larowanga, Lawewu,
Balo-balo, Dongi Tua, dan Pontada.
Pemetaan partisipatif telah dilakukan oleh masyarakat adat To Karonsi’e yang hidup di kampung Dongi bersama-sama dengan AMAN Tana Luwu. Pemetaan ini
dilakukan dengan cara menelusuri batas-batas alam
wilayah adat, dan bukti-bukti sejarah yang diketahui
oleh masyarakat. Dari hasil pemetaan tersebut diketahui
bahwa luas wilayah adat Karunsi’e Dongi adalah 13.905 ha.
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Keberadaan wilayah adat atau ulayat sangat terkait
erat dengan masyarakat adatnya. Keduanya merupakan
dua entitas yang saling mengandaikan. Maria Sumardjono
(2005) menjelaskan bahwa ada atau tidaknya hak ulayat
dihubungkan dengan keberadaan masyarakat adat itu
sendiri. Sementara, indikator keberadaan yang dimaksud
adalah :
a)		Adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi
ciri-ciri tertentu sebagai subjek hak ulayat;
b)		 Adanya tanah/wilayah dengan batas-batas tertentu
sebagai lebensraum (ruang hidup) yang merupakan
objek hak ulayat;
c)		 Adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk
melakukan tindakan-tindakan yang berhubungan
dengan tanah, sumber daya alam lain, serta perbuatanperbuatan hukum.

Masyarakat adat Karunsi’e Dongi mengenal dengan
sangat jelas batas-batas wilayah adat mereka dan juga
bisa dibuktikan dengan beberapa situs terutama tasima
(kuburan batu) peninggalan nenek moyang mereka yang
sebagian di antaranya masih tersisa. Nama-nama situs
bersejarah Kampung Dongi adalah sebagai berikut:

a. Sebelah Barat

		Di sebelah Barat terdapat tempat penyimpanan
mayat di dalam batu (tasima) yang berada di Lahupada. Ada juga tasima yang terletak di Mokole Mpalili, tasima di kampung Tete Hongi, tasima di Ampipi.
Selain tasima, Kampung Dongi juga memiliki tempat penyembahan agama dan adat yang disebut
dengan “peti baroa” yang terletak di Watu Woliko.
Tempat ini ditandai dengan adanya pohon sagu dan
mata air.
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b. Sebelah Timur
		Di bagian timur wilayah adat terdapat Tasima
(kuburan batu) dan kuburan tua di Balo-Balo, Tasima
yang terletak di Bonsora (telah digusur). Ada juga
kuburan tua Mohola yang terletak di Lawewu Laduri. Ada tasima To Routa (sudah digusur) di Gunung
Paposi, dan ada Tasima Mangende yang terletak
di Mangende. Tempat Ritual adat dan agama (peti
baroa) di Balo-Balo ditandai dengan mata air dan
pohon bambu, sementara tempat ritual adat dan
agama (peti baroa) di Modunsa ditandai dengan
batu papan/gunung batu dan mata air.
c.		 Sebelah Utara
		 Di bagian utara wilayah adat terdapat Tasima Tai Biri
yang terletak di Subario, Tasima Tadulako Pora yang
terletak di Wita Mea, Tasima di Weleno Keu Moro-moro, Tasima Waru yang terletak di pinggir Danau. Juga
ada kuburan tua yang terletak di Pontada, Kuburan tua
di Kapuresa, Kuburan tua di Bente Loba, Kuburan tua
di Dolupo, Kuburan tua di Kampong Dongi Tua (pongkiari meoko), Kuburan Kopatea yang terletak di Kampong Dongi Baru. Tempat ritual adat dan agama (peti
baroa) di Tamborusu ditandai dengan pohon damar,
batu dinding dan mata air, sementara benteng pertahanan kontara ditandai dengan batu susun dan terletak di antara Araha dan Molo.

Sementara batas-batas luar wilayah adat To Karonsie
Dongi adalah: sebelah barat berbatasan dengan Tambe’e
dan To Taipa, sebelah utara berbatasan dengan Danau
Matano, sebelah timur berbatasan dengan To Lamangka
dan To Pekaloa (matompi), dan sebelah selatan berbatasan
denganTo Padoe.
Potret Konflik di Kawasan Hutan Sulawesi
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Batas-batas wilayah adat tersebut menjadi pegangan
bagi masyarakat adat To Karonsi’e Dongi dan komunitas-komunitas lain yang berbatasan sehingga mereka
hidup rukun dan damai. Masyarakat adat To Karonsi’e
Dongi menjelajahi wilayah hutan yang satu ke wilayah
hutan yang lain untuk berburu sekaligus mengawasi
batas wilayah adat mereka. Dalam hal kegiatan berburu,
mereka juga memiliki aturan, yaitu tidak boleh berburu
melewati batas tanah/wilayah adatnya. Jika buruan baru
tertangkap di luar batas wilayah adat mereka maka binatang buruan itu harus dibagi dua dengan orang lain
yang memiliki wilayah di mana buruannya tertangkap.
Bagi masyarakat adat To karonsi’e Dongi, hutan
adalah sesuatu yang harus diatur dan dikelola dengan
baik. Hutan bukan saja sebagai tempat untuk tinggal,
hutan juga sebagai tempat persediaan makanan dan
minuman serta tempat di mana mereka dapat mengaktualisasikan spiritualitas mereka. Sebagai orang yang
terbiasa hidup dengan alam, mereka memahami bahwa
hutan diberikan oleh Sang Pencipta untuk dijaga dan
dipelihara yang hasilnya dapat mereka pakai untuk
membuat rumah bagi keluarga mereka masing-masing,
membangun rumah adat, dan juga dapat dibuka untuk
perluasan areal perkebunan, dan yang lainnya. Hutan
yang tumbuh secara alamiah di wilayah adat Karonsi’e
Dongi dimanfaatkan secara terbatas oleh masyarakat.
Terdapat beberapa bagian dari kawasan hutan yang
oleh hukum adat sangat dilarang untuk dilewati ataupun dimanfaatkan yaitu hutan larangan dan hutan
yang dikeramatkan. Hutan larangan berada di sisi arah
timur Kampung Dongi dan di dalamnya terdapat makam
leluhur mereka, sedangkan hutan keramat berada sisi
barat Kampung Dongi. Pada hutan larangan dan hutan
keramat ini, seluruh masyarakat tidak diperkenanlan
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untuk melakukan apapun termasuk memotong kayu atau
mengambil ranting pohon. Masyarakat adat To Karonsi’e
Dongi meyakini apabila ada orang yang merusak atau
mengambil pohon atau ranting dari hutan larangan dan
hutan keramat maka musibah akan terjadi pada orang
yang bersangkutan. Kepercayaan dan keyakinan ini sampai sekarang masih dipegang teguh masyarakat adat di
Kampung Dongi hingga sekarang.
Abdon Nababan mengatakan dengan dikeluarkan-nya amar putusan MK akan lebih menguatkan
masyarakat adat atas wilayah dan termasuk hutannya :

“...selama ini telah terjadi pengabaian oleh negara,
sesuai dengan amar putusan MK 35, hutan adat telah
dimasukkan ke norma hukum sebagai hutan hak, sehingga negara perlu minta maaf pada masyarakat
adat, atas kekeliruannya selama ini..” (Lokakarya Etnografi, 2014)

Keputusan MK 35 tentunya memberikan kekuatan
hukum secara konstitusional terhadap pengakuan dan
perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat atas
sumber daya hutan yang dimilikinya, di mana selama ini
telah dikebiri oleh pemerintah sehingga banyak menimbulkan konflik pengelolaan hutan di Indonesia. Menurut
Prof. S. Budhisantoso, MA, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 terhadap UU No. 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan secara tegas mengembalikan
hak-hak yang selama ini dimiliki masyarakat adat, sehingga dapat dikatakan keputusan MK ini merupakan pelurusan perundang-undangan. (Pertemuan Forum Konsultasi Pakar Pemberdayaan KAT, 2013)
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Dari hasil resume Pertemuan Forum Konsultasi
Pakar Pemberdayaan KAT, di mana Staf Khusus Presiden
Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah,
Velix Wanggai, menyebutkan Keputusan MK ini mendorong pemerintah untuk melindungi keberlangsungan
masyarakat adat (termasuk dalam hal ini Komunitas
Adat Terpencil) serta mengingatkan pemerintah akan
banyaknya masalah yang timbul dikarenakan tumpang
tindihnya aturan bahkan terjadinya multi tafsir atas
UUD 1945. Menurut Velix Wanggai pemerintah perlu
segera melakukan pemetaan atas tanah, pola pemilikan
tanah, serta bagaimana pengelolaan sumber yang ada.
Lima kerangka penting yang perlu diperhatikan adalah:
kerangka perencanaan, kerangka regulasi, kerangka kewenangan, kerangka kelembagaan dan kerangka pembiayaan. Untuk memudahkan inventarisasi kepemilikan
atas tanah adat perlu peraturan daerah yang mengatur
sistem identifikasi, registrasi tanah adat dan pola pengaturan atas kepemilikan tanah adat (Pertemuan Forum Konsultasi Pakar Pemberdayaan KAT, 2013).
Masyarakat adat To Karonsi’e yang hidup di Kampung Dongi mengenal dengan sangat baik batas-batas
wilayah adat mereka. Mereka mengenal pula apa saja isi
(potensi) yang terkandung di dalam wilayah adat mereka.
Pengenalan terhadap batas dan potensi wilayah adat ini
setidaknya menggambarkan bahwa ada interaksi yang
intensif antara masyarakat adat To Karonsi’e yang hidup
di Kampung Dongi dengan wilayah adatnya. Batas-batas
wilayah adat To karonsi’e Dongi adalah sebagai berikut:
1.		Sebelah utara berbatasan dengan Danau Matano
dan Taipa,
2.		 Sebelah timur berbatasan dengan To Lamangka dan
Pekaloa, yang ditandai dengan adanya jalan tua dari
Otuno ke Timampu,
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3.		Sebelah selatan berbatasan dengan Asuli yang
ditandai dengan adanya rumpun-rumpun bambu,
4.		Sebelah barat dengan to Tambee, yang ditandai
dengan nama Langara dan adanya pohon kelapa
dan nangka tua.

Sementara itu, kampung-kampung yang ada dalam
bentangan wilayah Adat To Karunsi’e adalah :
Wilayah/bagian
Barat

Nama Kampung

Lembo Mobo, Langara, Langsa, Ketamata
ditandai benteng pertahanan, Tete

Hongi, Wulo-Wulo, Polloi (kampung
tua), Sese, Watu Labu

Timur

Balo-balo, Kadente Bosora, Lawewu, dan

Utara

Dolupo, Kapuresa, Pontada, Dolupo

Selatan

Sese, Pololi, Pae-pae, Sinongko, Was-

Dongi Tua

Subari, Solonsa, Tapulemo
uponda.

(Sumber: Data Hasil Studi Partisipatif AMAN Tana Luwu)
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3. Hukum Adat dan Kelembagaan Adat
“..Ubi societas ibi ius, dimana ada masyarakat (dan
kehidupan) di sana ada hukum (keadilan)..” Cicero
(106 – 43 SM).
Hukum adat adalah hukum yang hidup dan mengatur
hubungan antara individu dalam masyarakat adat dan
juga mengatur hubungan masyarakat adat dengan lingkungannya. Adat kebiasaan merupakan Hukum rakyat
dan dipatuhi demi tertibnya pergaulan masyarakat.
Hukum rakyat itu tidak dibuat (by design), tetapi lahir,
tumbuh, dan berkembang dari suatu masyarakat sederhana yang tercermin pada setiap tingkah laku individuindividu (law is from its social) ke masyarakat yang lebih
kompleks (Rahardjo, 2006)

Dalam pandangan lain Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum adat terbentuk melalui perilaku yang
melembaga tanpa dibuat dan dirancang secara khusus
dan artifisial oleh suatu badan. Tidak ada perbedaan
antara apa yang dikehendaki/tidak dikehendaki oleh
hukum adat dan yang dikehendaki oleh masyarakat
adat. Adat/hukum adat itu tumbuh dari tradisi yang memiliki dimensi sosiologis – anthropologis, juga memiliki
ketertanaman (embeddednes) atau keterkaitan dalam/
pada alam yang kuat (deep ecology). Pembentukan komunitas dan kaidah adat memperhatikan dan menyatu
dengan alam, tidak melawan alam. Adat menerjemahkan
manusia-cum-alam ke dalam tatanannya (2008).
Selama ini masyarakat adat Karunsi’e menjalankan
hukumnya berdasarkan aturan atau sistem hukum
adat yang dijalankan sejak leluhur To Karunsi’e. Jika
ada yang melanggar Gau (adat) maka konsekuensinya
akan dikenakan sanksi adat sesuai pelanggaran yang
dilakukan. Beberapa metode atau cara masyarakat adat
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Karunsi’e memutuskan hukum adat sesuai dengan kebiasaan mereka, di antaranya adalah :

1.		 Medowen tukuni (pengganjal tombak), caranya pengganjal tangkai tombak diikat dengan seutas tali (dua
pengganjal tombak), yang diibaratkan dua orang
yang sedang berselisih, kemudian talinya dibakar
sambil mengucapkan mantra. Jika pengganjal tangkai tombak itu jatuh dan tertancap dalam, berarti
orang itu dianggap benar, begitupun sebaliknya jika
tidak tertancap dalam ke tanah, maka dinyatakan
bersalah.
2.		 Pinali (diasingkan), seseorang yang dianggap melakukan pelanggaran berat atau melawan keputusan
adat, maka diasingkan atau diusir dari kampung.
3.		 Pinu wai, penundaan perkara, karena sengketa yang
sedang berlangsung dianggap belum bisa diselesaikan oleh adat, maka dibutuhkan waktu untuk
mencari data dan informasi tentang kasus tersebut.
Setelah itu barulah diputuskan siapa yang benar
dan salah.
4.		 Di nenda (membayar dengan denda), sanksi ini diberikan sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku.
5.		 Pine Pate (dibunuh), pelaku pelanggaran melakukan pembunuhan terhadap seseorang yang tidak
bersalah, maka dia akan dihukum mati (dibunuh)
yang dilakukan oleh algojo (pongkiari).

Dalam memutuskan suatu perkara, dewan adat
To Karonsi’e menggelar suatu sidang adat (peradilan
adat). Dalam proses ini, semua dewan adat mengenakan
pasapu (ikat kepala). Jika dewan adat menghempaskan
(meratuke) pasapu yang ia kenakan ke tanah maka keputusannya tidak boleh diganggu gugat lagi. Semua dewan
Potret Konflik di Kawasan Hutan Sulawesi
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adat yang hadir memakai pasapu tapi hanya satu orang
yang menjadi hakim yg melakukan meratuke. Jika ada
yang terkena perkara, keluarganya harus memberikan
makan atau potong ternak (ayam) di mana semua dewan
adat, dan hakim atau pimpinan peradilan mendapat jatah
ayam.
Selain sistem hukum adatnya, masyarakat adat Karunsi’e juga memiliki struktur kelembagaan adat, sesuai dengan fungsinya masing-masing dalam mengatur atau
menjalankan urusan pemerintahan adat. Adapun struktur kelembagaan adatnya adalah sebagai berikut :
-		 Mohola adalah kepala suku,
-		 Pongkari adalah panglima perang yang sejajar dengan
Mia Mota’u adalah yang berperan sebagai penasehat,
-		 Sombuan Karu adalah wakil kepala suku ,
-		 Pu’ Upengkoni Doi adalah berperan sebagai pengelola keuangan atau bendahara,
-		 Paragara adalah berperan sebagai admnistrasi persuratan atau pembuat surat,
-		Tadulako adalah berperan sebagai bagian umum
atau membantu dan menyiapkan kebutuhan,
-		 Palele adalah berperan sebagai penyambung informasi kepada masyarakat.

Bernard L. Tanya (2010) berpendapat bahwa dalam
konteks situasi lokal, nilai, norma, dan pergumulan nyata sehari-hari warga komunitas, merupakan sejumlah variabel yang kait-mengait dalam suatu konstruksi ketertiban
lokal. Sepertinya penting bagi kita untuk memahami lebih
jauh mengenai nilai, dan norma yang dianut oleh dua
atau lebih kelompok yang berbeda, yang masing-masing
merepresentasikan kepentingan yang berbeda pula di
dalam satu kawasan tertentu. Dalam kasus masyarakat
adat To Karonsi’e, misalnya, pertentangan nilai dan norma
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yang diyakini oleh masyarakat adat To Karonsi’e dengan nilai dan norma yang diyakini oleh pemerintah dan
perusahaan sudah terbukti mengeksklusi masyarakat
adat To Karonsi’e dari wilayah adatnya. Alienasi adalah
satu kata yang cocok untuk menggambarkan apa yang
dialami oleh masyarakat adat To Karonsi’e Dongi. Nilai
dan norma yang sebagian terwujud dalam sistem hukum
masyarakat adat To Karonsi’e dipandang sebagai sesuatu yang tidak penting dan karenanya pantas diabaikan.
Padahal pengabaian ini berdampak pada hilangnya
hak-hak masyarakat adat Karunsi’e. Meskipun mereka
masih memahami betul hukum-hukum adat mereka,
akan tetapi pada realitasnya dominasi hukum negara
telah menghancurkan pranata sosial dan sistem hukum
masyarakat adat To Karunsi’e, apalagi semenjak pemerintah memberikan izin pertambangan kepada PT Vale
di wilayah adat mereka, maka di saat itu pula telah terjadi proses pengabaian oleh negara dan merupakan titik
awal penghancuran sistem sosial dan hukum masyarakat
adat To Karonsi’e. Pengalihan otoritas masyarakat adat
Karunsi’e atas penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya alamnya kepada negara melalui perusahaan pertambangan tentunya telah mempercepat proses penghancuran eksistensi dan kedaulatan masyarakat adat To
Karunsi’e atas wilayah adatnya.

Bernard L. Tanya selanjutnya menyampaikan suatu
kritik terhadap dominasi hukum negara terhadap hukumhukum lokal atau hukum adat. Ia menyatakan bahwa:
“Rancang-bangun hukum nasional yang berporos
pada politik kodifikasi dan unifikasi, telah “berhasil”
menciptakan bangunan hukum berciri modern. Kita
memiliki peraturan-peraturan tertulis yang dikelola
secara rasional. Kita juga memiliki lembaga peradiPotret Konflik di Kawasan Hutan Sulawesi
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lan modern yang dihuni para profesional yang terdidik khusus mengoperasionalkan hukum kodifikasi.
Tapi tentulah kemodernan sistem hukum itu, bukan
tanpa masalah. Sebaliknya, bangunan hukum yang
bertopang pada politik kodifikasi dan unifikasi itu,
membungkus persoalan tersendiri pada aras praksis,
khususnya dalam konteks komunitas lokal dengan
keunikan dan pluralitasnya.”
Dalam konteks Indonesia, keberadaan hukum adat
sangatlah penting. Bahkan Friedrich Savigny mengatakan
bahwa hukum adat adalah “volksgeit” atau jiwa bangsa.
Dengan dasar pijak seperti itulah penulis berpendapat
bahwa seharusnya dalam proses penyusunan hukum
atau dalam arti sempit perundang-undangan sebaiknya
didasari pada pengadopsian nilai-nilai yang hidup dan
berkembang dalam masyarakat Indonesia, di mana hal ini
akan melahirkan sebuah dokumen perundang-undangan
yang lebih familiar dengan kondisi faktual masyarakat
dengan keberagamannya, yang juga berimplikasi pada
perwujudan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan
dan memberikan kepastian hukum.

Wolfgang Friedman (1990) menyimpulkan esensi
dari teori Savigny yakni:

“Pada permulaan sejarah, hukum sudah mempunyai
ciri yang tetap, khas untuk rakyat seperti bahasanya,
adat istiadatnya, dan konstitusinya. Gejala ini tidak
berdiri sendiri, tetapi merupakan kemampuan-kemampuan dan kecenderungan-kecenderungan dari
masyarakat tertentu, disatukan secara tak terpisah
dalam tabiat dan menurut pandangan kita mempunyai atribut-atribut yang jelas. Yang mengikat semua itu dalam suatu keseluruhan adalah kesamaan
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pendirian dari rakyat. Kesadaran batiniah yang
sama perlu untuk membuang semua pikiran tentang
asal mula yang kebetulan dan tidak pasti ….hukum
berkembang dengan berkembangnya rakyat dan
menjadi kuat dengan kuatnya rakyat dan akhirnya
lenyap kalau rakyat kehilangan kebangsaannnya
…..maka inti teori ini adalah bahwa semua hukum
pada mulanya dibentuk dengan cara, seperti yang dikatakan orang, hukum adat, dengan bahasa yang biasa, tetapi tidak terlalu tepat, dibentuk, yakni bahwa
hukum itu mula-mula dikembangkan oleh adat kebiasaan dan kepercayaan yang umum, kemudian oleh
yurisprudensi, jadi di mana-mana oleh kekuatan
dalam yang bekerja diam-diam, tidak oleh kehendak
sewenang- wenang dari pembuat undang-undang”.
Hal ini juga dengan sangat tegas dan jelas termaktub di dalam konstitusi negara kita yaitu Undangundang Dasar NKRI 1945 pada pasal 18 B ayat (2) yang
menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta
hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip
Negara Kesatuan republik Indonesia yang diatur dalam
undang-undang”. Ketentuan ini lahir dari suatu pemahaman mengenai pentingnya pengakuan dan perlindungan
negara terhadap hak-hak masyarakat hukum adat, tanpa
adanya diskriminasi hukum, sebagai bagian dari pengakuan negara atas eksistensi masyarakat hukum adat.
Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor
35/PUU – X/2012 dikatakan bahwa:

“Dalam ketentuan konstitusional (pasal 18 B ayat 2)
tersebut, terdapat satu hal penting dan fundamental dalam lalu-lintas hubungan hukum. Hal penting
Potret Konflik di Kawasan Hutan Sulawesi
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dan fundamental tersebut adalah masyarakat hukum adat tersebut secara konstitusional diakui dan
dihormati sebagai ‘penyandang hak’ yang dengan
demikian tentunya dapat pula dibebani kewajiban.
Dengan demikian masyarakat hukum adat adalah
subjek hukum. Sebagai subjek hukum didalam suatu
masyarakat yang telah menegara, maka masyarakat
hukum adat haruslah mendapat perhatian sebagaimana subjek hukum yang lain ketika hukum hendak mengatur, terutama mengatur dalamrangka
pengalokasian sumber-sumber kehidupan”.
Putusan MK mengubah secara signifikan paradigma tentang subjek hukum. Jika dalam teori-teori ilmu
hukum sebelumnya hanya dikenal 2 subjek hukum, yaitu
(1) manusia dan (2) badan hukum, putusan MK menghadirkan satu subjek hukum baru, yaitu “masyarakat
hukum adat”. Hal ini merupakan terobosan hukum yang
luar biasa dan sepatutnya mendapat respon dari para
ahli hukum, termasuk juga pihak pemerintah sebagai
sumber atau pemegang kebijakan yang akan berdampak
pada masyarakat.
4. Agama dan Kepercayaan

Masyarakat adat To Karunsi’e dulunya menganut
satu agama atau kepercayaan asli yang disebut metibaro. Dalam agama ini, Tuhan disebut dengan wempangambe, dan pemimpin upacara keagamaannya adalah sandopesomba. Mereka melakukan ritual dengan
upacara adat di tempat yang dianggap keramat atau
tempat tertentu dengan mengucapkan doa dan lagulagu yang bertujuan untuk meminta petunjuk kepada
Pencipta alam semesta. Ada juga penyembahan lain yang
disebut dengan we alemba, dengan cara meti baro atau
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menyembah kepada roh-roh penguasa gunung-gunung
dan batu-batu keramat di lemba kadente sekitar balobalo. Tempat penyembahan itu sampai sekarang masih
dikeramatkan. Dahulu, leluhur To Karunsi’e menyimpan mayat dari orang yang telah mati di duni (peti) dan
dibawa ke tasima (Goa batu). Mereka baru menguburkan mayat dari orang yang mati ketika mereka mengenal
agama baru. Kepercayaan ini kemudian telah mengalami
pergeseran setelah terjadi interaksi dengan agama dan
kepercayaan yang lainnya.
Sejarah Konflik

Berada beberapa saat di Kampung Dongi sudah
dapat menjelaskan tentang konflik yang terjadi, suatu
konflik yang memperhadapkan masyarakat adat To
Karonsi’e Dongi dengan PT. Vale dan pemerintah dan
pemerintah daerah. Suatu konflik dengan kekuatan yang
tidak imbang, baik dari segi jaringan bisnis dan politik,
sumber keuangan, sumber hukum, maupun kemampuan
berdiplomasi. Karenanya tidak mengherankan jika sejauh ini konflik yang terjadi hanya menghasilkan penindasan bagi masyarakat adat To Karonsi’e. Tidak banyak
yang mengetahui, setidaknya bagi orang-orang di luar
Tana Luwu, bahwa kampung kecil ini ternyata menyimpan rangkaian sejarah konflik yang panjang, bukan
hanya konflik menyangkut keberadaan PT Vale saat ini.
Pada tahun 2008, Adam Dean Tyson melakukan penelitian untuk penulisan disertasinya di wilayah ini dengan
mengutip beberapa penulis seperti Robinson dan Neglow. Tyson menggambarkan bahwa masyarakat adat To
Karonsi’e Dongi mengalami beberapa intrusi setidaknya
dimulai sejak awal abad 19. Tyson tidak menjelaskan lebih jauh seperti apa sesungguhnya tradisi asli masyarakat
Potret Konflik di Kawasan Hutan Sulawesi
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To Karonsi’e. Namun pendapat Robinson yang dikutip
Tyson dalam laporan penelitiannya itu menguraikan
bahwa proses kawin mawin dan pembayaran upeti
kepada penguasa Kerajaan Luwu Bugis menjadi intrusi
budaya yang penting dicatat yang membuat lambat laun
kebiasaan dan tradisi Matano (Karonsi›e) menyerupai
tradisi bugis.

Intrusi selanjutnya adalah intrusi agama. Pada
1905, saat Kerajaan Luwu bersekutu dengan imperium
Belanda, tentara didatangkan untuk “menundukkan
pribumi”. Islamisasi dilakukan di dataran rendah pesisir,
sementara di perbukitan, orang Karonsie masih menganut
kristen bersama kuatnya pengaruh para penginjil Belanda
di kawasan tersebut. Lebih jauh, intrusi Belanda juga
dilakukan lewat tindakan adminsitratif dan secara khusus,
semacam kontrol terhadap populasi dan pemukiman.
Orang Karonsi’e Dongi kembali dipaksa meninggalkan
pemukiman dan kebun mereka di kawasan perbukitan
dan pindah ke rumah yang disediakan Belanda. Tak
hanya itu mereka juga harus menjadi petani padi
sawah-sawah permanen, dan mulai dikenalkan kepada
pemilikan lahan swasta.

Intrusi selanjutnya adalah pemberontakan DI/TII.
Serangan pasukan pemberontak DI/TII yang bertujuan
mendirikan negara islam dan memaksa setiap orang
memeluk islam, telah membuat orang Karonsi’e Dongi
meninggalkan kawasan leluhurnya makin jauh. Ketakutan
terhadap DI/TII membuat banyak masyarakat adat
Karonsi›e terpaksa melarikan diri ke Soluro pada tahun
1954-1956. Namun pada tahun 1957 keadaan di Soluro
juga semakin genting sehingga masyarakat Karonsi›e
terpaksa terpisah satu sama lain dan melarikan diri ke
berbagai wilayah di Sulawesi seperti wilayah Malili di
Sulawesi Selatan. Bahkan sebagian di antaranya melari-
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kan diri hingga ke wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi
Tenggara. Bersamaan dengan berhasilnya Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam memadamkan pemberontakan DI/TII, beberapa tahun kemudian, tepatnya pada
tahun 1969-1979 masyarakat adat Karonsie berangsurangsur mulai kembali menempati wilayah adat mereka
dahulu, yang saat ini dikenal dengan nama Kampung
Baru. Namun dalam proses kembalinya masyarakat
adat Karunsi’e, mereka diperhadapkan dengan berbagai masalah yang timbul akibat keberadaan PT Inco di
wilayah mereka. Namun kemenangan TNI yang sekaligus menjadi kemenangan Negara justru menjadi babak
baru dari intrusi yang menghasilkan dampak berkepanjangan. Apalagi ketika tampuk kekuasaan negara jatuh
ke rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto
yang menjalankan kekuasaan dengan tangan besi. Orang
Karonsi’e, sebagaimana masyarakat lain di seluruh Indonesia harus patuh pada Negara, sementara di sisi lain
Negara hanya memberikan pelayanan utama terhadap
korporasi, yang dilakukan melalui penyeragaman dan
alienasi lahan. Nikel yang seharusnya menjadi sumberdaya yang menyejahterakan, pada kenyataannya justru menjadi petaka bagi masyarakat Karonsi’e terutama
yang hidup di Kampung Dongi.
Sesungguhnya sumberdaya nikel di wilayah ini
telah ditemukan pada awal abad 20. Pada tahun 1901
seorang berkebangsaan Belanda yang bernama Kruyt
melakukan penelitian dan berhasil menemukan biji nikel di Pegunungan Verbeek Sulawesi. Selain itu, pada
tahun yang sama, Abendanon dan Vermaes, dua orang
berkebangsaan Jerman juga menemukan hal yang sama
ketika mereka melakukan penelitian di daerah Soroako.
Sebuah laporan yang sistematis tentang itu kemudian
disusul para Geologist Belanda: Granjean, Adam, Julius,
Potret Konflik di Kawasan Hutan Sulawesi
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Dick Man, Koolnoven dan Bothe dalam masa 1922–1932.
Laporan tersebut secara meyakinkan menunjuk wilayah
Soroako dan sekitarnya sebagai wilayah yang menyimpan endapan laterit nikel. Kegiatan eksplorasi nikel ini
dilanjutkan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun
1917–1922. Pada tahun 1934, Pemerintah Hindia Belanda
mendirikan perusahaan-perusahaan seperti Oost Borneo Maatchappij (OBM) dan Mynbow Celebes Maathchappij (MCM) untuk melakukan eksplorasi yang lebih
intensif di daerah Pomalaa, Malili, dan Matano, dan dari
hasil eksplorasi ini, kemudian ahli geologi INCO Limited
yang bernama Flat Elves kembali melakukan studi endapan nikel di Soroako Tahun 1937, akan tetapi penelitian eksplorasi nikel di daerah ini tidak dapat dilanjutkan karena gangguan keamanan, pemberontakan Kahar
Mudzakar sampai periode 1964.
Pada periode tahun 1966–1967, Direktorat Geologi
Departemen Pertambangan RI membentuk tim untuk
evaluasi endapan laterit nikel di Soroako dan sekitarnya
yang dipimpin oleh B.N Wahju. Hasil eksplorasi tim inilah
yang menjadi dasar bagi Pemerintah RI untuk mencari
investor. Dari beberapa negara yang ikut serta pada tender yang diadakan oleh Pemerintah RI pada tanggal 26
Mei 1967, PT Inco sebagai anak perusahaan Inco Ltd
dari Kanada ditetapkan sebagai pemenang tender.
PT Inco adalah perusahaan tambang yang sekitar 60% sahamnya dimiliki oleh Inco Canada Ltd, yang
mengoperasikan tambang Nikel dan melakukan proses
peleburan di dekat Sungai Matano di Sorowako, Provinsi
Sulawesi Selatan. Saat ini PT Inco telah berubah nama
menjadi PT Vale Indonesia, Tbk. Keberadaan PT Inco
(sekarang PT Vale) telah menyebabkan perubahan yang
signifikan dalam sistem sosial masyarakat setempat. Muncul permasalahan sosial baru di antaranya penguasaan

58

Akui Wilayah Adat untuk Resolusi Konflik

Abdul Rahman Nur

atas tanah, hilangnya sumber penghidupan masyarakat
akibat perusahaan membangun beberapa fasilitas untuk kepentingan perusahaan di antaranya bandar udara,
lapangan golf, kantor perusahaan, pemukiman karyawan
dan pabrik pengolahan biji nikel, tanpa memperhatikan
kehidupan komunitas adat To Karunsi’e dan bahkan
justru membatasi akses mereka terhadap sumberdaya
alamnya. PT Inco memulai eksplorasi tambang pada
wilayah komunitas adat Karonsi’e Dongi pada tahun
1968 berdasarkan pada kontrak karya yang pada saat
itu disepakati di bawah pemerintahan Presiden Soeharto pada era Orde Baru di Indonesia. Kontrak karya
ini dibuat berdasarkan pada hasil studi kelayakan oleh
para ahli geologi. Segala kegiatan pada saat itu dilakukan mutlak tanpa persetujuan masyarakat adat sebagai
pemilik wilayah tersebut. PT Inco datang dan merusak
segala yang dimiliki oleh komunitas adat Karunsi’e sejak zaman leluhur. Kemudian hasil dari studi kelayakan dan eksplorasi tersebut dikirim ke pusat penelitian
Inco di Port Colborne, Ontario-Kanada pada tahun 1970
berupa 50 ton sampel bijih besi. Tiga tahun kemudian,
tepatnya pada tahun 1973, perusahaan memulai konstruksi pabrik pertama dan dibukalah lowongan pekerjaan untuk 10.000 orang pekerja asal Indonesia dan
1.000 pekerja asal luar negeri. Para pekerja ini kemudian membangun prasarana pertambangan, seperti pabrik
pengelolahan, akses jalan, kota, pelabuhan, bandara dan
infastruktur yang diperlukan di Sorowako.
Pada tahun 1973 proses perencanaan eksplorasi
tambang di wilayah adat Karunsi’e Dongi mulai disepakati dan pada tahun 1978 proses eksplorasi sumber
daya alam mulai dilakukan oleh PT Inco. Setelah berpuluh tahun mengeruk kekayaan alam komunitas adat
Karunsi’e Dongi, PT Inco melakukan perpanjangan suPotret Konflik di Kawasan Hutan Sulawesi
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rat kontrak kerja kedua pada tanggal 15 Januari tahun
1996. Juga terdapat perjanjian modifikasi dan perpanjangan Kontrak Karya yang berlaku mulai 1 April 2008
sampai dengan 28 Desember 2025, serta mendapatkan
hak perluasan lahan tambang. Total luas wilayah konsesi
PT Vale adalah 218.528 ha dengan perincian 118.387
ha di Provinsi Sulawesi Selatan, 63.506 ha di Provinsi
Sulawesi Tenggara, dan 36.635 ha di Provinsi Sulawesi
Tengah (Antara News, 2013).
Era pemerintahan orde baru menggunakan konsep
trilogi pembangunan yaitu “Pertumbuhan, Stabilitas dan
Pemerataan”yang mengesampingkan beberapa aspek
lain yang dianggap tidak mendukung. Di masa Orde Baru
pembangunan pada aspek natural capital dikedepankan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, sehingga
cenderung mengabaikan sosial capital, masyarakat adat
sebagai pemilik tanah dan sumber daya alam mereka
harus tergusur dengan kebijakan negara yang berorientasi percepatan pertumbuhan ekonomi. Pada akhirnya,
konsep ini hanya menguntungkan segelintir orang, dan
masyarakat lokal menerima dampak akibat eksploitasi
besar-besaran yang dilakukan oleh pihak perusahaan.

PT Inco mengajukan permohonan kepada Pemerintah RI berdasarkan surat No: RML 33/9/1973 tertanggal 24 September 1973 untuk menggunakan tanah/
lahan di Sorowako guna pembangunan infrastruktur,
termasuk lahan yang akan dijadikan sebagai lapang golf,
yang merupakan eks Kampung Dongi. Pada saat itu Gubernur Sulawesi Selatan menjawab permohonan tersebut dengan memerintahkan Bupati Kabupaten Luwu
untuk membentuk Panitia Ganti Rugi Lahan. Kemudian
perusahaan memulai konstruksi pabrik pertama dengan
satu lini pengelolahan pyrometalurgi dan fasilitas-fasilitas
terkait. Dan dibuka lowongan pekerjaan untuk pekerja
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asal Indonesia dan pekerja asal luar negeri. Bupati Luwu
dengan berdasarkan surat PMDN No: 15 Tahun 1975,
kemudian membentuk Tim Panitia Ganti Rugi Kabupaten Luwu. Panitia Ganti Rugi inilah yang melakukan
inventarisasi dan pendataan atas tanah/lahan yang akan
digunakan untuk pembangunan infrastruktur, beserta
nama-nama pemilik lahan. Kegiatan ini dilakukan oleh
Panitia yang dibentuk oleh Bupati Luwu dengan melakukan peninjauan lapangan di Sorowako dan sekitarnya.
Dan berdasarkan hasil inventarisasi yang dilakukan oleh
Panitia, kemudian Bupati Luwu menetapkan biaya ganti
rugi berdasarkan SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Luwu No: 29/II/KDH/74 tertanggal 29 Mei 1975, total
keseluruhan biaya ganti rugi adalah Rp. 42.413.739,50.
Kutipan SK Bupati tersebut sebagai berikut :
“..Memutuskan:
1.		 Harga/biaya ganti rugi atas hak milik rakyat Soroako Desa Nikkel Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu,
yang dipergunakan oleh PT INCO Indonesia untuk
pembangunan proyek-proyek sebagaimana daftar
terlampir.
2.		 Menunjuk Kepala Kecamatan Nuha untuk melaksanakan pembayaran harga ganti rugi tersebut dan
mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada
Bupati Luwu.
3.		 Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam surat
keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki kembali
sebagaimana mestinya... “

Dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Luwu tercantum
nama-nama pemilik tanah, rumah dan tanaman yang
Potret Konflik di Kawasan Hutan Sulawesi
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menerima ganti rugi sebanyak 230 orang. Namun sebagian besar pemilik lahan/tanah menolak penetapan
harga ganti rugi dengan alasan nilainya terlalu kecil. Di
samping itu, adanya dugaan manipulasi dalam inventarisasi nama pemilik serta hasil pengukuran luas tanah/
lahan yang akan diganti rugi. Penolakan ini berujung
pada pemberian kuasa oleh 137 pemilik lahan kepada
pengacara Mustamin Dg Matutu, SH. (surat kuasa didaftarkan pada Panitera Pengadilan Negeri Palopo tanggal
28 Februari 1975, No: 352/S/1975).

Penolakan oleh sebahgian pemilik lahan di Sorowako atas SK Bupati No: 29/II/KDL/74 tertanggal 29
Mei 1975, kemudian direspon oleh PT Inco, Panitia Ganti
Rugi Lahan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan
Pemerintah Kabupaten Luwu, dengan Surat Persetujuan antara Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan PT INCO, tertanggal 29 November 1977, No:
AGR.16/7/50 untuk memberikan penambahan dana santunan atas kesedian masyarakat melepaskan hak-haknya
atas tanah di Sorowako sebesar Rp. 33.363.000,00. Surat
tersebut ditandantangani oleh Drs. M. Daud Nompo mewakili Pemda/Panitia Ganti Rugi Kabupaten Luwu dan
Drs. A.B. Nusaly mewakili PT Inco adapun kutipan surat
persetujuan tersebut adalah sebagai berikut:
“Pada hari ini, Selasa, tanggal 29 November 1977, kami
yang bertandatangan di bawah ini:
1.		 Drs. A.B. Nusaly, Snr. Superv. Gov. Relation PT INCO
Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama PT INCO Indonesia Jakarta selanjutnya disebut
Pihak Pertama, dan
2.		 Drs. M. Daud Nompo, Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah
Tingkat I Sulawesi Selatan yang atas kuasa Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan bertindak
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untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I
Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut Pihak Kedua.
Telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:
		 Bahwa untuk membantu meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan masyarakat di wilayah Kecamatan Nuha, khususnya Desa Nikkel (Sorowako)
Pihak Pertama telah menyediakan uang sebesar Rp
33.363.000,- untuk diserahkan kepada penduduk
yang telah/akan menyerahkan secara sah hak-hak
atas tanah miliknya untuk kepentingan pembangunan pertambangan nikel (INCO Indonesia).”
Dari beberapa dokumen yang diperoleh, proses
pembayaran ganti rugi yang dilakukan PT INCO:

“...kompensasi dan pemberian dana santunan kepada
masyarakat Sorowako sebesar Rp 42.413.739 + Rp
33.363.000 = Rp 75.776.793, dengan kurs dollar saat
itu senilai 1 US$ = Rp 415, maka pembayaran total
untuk lahan seluas 100 ha sebesar US$ 182.594...”
(sumber PT INCO).

Segala kegiatan termasuk ganti rugi lahan/tanah
dan beberapa persetujuan yang dilakukan oleh pihak
pemerintah dan PT INCO pada saat itu, di mana sebagian
besar warga kampung Dongi menganggap bahwa pada
saat itu dilakukan mutlak tanpa persetujuan masyarakat
adat sebagai pemilik wilayah tersebut. PT. INCO datang
dan merusak segala yang dimiliki oleh komunitas adat
Karunsi’e sejak zaman leluhur, dan mereka hanya melibatkan beberapa kelompok-kelompok tertentu saja yang
mengatasnamakan warga Karunsi’e Dongi.
Potret Konflik di Kawasan Hutan Sulawesi
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Pada tahun 2000 masyarakat adat Karonsie kembali ke wilayah adat mereka dan berusaha membangun
kembali wilayah adat yang telah diklaim dan dirusak
oleh PT Inco. Masyarakat kemudian membangun tempat
tinggal mereka di sekitar lapangan golf milik PT Inco.
Namun proses kembalinya mereka di tanahnya di Kampung Dongi tidak semudah yang dibayangkan. Mereka
diintimidasi oleh pihak perusahaan dan petugas-petugas
pemerintah. Masyarakat bahkan dilarang untuk menempati atau membangun di Kampung Dongi. Hal ini digambarkan oleh Pak Husain dalam satu pertemuan:

“...bentuk intimidasinya yaitu mereka mengatakan
“Bapak jangan tinggal di sini, karena ini adalah tanahnya PT INCO (PT Vale).” Sebagai orang bodoh saya
mengatakan tidak pernah melihat PT Inco (PT Vale)
membawa tanahnya datang ke sini dan menempelkan di tanah adat kami disini.”Lalu mereka melanjutkan juga “ ...pihak perusahaan mengatakan telah
membeli lahan ini,” Saya lalu menjawab “Kalau PT
Inco (PT Vale) telah membeli tanah ini, siapa yang
menjual? Dan kepada siapa uangnya diberikan? Kemudian mana buktinya? Sampai sekarang kami belum pernah diperlihatkan.”

Bapak tua ini dengan semangatnya terus menceritakan kepada kami tentang apa yang dialaminya pada
saat itu, perdebatan terus berlanjut dengan pihak perusahaan dan pemerintah dimana mereka juga mempertanyakan soal bukti kepemilikan masyarakat adat
Karunsi’e terhadap tanah itu;

“Kalau Bapak atau orang Karunsi’e Dongi punya
tanah ini, di mana sertifikatnya?” Saya menjawab-

64

Akui Wilayah Adat untuk Resolusi Konflik

Abdul Rahman Nur

Husein… “Minta maaf Pak, kalau saya yang telah
berumur 60 tahun ini tidak mengenal yang namanya
sertifikat. Sertifikat kami adalah orang mati.”Pihak
perusahaan kaget, dan bertanya “Maksudnya apa?”
Saya dengan santai menjawab “Tidak ada binatang
yang punya kuburan, tidak ada binatang yang tanam kelapa, tidak ada binatang yang buat kampung,
tidak ada binatang yang bikin sawah dan pematang,
tidak ada binatang yang membuat pengairan.”
Pak Husain lebih lanjut mengatakan;

“Sertifikat adat kami adalah kuburan, tanaman tahunan, sawah, bekas kampung, situs-situs lain seperti
kuburan batu (tasima). Itulah sertifikat kami, tidak
ada yang ditulis seperti pemerintah.”
Dialog antara Pak Husain dengan pihak perusahaan dan pemerintah itu sesungguhnya dengan sangat
jelas menunjukkan klaim kepemilikan berbasis sejarah
yang dilakukan masyarakat Karonsi’e. Pak Husain ingin
menyampaikan pesan bahwa keberadaan mereka jauh
sebelum pihak PT Inco (PT Vale) melakukan kegiatan
eksplorasi dan penambangan di wilayah adat Karunsi’e.
Sikap penolakan terhadap keberadaan perusahaan
pada hakikatnya tidak saja disebabkan karena mereka
kehilangan tanah untuk berladang dan bersawah dan sebagai pusat dari pembentuk identitas Karonsi’e. Di sisi
lain masyarakat juga merasa kehadiran perusahaan itu
sama sekali tidak membawa manfaat apa-apa. Listrik
yang mereka ambil begitu saja dari tiang listrik di pinggir lapangan golf selalu diancam untuk dicabut kembali
oleh perusahaan. Apalagi persoalan ganti rugi. Selama
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ini masyarakat Karonsi’e beranggapan kehadiran perusahaan hanya menguntungkan pemerintah daerah dan
pemerintah pusat. Sayangnya masyarakat Karonsi’e tak
sekalipun mendapat rembesan dari pemerintah daerah
dan pemerintah pusat ini. Masyarakat Karonsi’e Dongi
tidak pernah mendapatkan kompensasi dalam bentuk
apapun. Padahal dalam laporan tahunannya, PT Inco
selalu menyatakan bahwa semua persoalan yang timbul dari aktivitas pertambangan (termasuk tuntutan
kompensasi masyarakat Karonsi’e Dongi) telah diatasi.
Di tengah suasana tertekan karena kemiskinan dan
intimidasi, masyarakat adat To Karunsi’e yang bermukim
di Kampung Dongi membangun kembali kampung mereka dengan kesederhanan. Penataan kampung dilakukan
setelah tercapai kesepakatan dalam musyawarah kampung. Kondisi ekonomi mereka yang sangat terbatas menyebabkan rumah-rumah masyarakat Karonsi’e Dongi
hanya terbuat dari sisa-sisa kayu atau sampah perusahaan, yaitu kayu atau tripleks bekas yang sudah dibuang
atau tidak digunakan lagi oleh perusahaan.
Basis klaim perusahaan dalam penguasaan atas
wilayah adat Karonsi’e Dongi adalah hukum negara (hukum positif ). Sementara basis klaim masyarakat adat
Karonsi’e Dongi didasarkan pada aspek kesejarahan yang
mencakup sejarah migrasi, pembentukan hukum dan
kelembagaan adat, dan lainnya. Di sisi lain, pemerintah
kita mendasarkan diri semata-mata pada hukum tertulis
(asas legalitas) dalam menyelenggarakan pemerintahan
termasuk dalam membuat keputusan-keputusan administratif semisal izin kepada pihak swasta. Penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada asas legalitas
semacam itu dalam praktiknya sudah tidak memadai
apalagi di tengah masyarakat yang memiliki dinamika yang
tinggi. Hal ini dikarenakan hukum tertulis juga mengandung
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kelemahan. Menurut Bagir Manan, hukum ini (hukum
tertulis) memiliki berbagai kelemahan bawaan dan kelemahan buatan ; “Sebagai ketentuan tertulis atau hukum
tertulis, peraturan perundang-undangan memiliki jangkauan yang terbatas sekedar “momen opname” dari unsur-unsur politik, ekonomi, sosial, budaya dan hankam
yang paling berpengaruh pada saat pembentukan.” Oleh
karena itu, mudah sekali bila dibandingkan dengan perubahan masyarakat yang semakin cepat atau dipercepat. Lebih lanjut ia menyebutkan kesulitan-kesulitan yang
dihadapi hukum tertulis yaitu:

(1). Hukum sebagai bagian dari kehidupan masyarakat
mencakup semua aspek kehidupan yang sangat luas
dan kompleks sehingga tidak mungkin seluruhnya
dijelmakan dalam peraturan perundang-undangan.
(2). Peraturan perundang-undangan sebagai hukum
tertulis sifatnya statis (pada umumnya), tidak dapat dengan cepat mengikuti gerakan pertumbuhan,
perkembangan dan perubahan masyarakat yang
harus diembannya. Oleh karena itu, dalam penyelenggraan kenegaraan dan pemerintahan dalam
suatu Negara hukum diperlukan persyaratan lain
agar kehidupan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan berjalan dengan baik dan bertumpu
pada keadilan.”

Hukum adat yang sebagian besar hidup dan dipraktekkan oleh masyarakat meskipun tidak tertulis nyatanyata dipandang sebagai landasan dalam penyusunan
UUPA oleh para perancangnya. Inti konsep ini dinyatakan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dalam UUPA. Dalam Pasal
5 dinyatakan:
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“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang
angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara,
yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan
Sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini
dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala
sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang
bersandar pada hukum agama.”
Namun sejatinya, ketentuan mengenai hal ini sama
sekali tidak diperhatikan dalam menjalankan hukum pertanahan di Indonesia. Apalagi ketika pemerintah mengeluarkan berbagai Undang-undang sektoral, seperti Undangundang Kehutanan, Undang-undang Pertambangan, dan
lain-lain. Melandaskan hukum pertanahan nasional pada
hukum adat seyogyanya juga berkonsekuensi pada diterimanya klaim-klaim berbasis sejarah pada masyarakat adat.
Dalam praktek, klaim wilayah adat yang pada hakikatnya
dikuasai secara komunal oleh suatu kelompok masyarakat
adat tidak mendapatkan tempat dalam hukum administrasi
pertanahan. Hal-hal tersebut menghadirkan berbagai ketimpangan dalam berbagai bentuknya menyangkut tanah dan
hubungannya dengan masyarakat adat. Christodoulou,
sebagaimana dikutip Gunawan Wiradi (2002) mengemukakan bahwa berkaitan dengan tanah, setidaknya
ada tiga macam ketimpangan yang terjadi di Indonesia,
yakni:
a.		Ketimpangan dalam hal struktur “pemilikan” dan
“penguasaan” tanah Kepentingan/keberpihakan
Pemerintah. Peran pemerintah mendominasi dalam
menentukan kebijakan peruntukan penggunaan lahan dan mendukung pihak bermodal dan penguasaan lahan, sedangkan peran masyarakat rendah.
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b.		Ketimpangan dalam hal peruntukan tanah, terdapatnya indikasi kesenjangan, yakni tanah yang
seharusnya diperuntukan bagi pertanian rakyat
digusur, sedangkan sektor non pertanian semakin
bertambah luas.
c.		 Ketimpangan atau Incompability dalam hal persepsi
dan konsepsi mengenai agraria. Terjadi perbedaan
persepsi dan konsepsi mengenai bermacam hak
atas tanah, yakni pemeritah dan pihak swasta yang
menggunakan hukum positif dengan penduduk
yang berpegang pada hukum normatif/hukum adat.

Ketimpangan sebagaimana dijelaskan di atas
itulah yang menyebabkan persoalan yang terjadi di
Karonsi’e Dongi, sebagaimana juga terjadi di hampir semua
masyarakat adat di Nusantara. Negara mengklaim begitu saja suatu wilayah adat sebagai suatu wilayah yang
tidak dihaki oleh masyarakat adat hanya karena basis
klaim masyarakat adat didasarkan pada hukum adat,
bukan pada ketentuan hukum negara (hukum tertulis).
Negara kemudian dengan kewenangannya sebagai administratur pertanahan dengan begitu saja memberikan
ijin-ijin kepada swasta untuk dikelola. Pada tahap lanjut,
negara dan swasta yang mendapatkan ijin dari negara
secara terus menerus berusaha memisahkan antara hukum positif (produk negara) dengan hukum lokal (living
law). Padahal hukum sebagai kaidah atau norma sosial
tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu
masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu
merupakan pencerminan dan konkretisasi dari nilainilai yang pada suatu saat berlaku dalam masyarakat.
Eksklusi hukum negara terhadap keberadaan
masyarakat adat Karonsi’e Dongi dan wilayah adatnya
tidak membuat mereka surut langkah. Meskipun bePotret Konflik di Kawasan Hutan Sulawesi
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berapa anggota masyarakat adat Karonsi’e Dongi yang
karena takut memilih untuk pergi dari Dongi. Ada juga
beberapa orang yang memilih untuk tinggal di tempat
yang telah disediakan PT Inco (sekarang PT Vale) di Desa
Ledu-Ledu (Pontawa’a) Kecamatan Wasuponda. Ini adalah lokasi yang menjadi tempat relokasi bagi masyarakat
adat Karonsi’e Dongi. Tetapi lokasi perumahan sebagai
areal relokasi di Wasuponda ini sekarang menjadi objek
sengketa karena ada pihak lain yang juga mengklaim areal itu sebagai pemilik. Sementara saat ini, terdapat 26
rumah penduduk dengan 57 KK yang menempati dan
bertahan di Kampung Dongi.
Ada banyak kejanggalan yang terjadi mengiringi
proses relokasi sebagian komunitas adat Karunsi’e
ke Desa Ledu-ledu. Menurut informasi dari sebagian
masyarakat adat Karunsi’e yang menolak relokasi tersebut, mereka pernah dipanggil oleh Ciko Bangun, Vice
President PT Inco pada suatu malam ke kediamannya
yaitu di perumahan di Salonsa. Ia mempertanyakan perihal anggaran yang telah dikeluarkan untuk biaya relokasi yang menurutnya telah dikeluarkan oleh perusahaan
tahap I sebesar 3,3 Miliar dan tahap II 1,4 Miliar. Untuk memperjelas hal itu, selain memanggil warga Kampung Dongi, ia juga memanggil Direktur Eksternal untuk
menanyakan kejelasan dana yang telah ditransfer oleh
pihak perusahaan. Dalam penjelasannya Sawedi, Direktur Eksternal, mengatakan:
“Dana telah ditransfer ke rekening salah seorang
pejabat pemerintahan.” Ciko Bangunkaget dan
mengatakan:“Pantasan warga Dongi masih ribut,
ternyata dananya salah transfer.”

70

Akui Wilayah Adat untuk Resolusi Konflik

Abdul Rahman Nur

Pertemuan tersebut berlangsung sangat tegang,
mulai pukul 19.00–22.00 malam. Tetapi akhirnya semakin
jelas kenapa proses relokasi itu menjadi bermasalah.
Belum lagi dari beberapa informasi yang diperoleh dari
masyarakat yang menyebutkan bahwa pembangunan
perumahan di wilayah relokasi selain mendapatkan
dana dari PT Inco (PT Vale) juga mendapatkan dana dari
APBN melalui program Menteri Perumahan, melalui
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Sementara itu anggota komunitas Karonsi;e yang
bertahan di Kampung Dongi tidak pernah lepas dari intimidasi dan teror dari pihak perusahaan. Salah satu penyebab terjadinya teror dan intimidasi tersebut adalah
karena wilayah yang ditempati masyarakat merupakan
wilayah tempat perencanaan untuk pembangunan cagar
budaya oleh PT Inco (PT Vale). Pada tahun 2003 polisi
dan pihak keamanan PT Inco (PT Vale) mengancam
akan membakar rumah masyarakat adat Karonsi’e yang
tidak bersedia direlokasi. Mereka dituduh tinggal di atas
tanah PT Inco (sekarang PT Vale). Beberapa orang warga
masyarakat adat Karunsi’e Dongi kemudian dibawa ke
kantor polisi dan diinterogasi serta diancam dengan kurungan penjara. Dalam penuturannya, Pak Husen Wololi
mengatakan;
“...kami pada saat itu akan membangun kembali
kampung Dongi, tapi perusahaan mendatangkan 3
mobil yang berisikan anggota Polres Luwu Utara.
Ternyata adalah pasukan Brimob dilengkapi dengan senjata, termasuk gas air mata, yang dipimpin
langsung oleh Kapolres. Dan beliau mengancam akan
menembak saya, dan saya katakan “Silahkan Bapak
menembak saya, saya rela mati di sini karena orang
tua saya juga melahirkan saya di sini.””
Potret Konflik di Kawasan Hutan Sulawesi
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Seminggu setelah itu, PT Inco memasang tanda
larangan untuk tidak bermukim di kKampung Dongi
(Sabtu, 17 Mei 2003). Papan yang berisikan larangan
itu dipasang oleh security (2 orang) dan dikawal oleh
2 orang anggota Polisi. Terdapat sekitar kurang lebih
7 papan larangan yang dipasang di wilayah Kampung
Dongi. Menyusul pada 27 Mei 2003 warga dipanggil ke
Masamba untuk menghadap Asisten I Luwu Utara, Drs.
Haerul Pangerang. Dalam pertemuan yang dihadiri oleh
56 orang dan berlangsung dari Pukul 10.00 pagi - 15.00
tersebut, Asisten I Luwu Utara mengatakan: “..tidak
boleh bermukim di wilayah itu, karena sudah dibeli PT
Inco” Tanggapan warga adalah:“Kami akan tetap tinggal
di Dongi, karena tanah leluhur kami.”
Pada Senin 14 Juli 2003, Kepala Polisi Sektor (Kapolsek) Nuha bersama 2 orang anggota Polsek menemui
Pak Yadin (67) di gubuknya.Kapolsek mengatakan:

“Bapak ini kepala batu..disuruh pindah tidak mau.
”Tembak saja,” teriak salah satu anggotanya. Kemudian
Pak Yadin menjawab “Saya akan merasa mati terhormat kalau ditembak karena mempertahankan hak leluhur, daripada saya mati ditembak karena mencuri.”
Kapolsek melanjutkan, “Apa alasannya atau dasarmu
kamu tinggal di sini, apa ada sertifikat?” Dijawab lagi
oleh Pak Yadin “..orang tua saya tidak baca tulis jadi
tidak tahu sertifikat.”

Setelah berdebat, kemudian pak Yadin sempat diseret ke mobil patroli terbukauntuk dibawa ke kantor security PT Inco. Melihat kejadian itu Ibu Werima juga ikut
menemani. Setibanya di kantor security PT Inco mereka
mendapatkan intimidasi.
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“Itu tanah sudah dibeli PT Inco, anda tidak punya
hak untuk tinggal di sana lagi,” kata Kepala Security yang
ditimpali oleh Jhon Pitier (Manajer Security) dengan
mengatakan: “Kami tidak mau tahu orang Dongi di sana.”
Dengan nada keras, Ibu Werima Mananta mengatakan,
“Kami tidak mau tahu orang bule di sini, pulang saja ke
kampung mu!”
Menurut keterangan Pak Yadin semenjak permasalahan ini, warga sudah sering dipanggil oleh pihak
kepolisian: “Kadang kami dipanggil di kantor Polsek
Nuha, kadang 4 kali dalam seminggu dipanggil, dibujuk
untuk meninggalkan kampung Dongi, juga biasa dipaksa”.
Selain anggota kepolisian yang mengintimidasi
warga Dongi, menurut keterangan warga, mereka juga
pernah mendapat intimidasi dari tentara dari Koramil
Nuha. Pada Jumat, 9 Januari 2004, ada anggota Koramil
Nuha meminta masyarakat untuk segera meninggalkan
tempat atau mengosongkan kampung Dongi.

Kriminalisasi terhadap masyarakat adat Karunsi’e
di Kampung Dongi terus berlangsung. Hari Ariadi Pengke
(41) menceritakan bahwa pada jam 09.00 pagi di tahun
2004 dirinya bersama beberapa orang warga Dongi lainnya (Ramli Laduri, Hadoni Pengke, Yabert Ambeta, Irwan Kadir, Syarifuddin) didatangi aparat Polsek Nuha.
Pada saat itu kejadiannya di kebun yang diklaim PT Inco
sebagai wilayah konsesi perusahaan itu. Pihak Polsek
datang dengan menggunakan 2 truk Brimob bersama
dengan anggota TNI. Pihak kepolisian bertanya“Kenapa
melakukan kegiatan di sini padahal lahan perusahaan,
tidak ada tanah adat di sini.” Hari Ariade Pangke dan
warga lain menjawab, “Ini tanah leluhur kami, ini bekas sawah orang tua kami, dan kuburan, bekas kampung
(sekarang jadi lapangan golf ).” Mereka kemudian dibawa
ke kantor eksternal PT Inco. H. Ganis (orang PT Inco)
Potret Konflik di Kawasan Hutan Sulawesi
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menyatakan “Memang itu adalah tanah PT Inco.” Setelah
itu mereka diminta pulang. Berselang 3 hari, ada surat
panggilan polisi dengan Nomor surat B/95/X/2003/
Reskrim yang ditandatangani oleh Kanit Reskrim Polsek
Nuha, tetapi mereka tidak memenuhi panggilan tersebut. Surat tersebut disusul dengan panggilan kedua pada
tanggal 8 Agustus 2003, dengan Nomor surat S.Pgl/89/
VIII/2003/Serse dari Polsek Nuha. Akhirnya mereka memenuhi panggilan Polsek, untuk dibuatkan BAP. Mereka
dituduh melakukan penyerobotan tanah perusahaan.
Kapolsek Nuha berkata “Kkamu menyerobot tanah perusahaan, kalian akan dipenjara selama 1 tahun percobaan
3 bulan.” Mereka dikenakan pasal 6 (1) huruf a, b, c dan d
Perpu Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa ijin yang Berhak atau Kuasanya. Setelah
itu, tuduhan itu diproses di Pengadilan Negeri Masamba.
Mereka disidang sekitar 2 jam, tanpa pengacara. Majelis
hakim menjatuhkan putusan berupa hukuman selama
3 bulan (tahanan luar) tetapi wajib lapor dan melarang
melakukan kegiatan menyerobot tanah perusahaan.
Beberapa tahun terakhir, jika masyarakat Karonsi’e
Dongi mendapatkan intimidasi atau tekanan dari pihak
perusahaan dan aparat pemerintah, mereka akan segera
mengkomunikasikannya dengan organisasi masyarakat
adat yang ada di Tana Luwu (AMAN Tana Luwu). Berikut beberapa dokumen tentang hasil percakapan antara
Ketua Badan Pelaksana Harian (BPH) AMAN Tana Luwu
dengan masyarakat adat Karunsi’e terkait intimidasi
pihak perusahaan dan pemerintah. Komunikasi ini dilakukan via sms dan email pada tahun 2013:
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Kawan-kawan yb
Pagi ini saya dapat SMS dan tlp dari ibu Werima
Mananta di Kampung Dongi Sorowako.
SMSnya ini
Kepada seluruh pengurus AMAN masing2 di tempat.
Kami minta perlindungan kepada aman. Mengenai
warga dongi’bumper.P.T.Vale sudah membuat laporan
ke polisi.Tembus ke daerah.Akan melakukan penggusuran paksa dgn melibatkan polisi tentara.Dan pamong
praja sebelum 20l3.Dan P.T Vale akan memutuskan
lampu bln 9.Dgn meminta anggota brimba 2 palaton.
Sesuai berita acara external P.T Vale kemarin siang.
Setelah penggusuran sebelum 20l3.Akan menggunakan
kodim 2 palaton.Brimob 2 palaton.Pamong praja 500
org akan mengawal alat berat.Exkapator.Buldoser 10
unit akan menggusur ruma2warga di dongi’bumper
Tabe ki..
Saya bersama masyarakat Dongi baru saja selesai rapat dengan pihak PT Vale,Pemerintah Kab
Luwu timur,pihak kepolisian dari Polda Sulselbar 3
orang,Kapolres Luwu Timur yang dipimpin langsung
oleh Wakil Bupati, Luwu Timur.
Pertemuan dimulai jam 8.30 sampai jam 13:00 siang
berjalan sangat alot, pertama diskusi yang berkembang yaitu soal adanya SMS dari berbagai penjuru
yang ditujukan ke pihak perusahaan, pemerintah dan
kepolisian sampai masalah ini membuat semua pihak
pusing dengan masalah orang kampung Dongi.
Pihak PT Vale beralasan bahwa pemasangan aliran
listrik oleh masyarakat Dongi adalah
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ilegal dan pencurian, makanya kami meminta untuk
diputuskan dan juga area kampung dongi adalah
wilayah konsesi dan terdapat tambang aktif, mereka
berencana akan merelokasi masyarakat Dongi ke Wasuponda desa Ledu-ledu dan diberikan semua fasilitas
air, listrik serta jaminan ekonomi seperti kebun, sebagai lahan tani.
Perwakilan dari masyarakt yaitu ibu Werima mengatakan tidak akan pernah masyarakat adat Dongi meninggalkan kampungnya, walaupun itu mati taruhannya.
Dengan pernyataan itu pihak kepolisian mengatakan
bahwa penyelesaian ini harus dilakukan secara adat
dan menghormati hukum negara serta hukum adat
yang berlaku.
Pihak PT Vale mengusulkan usulan alternatif membentuk Tim kajian tehnis untuk menyelesaikan
masalah relokasi ini dan bertugas apakah kampung
Dongi layak huni atau tidak,tapi pihak pemerintah
menolak usulan itu dengan alasan pembentukan tim
tehnis akan memakan waktu yg lama dan kerja yang
lama,sendangkan persolaan ini harus butuh kejelasan
secepatnya.
Akhirnya Kapolres Luwu timur mengusulkan kepada
PT Vale untuk tetap memperhatikan masyarakat Dongi
dan memberikan fasilitas, menata perkampungan
Dongi,tidak ada relokasi masyarakat Dongi tetapi
masyarakat Dongi juga tidak memasukkan orang lain
di kampung Dongi untuk bermukim di dalam.
Usulan ini mendapat respon positif dari wakil Bupati beserta masyarakat Dongi dan tanggal 25 september nantinya akan dilakukan pertemuan ulang
apakah pihak PT Vale menyetujui usulan ini

76

Akui Wilayah Adat untuk Resolusi Konflik

Abdul Rahman Nur

dan membahas langka2 selanjutnya.
Pemerintah Luwu timur dan kapolres Luwu timur
datang langsung meninjau lokasi kampung Dongi
setelah pertemuan tadi dan menjamin orang Dongi
tidak akan di relokasi oleh pihak PT Vale.
Ini sebuah kemenangan kecil buat orang Dongi dan
perjuangan masih panjang.
Ibu Werima Mananta mewakili masyarakat Dongi
menitip salam buat kita semua, terima kasih atas
bantuan dan doanya.
Saya sekarang masih di Dongi, masyarakat lagi merayakan pesta kemenangan kecil ini.
Salam
Bata Manurun
AMAN Wilayah Tana Luwu
Dalam perjuangan menghadapi perusahaan, komunitas adat Karunsi’e juga terkadang berhasil memenangkan proses-proses negosiasi di tingkat lokal, yang
biasa mereka sebut dengan “kemenangan kecil”.
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Kemenangan kecil buat Dongi
Masyarakat adat kampung Dongi sudah menang
dua langkah;
Pertama mereka sudah kuasai listrik milik PT Vale,
walaupun itu katanya, menurut pihak Vale, iIlegal
dan hukumnya adalah pidana.
Ke-dua masyarakat adat kampung Dongi sudah
mendapat dukungan dari Pemda untuk tidak akan
direlokasi, yang sebelumnya Pemda bersama dengan Vale menentang keberadaan masyarakat Dongi,
bermukim di area konsesi walaupun itu adalah
tanah adat orang Dongi sendiri.
Tgl 25 hari Selasa, minggu depan akan kembali
diadakan pertemuan ketiga pihak, antara Pemerintah, Vale dan masyarakat Dongi di kantor Bupati
Luwu Timur untuk membahas penataan dan jaminan fasilitas dari PT Vale dan pemerintah untuk
orang Dongi.
Semoga ini akan menjadi kemenangan ke-tiga dan
kemenangan yang utuh untuk Dongi.
Kawan-kawan perjuangan orang Dongi masih
panjang dan tantangan serta tekanan dari PT Vale
semakin kuat, mari kita dukung perjuangan orang
Dongi dengan cara kita masing-masing merebut
dan menuntut haknya.
Salam dari Tana Luwu
Bata Manurun
AMAN Tana Luwu
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Dalam perkembangannya, kesempatan untuk bekerja pada PT Inco tidak merata. Jikapun masyarakat adat
Karonsi’e Dongi mendapatkan kesempatan, pada umumnya mereka hanya dipekerjakan sebagai pegawai kontrak maupun buruh pabrik.
Adalah sangat ironis. Di tengah tuntutan dan penolakan masyarakat adat Karonsi’e terhadap keberadaan PT
Inco (PT Vale) sebagai akibat dari kerusakan lingkungan
dan hancurnya sumber-sumber kehidupan masyarakat,
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
justru memberikan penghargaan emas (Aditama) kepada PT Vale pada tahun 2013. Presiden Direktur PT Vale
Nico Kanter mengatakan bahwa penghargaan tersebut
adalah wujud pengakuan pemerintah atas kinerja lingkungan yang baik. “Di sisi lain, penghargaan ini menjadi
cambuk bagi kita untuk terus-menerus meningkatkan
kinerja, sebab pengelolaan lingkungan yang baik bukan
opsi melainkan suatu keharusan dan wujud tanggung
jawab perusahaan,” ujar Nico Kanter. Sementara General
Manager Environment, Sunarso, menuturkan bahwa
proses penilaian oleh ESDM ini melibatkan tenaga-tenaga ahli independen di luar kementerian. “Yang dinilai
meliputi enam aspek pengelolaan lingkungan, yakni
pengelolaan batuan penutup, erosi dan sedimentasi,
pembibitan, reklamasi dan revegetasi, sarana penunjang
serta pemantauan lingkungan pertambangan” (Laporan
Tahunan PT Vale 2013)
Pemberitaan ini sungguh tidak sesuai dengan realitas yang terjadi di lapangan. Meskipun PT Vale selalu
berkomentar bahwa isu pokok yang mereka akan perhatikan dengan sungguh-sungguh dalam program-program
perusahaan adalah kesejahteraan masyarakat dan perlindungan lingkungan hidup, dengan memporsikan anggaran perusahaan sebesar US$ 265 juta untuk proyekPotret Konflik di Kawasan Hutan Sulawesi
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proyek sosial dan US$ 1,015 miliar untuk perlindungan
dan konservasi lingkungan, kenyataan di lapangan sungguh sangat bertolak belakang. Kerusakan ekonomi dan
kerusakan lingkungan terjadi.
Beberapa hasil penelitian terkait dampak kegiatan
pertambangan yang dilakukan oleh PT Inco (PT Vale)
menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara apa yang
meraka laporkan dalam setiap tahunnya dengan realitas
yang terjadi:

“Kegiatan pertambangan yang dilakukan PT INCO
ini mengancam lingkungan hidup di sekitar kawasan
pertambangan. Misalnya saja perusakan hutan di
kawasan proyek pembangunan PLTA milik PT INCO
di aliran Sungai Larona, Desa Karebbe, Luwu Timur,
yang juga merupakan kawasan hutan lindung. Akibat aktivitas PT INCO tersebut, kelestarian flora dan
fauna di kawasan itu menjadi terancam. Hutan yang
gundul tentu akan berdampak pada terjadinya bencana. Jika hujan turun dengan deras, kawasan tersebut terancam banjir dan longsor, yang akan menjadi
ancaman serius bagi penduduk yang berada di dataran rendah.” ( Nurdita Oktariany, 2008)
“..Sejak PT INCO berdiri, perusahaan tambang ini telah
memberikan pemasukan kepada kas pemerintah
berdasarkan Kontrak Karya I, royalti yang diterima
pemerintah Indonesia hanya sebesar 0,015% dari
harga setiap kilogram nikel. Sewa lahan tambang
setiap tahunnya hanya sebesar 1 US dollar per hektar per tahun. Dalam Kontrak Karya II, sewa lahan
tambang dinaikkan menjadi 1,5 US dollar per hektar
per tahun, namun royalti sama sekali tidak berubah.
Pendapatan pemerintah jauh lebih rendah diband-
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ingkan dengan keuntungan yang diperoleh PT INCO.
Misalnya saja, antara tahun 1988-1998, pendapatan
pemerintah hanya 25,7 juta US dollar dalam bentuk
royalti, pajak perusahaan, sewa tanah, dan sewa
air, sedangkan keuntungan bersih PT INCO tahun
1989 sebesar 182 juta US dollar. Total keuntungan
PT INCO dari 1988 hingga 1998-di luar tahun 1990,
1991, 1992, dan 1993-mencapai 588 juta US dollar.
Adapun pajak dari penghasilan PT INCO (terhitung
sejak 1 April 2008), dikurangi menjadi hanya sebesar 30%, yang sebelumnya mencapai 45%.” (Arianto
Sangaji, 2002).
Peralihan fungsi kawasan juga massif terjadi.
Di wilayah komunitas adat Karunsi’e misalnya, lahan
masyarakat yang diambil atau dikuasai oleh perusahaan, kemudian dialihfungsikan dari lahan pertanian
dan perkebunan yang produktif menjadi fasilitas perusahaan, adapun wilayah yang telah dikuasai adalah sebagi berikut :
1.		 Bonsora, tempat ini telah dibangun atau dialihfungsikan sebagai fasilitas pabrik pengolahan biji nikel;
2.		Pontada luasnya kurang lebih lima ratus hektar,
adalah bekas Kampung Tua, yang sekarang sudah
dialihfungsikan menjadi perumahan karyawan
PT Inco. Di Pontada sendiri dulunya ada kuburan
tua yang letaknya di pinggir danau dan juga ada
kuburan batu yang dulunya berada di Singkole;
3.		 Tapulemo, bekas Kampung Tua yang sekarang sudah menjadi perumahan PT Inco, yang sekarang
berubah nama jadi jalan Maluku;
4.		 Kampung Dongi, luas tiga hektar. Sebagian telah dialifungsikan menjadi lapangan golf;
5.		 Kopatea dan Ruruano dialihfungsikan menjadi lapaPotret Konflik di Kawasan Hutan Sulawesi
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ngan golf dan tempat training mengemudi mobil;
6.		 Langolia atau Persawahan Masyarakat Dongi dialihfungsikan menjadi kantor Ton admin atau kantor
sawerigading;
7.		 Gunung Paopusi atau Gunung Posi, direncanakan akan
dijadikan taman raya atau taman bermain
8.		Kuretelawa (25 ha), dulunya adalah persawahan
dan sekarang sudah ditimbun atau jadi telaga

Peralihan fungsi wilayah adat Karunsi’e Dongi
memberikan dampak buruk bagi kelangsungan hidup
masyarakat setempat. Mereka terpaksa harus merubah
pola hidup yang selama ini bertani menjadi pekerja atau
buruh perusahaan, karena lahan yang selama ini mereka
garap sudah tidak produktif lagi untuk dijadikan lahan
pertanian. Lapisan atas tanah (topsoil) atau humusnya
telah dikeruk oleh alat berat perusahaan sehingga praktis tingkat kesuburan tanah sangat minim. Apalagi luas
lahan garapan masyarakat telah berkurang secara dramatis sebagai akibat dari pembangunan beberapa fasilitas
perusahaan dan klaim wilayah konsesi.
Selain dengan dimasukkannya wilayah Adat To’
Karunsi’e ke dalam wilayah Konsesi PT Inco (PT Vale)
juga telah diklaim oleh Dinas Kehutanan sebagai kawasan Hutan Lindung seluas 6.647 ha, praktis wilayah
adat Dongi semakin berkurang. hal ini disampaikan oleh
Yadin Wololi, seorang anggota masyarakat Dongi :

“Kkami dan beberapa warga berusaha untuk membuka
lahan perkebunan di wilayah Adat kami, tetapi pada
saat itu petugas gabungan (TNI, POLRI, Polhut dan
Satpol PP) melarang kami, dan saya diminta untuk menandatangani Surat Pernyataan yang isinya diminta
untuk meninggalkan Kampung Dongi tanpa syarat.”
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Proses penetapan wilayah adat Karunsi’e (Kampung Dongi) sebagai wilayah hutan lindung merupakan
sebuah bentuk ketidakadilan yang dilakukan oleh negara terhadap masyarkat adat Karunsi’e Dongi.
Tetap semangat adalah kata yang pantas dilekatkan bagi masyarakat adat Karonsi’e Dongi. Di tengah
berbagai himpitan ekonomi dan berbagai tekanan yang
dilakukan perusahaan dan pemerintah daerah, mereka
masih terus berjuang untuk diakui sebagai pewaris sah
dari wilayah adat mereka. Mereka secara terus menerus
memperkuat gerakan mereka dan memperluas jaringan
atau kerjasama dengan berbagai elemen masyarakat
sipil untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Selain
dibantu oleh organisasi-organisasi masyarakat sipil
seperti AMAN, Walhi dan media, mereka juga membentuk persatuan dan solidaritas antara suku yang berada
di wilayah Nuha yang terkena dampak tambang yang
dikenal dengan istilah PASITABE (Padoe, Karunsi’e dan
Tambe’e). Namun dalam memperkuat gerakan itu, persoalan lain muncul. Sebuah organisasi baru muncul yang
diberi nama KRASPASKAD (Kerukunan Petewawo Asli
Karunsi’e Dongi). Kehadiran organisasi baru itu menyebabkan masyarakat Karonsi’e Dongi menarik diri
dari organisasi PASITABE. Mereka menganggap bahwa
mereka hanya dimanfaatkan oleh kelompok tertentu
untuk mendapatkan keuntungan dari perusahaan dan
pemerintah.
Salah satu tulisan yang dilansir dalam media tentang bentuk intimidasi yang dilakukan pihak perusahaan kepada masyarakat adat Karunsi’e, oleh kontributor Kompas.com dalam media online :
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Ratusan Warga Suku Karunsi’e Dihantui Kecemasan
Penulis : Kontributor Tana Luwu, Husain | Selasa, 25 September 2012
| 13:03 WIB

LUWU TIMUR. KOMPAS. com - Keberadaan Suku
Karunsi’e di Kampung Dongi, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan tengah dihantui kecemasan akibat ancaman penggusuran yang tengah santer
terdengar.

Senin (24/09/2012) sekitar pukul 12.30 WITA
siang, Werima (65) selaku Ketua Suku Karunsi’e, menerima Kompas.com di halaman rumahnya yang berdinding
kayu papan di Kampung Dongi, Desa Magani.
Berbahasa Indonesia dengan dialek khas Suku
Karunsi’e, wanita itu mengawali ceritanya dengan memperkenalkan nama Kampung Dongi yang diambil dari
nama buah Dengen yang banyak tumbuh liar di perkampungan tersebut.
Perkampungan Dongi, dihuni sekitar 60 kepala keluarga dengan jumlah keseluruhan 180 warga. Mereka
menetap di atas lahan seluas puluhan hektar. Rata-rata
mereka menghidupi diri dengan bekerja sebagai petani/
kebun, dan selebihnya bekerja sebagi buruh kasar di perusahaan, serta pembantu rumah tangga.
Walaupun hidup di daerah yang tergolong kaya
akan sumber daya alamnya, karena tanahnya mengandung biji besi yang diolah jadi nikel dan telah digarap oleh
perusahaan pertambangan asing, PT Inco Tbk yang kini
berganti nama jadi PT Vale, namun kehidupan mereka
tergolong sulit.
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Pasalnya, sejak puluhan tahun mereka berada
dalam tekanan intimidasi dari berbagai pihak yang menginginkan mereka meninggalkan perkampungan tersebut.
Bahkan, tanah yang diwariskan leluhur mereka, tidak
leluasa lagi untuk digarap. Areal tersebut diklaim oleh
pihak perusahaan sebagai wilayah yang masuk dalam
area pertambangan yang tercantum dalam kontrak karya.
“Kami telah terbiasa dengan intimidasi yang dilakukan oleh berbagai pihak yang menginginkan agar
kami semua pindah dari kampung leluhur kami. Bahkan telah puluhan tahun saya bersama warga terus perjuangkan tanah kami, walaupun sekarang polah intimidasi diubah dengan penawaran relokasi lahan melalui
pemerintah setempat. Namun kami akan terus berjuang
mempertahankan kampung leluhur kami,” ungkap Rima.
Selama ini berbagai macam cara digunakan agar
warga merasa tidak nyaman tinggal di Kampung Dongi.
Mulai dari pencabutan fasilitas listrik, air bersih, pembangunan sekolah, rumah ibadah dan fasilitas umum
lainnya. Bahkan, selama ini mereka yang didata sebagai
warga miskin, tidak pernah mendapat jatah raskin. Saat
adanya program pembagian Bantuan Langsung Tunai
(BLT), warga setempat juga tidak menikmatinya.
Untuk mendapat penerangan listrik, beberapa
orang warga memberanikan diri ‘mencuri’ dengan cara
‘mencantol’ kabel listrik dari tiang jaringan listrik milik
perusahaan, dan kantor.
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Pemberitaan ini tentu sangat membantu masyarakat
adat Karunsi’e dalam menyebarluaskan informasi kepada
pihak-pihak yang berkompeten dan sekaligus media kampanye atau advokasi mereka terhadap kekerasan dan intimidasi yang mereka terima dari pihak-pihak yang menginginkan mereka tergusur dari tanah leluhurnya.

Keberadaan masyarakat adat Karunsi’e yang masih
bermukim di Kampung Dongi saat ini belum sepenuhnya mendapatkan pengakuan dari pihak perusahaan,
dan bahkan mereka dianggap pemukim liar yang berada
di wilayah konsesi perusahaan. Padahal jika mencermati
sejarah keberadaan masyarakat adat Karunsi’e wilayah
tersebut merupakan bagian dari warisan leluhur mereka.
Bertahannya masyarakat adat Karonsi’e Dongi bukanlah
semata-mata karena keterbatasan tanah untuk kelangsungan hidup. Bagi mereka, tanah bukan hanya dipandang dari segi nilai ekonomi semata akan tetapi juga
merupakan sebuah identitas mereka.
Eksklusi masyarakat adat dari wilayah adatnya
adalah hal yang bertolak belakang dengan maksud dari
dibentuknya UUPA. Undang-undang itu jelas mengakui
eksistensi hak ulayat beserta masyarakat hukum adat
sebagai suatu entitas yang telah ada sebelum terbentuknya negara Republik Indonesia. Pasal 3 UUPA menegaskan pengakuan tersebut dengan menyebutkan

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam
pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak
serupa itu dari masayarakat-masyarakat hukum
adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada,
harus sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan
kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”
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Selain UUPA, keberadaan masyarakat adat dan
hak ulayatnya juga mendapat perlindungan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pada pasal 6 ayat
(1) UU itu menyebutkan: “Dalam rangka penegakan
hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam
masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah.” Dilanjutkan dengan ayat (2) yang menyebutkan “Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah
ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.”

Melihat konstruksi hukum pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat dan wilayahnya
itu maka PT Vale seharusnya tetap menghormati keberadaan dan hak-hak masyarakat adat sebagai satu
subjek hukum, meskipun PT Vale telah mengantongi izin eksplorasi dan eksploitasi. Izin yang diterima
sama sekali tidak dapat dipakai sebagai basis moral
dari tindakan pengingkaran apalagi melanggar hak-hak
masyarakat adat atas wilayah adatnya. Dalam konteks
ini, menjadi penting bagi kita untuk memahami bahwa
putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 telah sangat jelas
mengkategorikan masyarakat adat sebagai subjek hukum, dan karenanya sebagai penyandang hak dalam hal
ini atas wilayah adatnya. Pandangan Noer Fauzi barangkali dapat menjelaskan kepada kita bagaimana suatu
proses tindakan sistematis dan terstruktur yang dilakukan negara yang pada akhirnya bertujuan untuk membuat seluruh bagian wilayah Republik Indonesia sebagai
milik negara. Fauzi menyatakan:
“Konflik-konflik agraria struktural yang melibatkan masyarakat hukum adat terjadi karena lisensilisensi kehutanan, perkebunan, pertambangan, dll.
yang dibuat oleh pejabat publik yang berwenang
Potret Konflik di Kawasan Hutan Sulawesi
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atas dasar negara-isasi wilayah adat. Masyarakat
hukum adat disangkal sebagai penyandang hak, subjek hukum tersendiri, dan pemilik wilayah adatnya.
Lebih dari itu, sejumlah pemimpin dan warga dari
masyarakat hukum adat itu mengalami kriminalisasi atas akses yang dipunyainya secara adat, maupun
atas perjuangannya. Negarai-sasi, penyangkalan dan
kriminalisasi ini merupakan warisan politik agraria
kolonial semenjak Domeinverklaring 1870, yang
diteruskan oleh praktek kelembagaan pemerintahan
paska-kolonial.”
Pengingkaran terhadap realitas keberdaan masyarakat adat Karunsi’e yang dilakukan oleh pihak pemerintah yang memberikan lisensi pertambangan kepada PT
Inco (PT Vale) merupakan sebuah pelanggaran terhadap
hak-hak masyarakat adat atas kehidupan, tanah, lingkungan dan sumber daya alamnya. Beberapa ahli pemerintahan berpandangan bahwa organisasi pemerintah adalah organisasi publik sehingga pertanggungjawabannya
juga harus kepada publik. Dalam hal organisasi-organisasi pemerintahan itu mengeluarkan keputusan-keputusan yang cacat hukum dan merugikan kepentingan
rakyat, maka pemerintah harus mampu mempertanggungjawabkannya dalam hal adanya gugatan atau tuntutan atas tindakannya tersebut. Inilah hakikat dari suatu
“legal Accountability”, ialah bentuk pertanggungjawaban
segi hukum terhadap setiap tindakan administrasi atau
tindakan kepemerintahan oleh aparat pemerintah.
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Dampak ekonomi dan sosial budaya
Penguasaan yang dilakukan oleh PT Vale Indonesia
Tbk (ex PT Inco) terhadap wilayah Adat Karunsi’e menimbulkan dampak sangat signifikan terhadap keberlangsungan kehidupan atau eksistensi masyarakat adat
Karunsi’e. Pranata sosial mereka saat ini nyaris rusak,
hilangnya sumber mata pencaharian yang berasal dari
sumberdaya alam hutan, kebun, sawah dan sumber daya
lainnya karena telah terjadi kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan PT Inco (PT Vale). Penguasaan PT Vale atas tanah juga menimbulkan kerentanan
sosial, yang berdampak pada konflik horizontal dalam
internal komunitas, karena sebagian dari komunitas
telah difasilitasi dan sekaligus dimanfaatkan oleh pihak
perusahaan dalam upaya penguasaan beberapa tanahtanah adat. Selain itu, aktivitas pertambangan juga telah
merusak dan melenyapkan beberapa situs sejarah yang
terdapat di wilayah adat Karonsi’e. Dampak yang akan
timbul dari sebuah investasi bukannya tanpa disadari.
Telah banyak diskusi, seminar dan lokakarya dilakukan
untuk membahas persoalan tersebut. Namun demikian,
negara masih saja tutup mata. Pengabdian buta pada
kepentingan pasar global telah menyebabkan jutaan
manusia masyarakat adat seperti orang Karonsi’e Dongi
kesulitan dalam menjalankan hidupnya.

“Dampak globalisasi memberikan efek positif kepada
manusia, akan tetapi juga dampak negatif. Secara
moral globalisasi dapat merupakan bentuk eksploitasi negara yang kuat terhadap negara-negara yang
lemah. Globalisasi juga dapat menciptakan ketidakseimbangan ekonomi dan merupakan suatu pemborosan
terhadap negara dan masyarakat yang dikuasai oleh
negara-negara maju yang menguasai teknologi. Dari
Potret Konflik di Kawasan Hutan Sulawesi
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segi sosial, globalisasi dapat merupakan suatu
bentuk yang dapat menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial karena perbedaan antara yang punya dan yang tidak punya (the haves and the have
nots) akan semakin lebar, sehingga dapat menimbulkan ketegangan sosial yang semakin eksklusif. Perbedaan tersebut bukan hanya terjadi antar bangsabangsa, tetapi juga dalam suatu negara atau suatu
masyarakat dapat terjadi ketegangan-ketegangan..”
(Kaloh,2009)
Kehadiran PT Vale di wilayah adat Karunsi’e telah
memberi dampak yang sangat luas terhadap kehidupan
masyarakat adat setempat. Kehilangan wilayah adat seluas 13.596 ha bukanlah suatu kehilangan kecil. Keseluruhan luas wilayah adat seluas itu telah telah diberikan
izin oleh Pemerintah kepada PT Vale. Masyarakat adat
Karonsi’e yang dulunya berladang dan bertani tidak
bisa lagi mengelola tanah mereka. Hal itu menyebabkan
mereka jatuh dalam kebangkrutan ekonomi. Karonsi’e
yang berarti lumbung padi itu telah berubah menjadi
sangat miskin. Mereka tidak bisa lagi menyekolahkan
anak-anak mereka karena sekolah pun tidak ada yang
gratis. Lalu bagaimana mereka bisa bertahan hidup?
AMAN Tana Luwu tahun 2015 ini mencatat bahwa 35%
dari masyarakat adat Karonsi’e Dongi terpaksa bekerja sebagai buruh di perusahaan (kontraktor lokal)
PT Vale Indonesia Tbk, sebanyak 22% bekerja sebagai
petani, 25% bekerja sebagai buruh bangunan, buruh
kapal, dan pegawai honorer di kantor-kantor pemerintahan, dan 18% tidak mempunyai pekerjaan. Dari sisi
lingkungan hidup, masyarakat Karonsi’e menuturkan
bahwa mereka sudah kesulitan untuk mendapatkan air
bersih. Belum lagi lingkungan yang berdebu terutama
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di kala musim kemarau. Menurut Takdir Rahmadi, perbuatan yang menimbulkan pencemaran dan perusakan
lingkungan merupakan perbuatan jahat (evils), sehingga
masyarakat atau negara wajib untuk menghukum perbuatan semacam itu. Paham libertarianisme menolak
argumen dari teori pendekatan ekonomi yang menganggap pencemaran dan perusakan lingkungan sekedar sebagai masalah ketidakefesienan dan ketidakadilan distribusi sumber daya alam. Paham libertarianisme secara
tegas menganggap perbuatan mencemari dan merusak
lingkungan merupakan bentuk pelanggaran terhadap
hak-hak pribadi dan hak-hak kebendaan.

Laporan tahunan (annual report) 2013 PT Vale
menyajikan data bahwa jumlah karyawan tetap perusahaan itu mencapai 3.183 dan 5.513 karyawan kontrak.
Dari jumlah tersebut, kurang lebih 20 orang karyawan
kontrak pada kontraktor lokal adalah masyarakat adat
Karunsi’e Dongi atau jika diprosentasekan berarti hanya
0,4% dari jumlah karyawan kontrak. Sebagai karyawan
kontrak mereka adalah buruh kasar pada perusahaan
tersebut. Ketika ditanya mengenai hal itu, beberapa
orang karyawan kontrak yang merupakan anggota
masyarakat adat Karonsi’e Dongi menyampaikan bahwa
mereka terpaksa menjadi buruh kasar di perusahaan
karena tidak ada alternatif lain untuk menghidupi keluarganya. Lahan pertanian dan perkebunan mereka telah
dialihfungsikan sebagai areal pertambangan.
“Bagaimanapun beratnya hidup disini, ini adalah rumah kami. Setiap lekuk gunung, setiap helai rumput,
setiap tetes air Matano, begitu dekat di hati kami.
Tak ada tempat lain yang bisa menggantikan tanah
kami.” (Ibu Yuliana, 70 tahun)
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Kutipan di atas adalah ungkapan ibu Yuliana, seorang perempuan yang telah berusia 70 tahun. Ia adalah
salah seorang perempuan adat To Karunsi’e yang masih
bertahan dan tinggal di tanah mereka yang telah dimasukkan oleh pemerintah dan PT. Vale sebagai wilayah
konsesi pertambangan tanpa sepengetahuan mereka.
Dengan selendang yang melingkar di lehernya sambil
memegang kepala seorang anak kecil, ia berkisah bahwa
meskipun penderitaan yang sudah bertahun-tahun
mereka rasakan sejak keberadaan PT Vale (eks PT Inco)
beroperasi di wilayah komunitas adat To Karunsi’e, tetapi mereka akan tetap bertahan karena menurut mereka
tanah adalah sesuatu yang sangat berarti buat mereka,
dan tanah itu merupakan titipan dari leluhur mereka,
makanya mereka akan menjaganya sampai kapanpun.
Dalam beberapa penuturan perempuan warga
Dongi, pada mulanya mereka datang di kampung halamannya yang telah porak poranda oleh aktivitas pertambangan, lahan pertanian yang pernah ada telah ditimbun
oleh perusahaan untuk dijadikan fasilitas perusahaan.
Sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka memanfaatkan sampah perusahaan yang dibuang
di Kampung Dongi, menjadi pemulung sampah adalah
salah satu alternatif untuk menunjang ekonomi keluarganya. Mengais kaleng minuman dan besi bekas adalah
cara mudah untuk mendapatkan uang tunai, termasuk
tripleks dan kayu sisa pembuangan dimanfaatkan untuk
membangun rumah mereka.

“..kami kadang malu untuk melakukan itu, akan tetapi
kami butuh menghidupi keluarga, setiap harinya kadang hanya dapat 1kg dengan harga Rp.3.000,-, yang
paling banyak biasa mendaptakan Rp.20.000,- setiap
hari, tapi kami sudah sangat bersyukur.” (Ibu Elsa)
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Kisah masyarakat adat karonsi’e Dongi nyata-nyata
mengisahkan suatu penderitaan yang panjang dan tanpa
akhir. Lagi-lagi kisah memilukan ini tidak pernah sekalipun kita lihat dalam dokumen-dokumen perusahaan
seperti laporan tahunan. Dalam laporan perusahaan tahun 2013, disampaikan bahwa PT Vale telah membuat
komitmen terhadap masyarakat dan lingkungan di lokasi mereka melakukan aktivitas pertambangan. Adapun
komitmen meraka adalah sebagai berikut :
1.		 Komitmen untuk masyarakat “PT Vale akan terus
berinvestasi dan memberikan kontribusi untuk
meningkatkan kualitas hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah–daerah tempat
kami beroperasi. Hal ini diwujudkan dengan menginvestasikan dan mengalokasikan sejumlah besar
dana bagi masyarakat di Sulawesi Selatan.”
2.		
Komitmen untuk lingkungan “PT Vale telah
berkomitmen kuat untuk menjaga lingkungan dan
kehidupan masyarakat setempat.”

Berdasarkan laporan tahunan yang dibuat perusahaan PT. Vale tahun 2013 menunjukkan bahwa pihak
perusahaan telah menyalahi komitmen mereka terhadap
pengakuan, peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal
terkhusus masyarakat adat To Karunsi’e dan perlindungan
terhadap lingkungan atau sumber daya alam masyarakat
sekitar. Di mana dalam Undang-undang nomor 4 tahun
2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, pada
Bab II pasal 2 menjelaskan asas dan tujuan pertambangan
mineral dan batu bara harus dikelola berasaskan:
a.		 Manfaat, keadilan dan keseimbangan;
b.		 Keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
c.		 Partisipatif, transparansi dan akuntabilitas;
d.		 Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
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Pada pasal 3 yang membicarakan tujuan pertambangan mineral dan batu bara pada huruf e yang berbunyi “...meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk
sebesar-besar kesejahteraan rakyat,” Jika dihubungkan
dengan kondisi faktual pada masyarakat adat Karunsi’e
maka dengan sangat jelas bahwa pihak PT Vale telah
melakukan pelanggaran dan pengabaian atas kewajiban
perusahaan terhadap perlindungan lingkungan dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar wilayah
konsesi mereka.

Kami kemudian menghampiri lelaki tua dengan
songkok (topi) hitamnya, dia adalah kepala suku (Mahola) yang bernama Bali Pombu, dengan tegas mengatakan: “Sesuai dengan Pancasila, pada sila ke-5 yaitu
Kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, dan dilaksanakan secara adil.”
Beliau sangat mengharapkan pemerintah Indonesia menjalankan pemerintahan yang sesungguhnya
tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat adat Karunsi’e.
Kepala Suku (Mahola) juga mengatakan:

“Jika melihat kenyataan yang terjadi, jika dibandingkan perumahan karyawan PT Vale dan pemukiman masyarakat adat Karunsi’e, diibaratkan antara
Istana dan Gubuk.”

Perbandingan antara rumahuntuk karyawan perusahaan dengan rumah pendukuk Kampung Dongi memang terlihat sangat jomplang. Perbedaan itu terlihat
dengan sangat telanjang di depan mata siapapun yang
melintasi kawasan ini. Ini juga adalah ironi. Rumah-rumah dari masyarakat adat Karonsi’e Dongi sebagai pemilik sah wilayah ini terlihat lebih kumuh dari rumah-
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rumah karyawan perusahaan. Ini juga membuktikan
bahwa perusahaan ini memang tidak melakukan apaapa untuk meningatkan kesejahteraan masyarakat adat
Karonsi’e Dongi.

Padahal digadang-gadangkan bahwa dana Community Development (Comdev) dalam bentuk Crash Program di 4 (empat) kecamatan yang merupakan wilayah
konsesi PT Vale (Kecamatan Nuha, Towuti, Wasuponda
dan Malili) pada tahun 2013 sebesar Rp 19.156.319.333
(sembilan belas milyar seratus lima puluh enam juta tiga
ratus sembilan belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dan dialokasikan untuk melaksanakan 832 kegiatan. Disebutkan pula bahwa penerima manfaat dari dana
Comdev sebesar itu mencapai 6.667 KK. Dari dana Comdev tersebut, Kecamatan Nuha yang merupakan tempat
bermukimnya masyarakat adat Karunsi’e Dongi, mendapatkan Rp. 4.416.000.000,- (empat milyar empat ratus
enam belas juta rupiah) yang dialokasikan untuk membiayai 87 kegiatan. Penerima manfaat dari dana sebesar
itu disebutkan mencapai 334 KK (Tabloid Verbeek, edisi
1 Juli 2013).
Jika mencermati dana Comdev yang dikelurakan
oleh PT Vale setiap tahunnya seharusnya bisa menyelesaikn permasalahan masyarakat sekitar pertambangan termasuk masyarakat adat Karonsi’e Dongi.
Tetapi pada kenyataannya beberapa komunitas adat
yang sangat dekat dengan wilayah konsesi mereka termasuk masyarakat adat Karnsi’e Dongi, kehidupannya
masih sangat di bawah tingkat kesejahteraan. Bahkan
dana Comdev ini ditengarai banyak disalahgunakan oleh
kelompok-kelompok tertentu dengan melibatkan internal PT Vale sendiri.
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Berikut adanya protes warga tentang penyelewengan dana Comdev tahun 2012, yang dilansir oleh media
online Berita Kota :
Berita Kota Online

Warga Blokir Akses ke PT Vale
di Update oleh ronalyw Jumat, 02 November 2012 07:00

Aksi massa dimulai sejak pukul 06.00 Wita dengan
membakar ban bekas dan berorasi secara bergantian di
bawah tenda terowongan yang didirikan massa di tepi jalan
poros Wasuponda Malili. Sekitar pukul 12.00 wita, jumlah
massa makin bertambah dan mulai melakukan sweeping
dan pencegatan terhadap kendaraan operasional PT Vale.
Termasuk mobil para kontraktor, baik yang akan menuju
Malili- Sorowako maupun sebaliknya.
Bukan hanya itu, sejumlah kendaraan dinas milik
Pemkab Lutim yang akan menjemput kedatangan Kapolda
Sulselbar di Sorowako sempat dicegat massa. Sementara
kenderaan dinas lainnya memilih jalur alternatif di Desa
Tabarano menuju Sorowako.

Salah seorang kordinator massa, Obet Mallua,
mengungkapkan aksi ini dilakukan karena tidak adanya
transparansi dana Comdev PT Vale Indonesia tahun 2012.
Selain itu, massa juga menuding adanya pembohongan
publik terhadap konsep money follow (uang ikutan program), dan adanya keterlibatan pemerintah daerah dalam
mekanisme penyaluran dana comdev tahun ini.

Aliansi forum meminta pertanggungjawaban PT
Vale terkait tidak transparannya pengelolaan dana sebesar Rp 52,8 miliar yang membuat masyarakat resah. “Kami
menuntut manajemen PT Vale membayar seluruh proposal
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yang masuk di Kecamatan Wasuponda berdasarkan konsep money follow secara profesional dan rasional. Kami
juga menolak keterlibatan pemerintah daerah dalam pengelolaan dana community development,
kecuali melakukan fungsi monitoring dan evaluasi,”
teriak Marni, mewakili aspirasi kaum perempuan dalam
aksi protes tersebut.

Hingga berita ini dibuat, massa masih terkonsentrasi di depan Lapangan Wasuponda, menunggu rombongan Kapolda Sulselbar yang akan melakukan kunjungan
kerja di Kecamatan Mangkutana, Luwu Timur.
(one/rus/b)

Di kampung Dongi misalnya, saya sempat menemukan beberapa ternak sapi, kemudian mempertanyakan
kepada warga tentang kepemilikan ternak tersebut.
Mereka mengatakan bahwa ternak itu adalah bantuan
PT Vale untuk masyarakat. Saya sesaat terperangah
dan menanyakan siapa yang punya? Alangkah kagetnya
saya setelah mendengar jawaban bahwa mereka hanya
menggembalakan ternak sapi, dengan harapan akan dapat bagian dari anak sapi yang akan lahir. Ketika saya
kembali menanyakan tentang pemilik sapi-sapi tersebut,
mereka menerangkan bahwa pemilik sapi-sapi tersebut
adalah salah seorang pegawai atau karyawan perusahaan yang memberikan dana Comdev.

“Kami tidak akan diberikan dana Comdev, karena
mereka menganggap penduduk ilegal yang bermukim di lahan konsesi mereka, berapa kali kami
mencoba mengusulkan tetapi, mereka menolaknya.”
warga Dongi.
Potret Konflik di Kawasan Hutan Sulawesi

97

Konflik Agraria Komunitas Adat Karunsi’e dengan PT. Vale Indonesia Tbk

Program dana community development (Comdev)
yang merupakan tanggungjawab sosial perusahaan pertambangan bagi masyarakat di wilayah konsesinya terkadang disalahartikan oleh sebagian masyarakat. Mereka
memahami bahwa dana comdev itu adalah kebaikan
yang diberikan oleh perusahaan terhadap masyarakat
sekitar areal pertambangan (moral rights), yang berimplikasi pada munculnya sikap toleran masyarakat terhadap perusahaan ketika mereka memperoleh dampak
negatif dari aktivitas pertambangan. Hal ini dilakukan
agar menimbulkan rasa empati perusahaan terhadap
kelompok masyarakat tertentu, karena comdev dipahami sebagai moral rights.

Peristiwa ini dapat kita lihat pada wilayah konsesi PT Vale, dimana masyarakat adat Karunsi’e di Dongi yang dianggap melakukan perlawanan atau bahkan
dianggap penduduk illegal di wilayah konsesi mereka
tidak akan mendapatkan bantuan dana comdev yang
menjadi tanggungjawab sosial perusahaan. Padahal jika
kita mencermati secara mendalam, dana comdev itu
lahir bukan karena kebaikan hati perusahaan (moral
rights) akan tetapi sudah menjadi tanggung jawab atau
kewajiban hukum setiap perusahaan untuk memberikan
dana comdev bagi masyarakat di wilayah konsesi mereka
(legal rights). Apa yang dilakukan oleh masyarakat adat
Karunsi’e Dongi, baik mereka toleran atau bahkan melakukan perlawanan terhadap perusahaan, maka hal itu
tidak berarti pihak perusahaan tidak memberikan bantuan dana comdev ke masyarakat adat Karunsi’e Dongi,
karena merupakan kewajiban perusahaan sebagai konsekuensi hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
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Di tempat terpisah Sambung Karu (istilah perangkat adat) Karunsi’e, yang dijabat oleh seorang perempuan yang bernama Werima Mananta, mengatakan :

“Wilayah Kampung Dongi juga dijadikan tempat
pembuangan sampah perusahaan. Ini adalah penghinaan bagi kami. Perusahaan lebih menghargai
sampah daripada kami. Kami dilarang berkebun di
tanah kami. Kalau orang buang sampah tidak dilarang, tapi kalau kami berkebun dilarang.”

Meskipun keadaan yang menurut Ibu Werima
Mananta tidak adil, beliau mengatakan:

“Walaupun kami dilarang, tapi kami tahu bahwa ini
adalah tanah kami yang merupakan warisan leluhur,
maka kami akan tetap berkebun dan menjadikan ini
sebagai perkampungan kami.”

Perempuan tua ini tetap berkeyakinan tentang apa
yang mereka perjuangkan adalah sebuah kebenaran dan
suatu saat akan terbukti. Penulis teringat dengan ucapan
yang pernah disampaikan oleh Prof. JE. Sahetapy dalam sebuah diskusi Indonesia Lawyers Club di TV One, meminjam pepatah Belanda “Meskipun kebohongan itu berlari
secepat kilat, akan tetapi suatu waktu kebenaran itu
akan mengalahkannya,” sungguh ungkapan yang sangat
mendalam maknanya.
Werima Mananta (alm.) memang sosok pemimpin
dan perempuan yang tidak mengenal rasa takut. Suatu
ketika, Bata Manurun (Ketua BPH AMAN Tana Luwu)
menghadiri suatu pertemuan di kantor Kecamatan Nuha
(Kabupaten Luwu Timur) yang juga dihadiri oleh Wakil
Bupati Luwu Timur, PT Vale, Camat Nuha, perwakilan
Potret Konflik di Kawasan Hutan Sulawesi
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POLDA Sulselbar, Lurah Magani, anggota DPRD, Asisten
I dan Asisten II Luwu Timur. Werima Mananta juga hadir
dalam pertemuan tersebut. Bata Manurun terkesima
mendengarkan ucapan yang disampaikan dengan tegas
dan lantang oleh Werima Mananta. Ia mengatakan:

“Kami tidak akan mundur sejengkalpun dari tanah
leluhur kami. Galikan saja kami kuburan massal dan
kubur kami hidup-hidup, daripada kalian menyuruh
kami pindah dari tanah ini.”

Pernyataan Ibu Werima yang juga dalam struktur
adat sebagai sambungkaru tersebut mengatakan :

“...soal pokok hidup manusia ialah mempertahankan
hidup dan mempertahankan turunan (zelfbehoud
dan soortbehoud). Untuk mempertahankan hidup,
orang berjuang guna mendapatkan makanan, dan
untuk mempertahankan kekalnya keturunan orang
membela keluarga, anak-isteri dan bangsanya. Perjuangan berebut makanan dan membela turunan
adalah perjuangan hidup manusia di dunia ini..”

Pemerintah Daerah Luwu Timur pun tidak memiliki keberpihakan pada masyarakat termasuk masyarakat
adat Karonsi’e Dongi. Hal ini bisa dilihat dalam Peraturan
Daerah (PERDA) Nomor 13 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Luwu Timur Tahun 2011 - 2015. Pada bagian (J) terkait
Kerusakan Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa;
“Salah satu aktivitas yang perlu mendapatkan perhatian secara bersama dan bersifat mendesak mengenai kerusakan hutan di Kabupaten Luwu Timur yang
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diakibatkan karena perambahan hutan yang terjadi
pada hampir seluruh wilayah daerah ini, baik yang
dilakukan oleh warga masyarakat untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, maupun oleh kalangan
tertentu yang melakukan perambahan hutan (legal
maupun ilegal).”
Membaca dokumen ini, saya tidak menemukan
adanya kejujuran pemerintah Kabupaten Luwu Timur
untuk memasukkan industri pertambangan (PT Vale)
sebagai sebuah ancaman terhadap kemanusiaan, ekologi
dan kelestarian lingkungan hidup. Secara naif pemerintah daerah sebagaimana terbaca dalam dokumen itu
justru secara eksplisit disebut sebagai subjek yang paling
potensial melakukan pengrusakan terhadap hutan dan
sumber daya alam lainnya. Dan kelompok lainnya selain
masyarakat hanya disebutkan sebagai “Kalangan Tertentu”. Hal ini sangat jelas menggambarkan bahwa pemerintah daerah tidak fair sekaligus menunjukkan ketidakberpihakannya kepada masyarakat lokal. Sebaliknya,
pemerintah daerah lebih cenderung melindungi pihak
perusahaan. Sikap pemerintah daerah demikian sangat
memprihatinkan. Apalagi pada tahun 2010 lembaga
swadaya masyarakat (LSM) Lingkar, telah melaporkan
pihak PT Inco karena telah melakukan penyerobotan
kawasan hutan lindung kepada pihak Kepolisian Malili,
Kabupaten Luwu Timur. Menurut keterangan Baso (direktur Lingkar) “Kasus penyerobotan hutan lindung
oleh pihak PT Inco adalah pelanggaran terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan
melanggar undang-undang yang berlaku. Selain itu, PT.
INCO dituding mengabaikan konvensi internasional tentang pengurangan emisi karbon karena merusak hutan
lindung yang sudah dilindungi oleh negara.”
Potret Konflik di Kawasan Hutan Sulawesi
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Berikut ini adalah dokumentasi pemberintaan tentang pemanggilan direksi PT. INCO atas laporan Lembaga Lingkar, pada media online Fajar :
SENIN, 01 NOVEMBER 2010 | 18:44 WITA | 10829 Hits

Polres Panggil Dewan Direksi PT Inco
Terkait Indikasi Penambangan di Luar Kontrak Karya
MALILI – Polres Luwu Timur mulai menindaklanjuti laporan Forum DAS Larona. Forum tersebut melaporkan
PT International Nickel Indonesia (Inco) terkait dugaan
penambangan di luar wilayah kontrak karya. Khususnya
di kawasan hutan lindung di Desa Lampesue, Kecamatan
Towuti, Luwu Timur.
Kepolisian bahkan telah memanggil dewan direksi
PT Inco untuk diperiksa terkait adanya temuan tersebut.
Pemanggilan tersebut sudah panggilan kedua.

Kapolres Lutim AKBP Richard Marolop Nainggolan
yang dikonfirmasi Senin, 1 November membenarkan pemanggilan tersebut. “Memang benar kita telah layangkan
panggilan. Bahkan kita sudah melayangkan panggilan
kedua,” ungkapnya.
Panggilan pertama, kata Kapolres, seharusnya
mereka diperiksa Jumat, 29 Oktober. Tapi karena mereka
tidak hadir, makanya dilayangkan panggilan kedua. Dalam
panggilan kedua, pemeriksaan dijadwalkan Kamis, 4 November. Pemanggilan, kata Richard, dilakukan karena
setelah penyelidikan dengan bantuan pihak kehutanan
memang ditemukan indikasi penambangan di luar kontrak karya. Yakni, di perbatasan Lutim dan Kabupaten
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Morowali Sulawesi Tengah dan sudah masuk kawasan hutan lindung.
Penyelidikan, tambah Kapolres, dilakukan setelah
pihaknya menerima surat dari Forum DAS Larona dan
Lembaga Inisiasi Lingkungan dan Masyarakat (Lingkar)
tentang temuan mereka. “Begitu surat kami terima, langsung ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan
sekaligus meminta bantuan pihak kehutanan,” ucapnya.
Namun demikian, kata Richard, pihaknya belum dapat menyimpulkan adanya aktivitas penambangan di luar
wilayah kontrak karya. Sebab hasil penyelidikannya baru
berupa temuan awal. “Belum kami simpulkan, tetapi sepertinya memang ada aktivitas penambangan di luar kontrak karya. Kita masih dalam tahap pengembangan,” kata
Richard.
Kepala Dinas Kehutanan Luwu Timur Zainuddin
mengatakan, pihaknya juga telah membentuk tim. Mereka
akan menyelidiki kebenaran temuan LSM terkait aktivitas
penambangan PT Inco di kawasan hutan lindung di Towuti yang berada di luar kawasan kontrak karya.
Superintendent Media Relation PT Inco Iskandar
Siregar yang dihubungi sebelumnya membantah tuduhan
tersebut. (man)

Peristiwa ini menunjukkan bahwa perusahaan
pertambangan memiliki peluang besar untuk melakukan pengrusakan secara besar. Kegiatan usaha yang dilakukan dengan proses ekstraktif tentunya memberikan
pengaruh besar terhadap eksploitasi sumber daya alam.
Apalagi dalam melakukan aktivitasnya, perusahaan
menggunakan teknologi modern yang daya rusaknya
sangat besar dan cepat. Seharusnya pemerintah KabuPotret Konflik di Kawasan Hutan Sulawesi
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paten Luwu Timur memasukkan hal ini sebagai bahan
analisis untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan
dan sumber daya alam di masa datang di dalam RPJMD
Kabupaten Luwu Timur.
Respon masyarakat terhadap dampak

Pada tahun 1999, ketika masih menjadi bagian
dari Kabupaten Luwu, masyarakat Karonsi’e Dongi ke
kantor Bupati Luwu, Abdullah Suara, di Kota Palopo.
Mereka mempertanyakan status lapangan golf di atas
bekas kampung Dongi seluas 8 (delapan) ha. Pada saat
itu, PT Inco diwakili oleh H. Arfah dan H. Ganis, sementara masyarakat Karonsi’e Dongi diwakili oleh Hadoni
Pengke, Martinus Tomana, dan Naomi Mananta. Dalam
pertemuan tersebu perwakilan PT Inco mengatakan
bahwa: “Kami sudah beli bekas Kampung Dongi dari Padoe Tengkano (sebagai camat Nuha), dan H. Ranggo sebagai masyarakat Soroako). Tapi pernyataan itu tidak bisa
dibuktikan. Pak Martinus sebagai wakil masyarakat adat
Karonsi’e Dongi mempertanyakan soal bukti surat jual
beli yang dimaksud. Ia bertanya “Mana buktinya? Surat
jual beli, dan mana uangnya?” Atas pertanyaan tersebut
Bupati Luwu, Abdullah Suara, menjawab “Kami tidak
tahu, karena kontrak karya dibuat di Jakarta, Pemda
tidak dilibatkan.”
Usaha masyarakat adat Karunsi’e untuk mengembalikan kedaulatan atas tanahnya secara lebih sistematis
baru dimulai Tahun 2000. Sejak saat itu, konsolidasi internal komunitas adat Karunsi’e terus dibangun. Mereka melakukan audiensi dengan pemerintah Kabupaten
Luwu Utara (sebelum terjadi pemekaran wilayah administratif menjadi Kabupaten Luwu Timur) untuk membicarakan peraturan terkait pertambangan di wilayah
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Karonsi’e. Hadir dalam audiensi tersebut adalah pemerintah daerah dan DPRD Luwu Utara dan juga perwakilan
masyarakat adat Karonsi’e Dongi. Selain itu, masyarakat
sejak saat itu juga terus melakukan lobi dan usaha-usaha negosiasi langsung dengan pihak PT Inco, namun
belum memperoleh hasil yang optimal, karena pihak perusahaan tidak konsisten dengan beberapa kesepakatan
yang telah dibuat.
Karena tidak ada kemajuan berarti maka pada
Tahun 2005, bekerja sama dengan pihak mahasiswa
UNEM, persatuan pekerja tambang, dan pihak LSM seperti Walhi Sulawesi Selatan, masyarakat adat Karonsi’e
menduduki kantor PT Inco di Makassar pada tanggal
14-18 September 2005. Ibu Liana, anggota masyarakat
adat Karonsi’e Dongi yang berusia 70 tahun bersama
dengan dua orang mahasiswa, anggota komunitas Petea
dan salah satu anggota pekerja PT Inco melakukan aksi
mogok makan selama 3 hari. Setelah itu, dengan bantuan
AMAN dan Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP)
masyarakat adat Karonsi’e Dongi melakukan pemetaan
wilayah adat secara partisipatif. Pemetaan ini bertujuan
agar kejelasan batas-batas wilayah adat Karonsi’e Dongi
terdokumentasi dengan baik. Hal ini sangat berguna
dalam penyelesaian permasalahan yang sedang mereka
hadapi.
Suara-suara masyarakat adat Karonsi’e Dongi tidak
hanya didengar di tingkat nasional. Dengan bantuan
AMAN, informasi tentang persoalan yang mereka hadapi
juga disuarakan di tingkat internasional. Berikut ini adalah bahan presentase Ibu Werima Mananta pada kegiatan Presentation at The National Consultation on ASEAN
and Indigenous Peoples’:

Potret Konflik di Kawasan Hutan Sulawesi
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Presentation at The National Consultation on ASEAN
and Indigenous Peoples
Dikirim oleh Werima Mananta, seorang wakil dari Karonsi’e masyarakat adat Dongi

Nama saya Werima Mananta dari Sorowako, Sulawesi Selatan,
Indonesia dimana nikel milik Kanada pertambangan Inco telah berdampak pada Karonsi’e masyarakat Dongi termasuk tanah yang diambil
alih secara sewenang-wenang oleh perusahaan. Inco hanya mengambil
sumber daya alam yang kaya di Sorowako dan membuat masyarakat Sorowako miskin.
Sorowako sangat kaya akan sumber daya alam, tanahnya sangat
subur, hutan luas adalah rumah bagi sumber daya seperti rotan, damar,
kayu, madu dan non-kayu produk. Danau yang kaya ikan. Perikanan
merupakan sumber mata pencaharian bagi masyarakat lokal. Danau juga
digunakan untuk transportasi oleh masyarakat setempat. Masyarakat
membuat hidup dari menanam padi, sayuran, dan coklat. Perempuan
mengumpulkan resin dan rotan dari hutan dan menjual produk ini.

Tanah ini subur akan datang pada tahun 1968 di bawah era Orde
Baru Rezim, tanpa diskusi dengan Karonsi, aoe masyarakat adat Dongi,
Inco datang dan mengambil alih tanah dan menghancurkan semua yang
Karonsi, aoe Dongi orang yang kerasukan. Pada saat itu, kami tidak di
tanah kami karena kami pengungsi karena konflik yang pecah pada tahun 1950. Pada 1970-an, kami kembali saat situasi itu aman. Kami menemukan desa kami telah menjadi lapangan golf di mana Inco karyawan
bermain golf. Kebun dan sawah kami tidak lagi di sana.
Kuburan nenek moyang kami telah menjadi asrama bagi para
pekerja tambang dengan hanya sebagian dari kuburan yang tersisa.
Kuburan ini menjadi bukti bahwa masyarakat kita ada di sana. Setelah
era Orde Baru Rezim otoriter sudah berakhir, kami mulai kembali ke
tanah kami pada tahun 2000 untuk membangun kembali Karonsi, aoe
Dongi desa. Karena seluruh tanah diambil alih oleh Inco, kami akhirnya
membangun gubuk di sepanjang pinggiran lapangan golf pada lahan
pertambangan ditinggalkan.

Kami telah menjadi penonton menyaksikan karyawan Inco bermain golf di tanah kami. Ini menyebabkan penderitaan bagi kita.Ada 26
pondok sekarang dibangun di daerah yang rumah tiga puluh keluarga.
Sejak pindah di sana, kami telah diteror dan diintimidasi. Kita diberitahu bahwa kami tidak diperbolehkan untuk tinggal di sana karena tidak
aman dan sehat. Meskipun daerah ini adalah tempat pembangunan hotel yang direncanakan oleh perusahaan.
Komunitas kita dipisahkan dan tidak semua Karunsi’e Dongi
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orang dapat kembali ke desa karena tidak ada lahan untuk membangun rumah-rumah dan tumbuh kebun dan pertanian. hutan kami telah
hancur. sumber mata pencaharian kami telah dibawa pergi dan kita
menjadi miskin juga karena kita tidak dapat bekerja dengan perusahaan. Hanya beberapa di komunitas kami telah bekerja sebagai buruh
kontrak sementara.Anak-anak kita tidak bisa pergi ke sekolah karena
mereka tidak mampu membayar biaya sekolah. Biaya sekolah sangat
mahal.Untuk memberi makan keluarga kami, kita, wanita telah menanam sayuran dan pisang di sekitar pondok. Kita tidak bisa lagi menanam padi karena lahan telah hancur.

Pada tahun 2003, polisi dan keamanan Inco mengancam akan
membakar pondok kami karena kami berada di Beberapa dari kami
dibawa ke kantor polisi, diinterogasi dan diancam dengan hukuman
penjara tiga bulan “tanah Inco.”.Selama lebih dari 37 tahun yang Inco
telah beroperasi di Sorowako, telah ditambang kaya sumber daya alam
Sorowako dan menghancurkan sumber mata pencaharian kita. Perusahaan telah pernah mengkompensasi Karunsi’e orang Dongi. Tapi laporan mereka menunjukkan bahwa semua masalah tanah di Sorowako
telah diselesaikan.
Karena kita menderita sangat banyak dan selalu diintimidasi,
kami telah melakukan berbagai tindakan untuk menuntut hak-hak
kami dikembalikan kepada kami. mahasiswa, serikat buruh tambang
dan LSM yang didukung masyarakat kita dalam pendudukan kantor
Inco di Makassar dari September 14-18, 2005. Liana, berumur 70
tahun Karunsi’e Dongi wanita, mahasiswa dua, seorang pekerja Inco
PHK, seorang wakil dari masyarakat Petea berpartisipasi dalam mogok
makan tiga hari.

Aksi di Makassar tidak berhasil begitu pada tanggal 28 September 2005, kami kembali ke Sorowako dan melakukan tindakan di
sana. Kami diintimidasi dan beberapa dari kami ditangkap. Perusahaan selalu digunakan polisi untuk memastikan kita gagal dalam perjuangan ini.
Perusahaan ini menyebabkan provokasi di masyarakat dimana
anggota masyarakat kami selalu dalam konflik. Strategi ini digunakan
oleh perusahaan untuk memastikan bahwa diskusi gagal dan tidak ada
resolusi.

Potret Konflik di Kawasan Hutan Sulawesi
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Perjuangan yang dilakukan juga terlihat lebih taktis dalam tahun-tahun terakhir, meskipun hingga hari
ini belum dapat menunjukkan adanya hasil yang signifikan mengubah nasib masyarakat Karonsi’e Dongi.
Sebagai contoh adalah mereka melakukan langkahlangkah sederhana agar kampung Dongi bisa diterangi
listrik. Sebelum tahun 2013, Dongi adalah kampung
yang gelap gulita. Masyarakat meloby perusahaan agar
pihak perusahaan memberikan akses bagi pada listrik
bagi masyarakat Dongi. Tidak main-main, masyarakat
menyatakan bahwa itu akan dihitung sebagai bagian
dari kompensasi yang seharusnya diberikan perusahaan
kepada mereka. Akan tetapi pihak perusahaan tidak
merespon usulan masyarakat tersebut. Pihak perusahaan berdalih bahwa perusahaan membutuhkan listrik
dalam kapasitas besar untuk dapat menjalankan industrinya. Menanggai penolakan tersebut, masyarakat adat
Karunsi’e Dongi menyambungkan aliran listrik sendiri
melalui tiang listrik yang tepat berada di pintu masuk
perkampungan mereka, yang selama ini digunakan perusahaan untuk menerangi sekitar areal lapangan golf
dan jalan. Informasi tentang penyambungan istrik itu
didengar oleh pihak perusahaan. Mendengar hal ini kemudian pihak perusahaan mengancam akan melaporkan masyarakat ke pihak kepolisian dan memutuskan
jaringan listrik yang telah diambil oleh masyarakat adat
Karunsi’e Dongi. Namun masyarakat adat Karunsi’e
tetap bertahan dan menganggap itu adalah hak mereka
dan merupakan tanggungjawab sosial atau kewajiban
perusahaan kepada masyarakat di mana mereka melakukan aktivitas pertambangannya. Menyikapi tekanan perusahaan kepada masyarakat adat dongi semakin kuat,
akhirnya sebagai Kepala Kampung Dongi, Ibu Werima
Mananta melayangkan surat kepada pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Selain itu, masyarakat adat Karonsi’e
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juga melayangkan surat kepada Presiden Republik Indonesia, Soesilo Bambang Yudhoyono, dan kepada Komisi
Nasional Hak Asasi Maunusia (Komnas HAM).
Semua upaya yang dilakukan oleh masyarakat
adat Karunsi’e Dongi, merupakan bentuk protes atau keberatan yang sangat realistis dan berdasar atas dampak
negatif yang mereka alami dan rasakan karena adanya
aktivitas pertambangan PT Vale. Selain menjadi sebuah
keharusan dalam rangka mempertahankan eksistensi
mereka di wilayah adatnya, juga negara telah mengatur
hal ini, sebagaimana termaktub dalam Undang-undang
No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pasal 65 yang berbunyi:

1)		Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang
baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
2)		 Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi,
dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
3)		 Setiap orang berhak mangajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan
yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
4)		 Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan peneglolaan lingkungan hidup sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
5)		 Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat
dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
6)		 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Potret Konflik di Kawasan Hutan Sulawesi
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Undang-undang PPLH merupakan langkah maju
bagi perlindungan hak-hak masyarakat adat atas lingkungan. UU PPLH juga merupakan penjabaran pasal 33
UUD 1945 yang memberikan ruang kepada masyarakat
atau subjek yang dirugikan atas pencemaran atau perusakan lingkungan untuk melakukan gugatan dalam
rangka merealisasikan kepentingannya, sebagaimana
termaktub dalam pasal 65 dan 67. Hak-hak subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 mempunyai
dua fungsi yang berbeda yakni :
1)		 Fungsi pertama (function of defence) yakni fungsi
pembelaan, berkaitan dengan hak untuk membela
diri terhadap gangguan bagi lingkungannya yang
telah merugikannya (tuntutan ganti rugi).
2)		 Fungsi kedua (function of performance), yakni
fungsi penampilan, berkaitan dengan hak menuntut dilakukannya suatu tindakan untuk pelestarian,
pemulihan atau perbaikan lingkungan (tuntutan
pemulihan lingkungan).

Dengan demikian pasal 65 UU PPLH merupakan
argumentasi hukum yang sangat substantif bagi korban
untuk melakukan gugatan lingkungan bagi pemenuhan
kedua fungsi hak tersebut melalui forum pengadilan.
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Penutup
Harus diakui bahwa konflik atas sumber daya alam
sebenarnya berakar pada pengabaian atas nilai dan
prinsip-prinsip keadilan. Hukum dan kebijakan pemerintah yang memberikan izin eksplorasi dan eksploitasi
pertambangan kepada PT Vale Indonesia Tbk, yang telah
menimbulkan dampak yang sangat luas terhadap penghancuran lingkungan dan komunitas adat Karunsi’e dapat dibuktikan dengan kondisi faktual kehidupan sosial
masyarakat adat Karunsi’e saat ini.
Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh komunitas adat Karunsi’e, bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tana Luwu dalam kerangka penguatan
kelembagaan masyarakat dan negosiasi dengan pihak
PT. Vale untuk melihat secara mendalam tentang konflik
yang terjadi dan dampak yang ditimbulkan. Setelah berjuang bertahun-tahun akhirnya pada tahun 2004 melalui Surat Keputusan (SK) nomor 166 Tahun 2004 tentang
Penetapan Nama-nama Kepala Keluarga Masyarakat
Dongi Penduduk Asli Eks Kampung Baru Kecamatan
Nuha, yang ditandatangani oleh Bupati Luwu Timur (A.
Hatta Marakarma) atas nama Pemerintah Kabupaten
Luwu Timur yang mengakui keberadaan masyarakat
adat Karonsie Dongi sebanyak 57 Kepala Keluarga. Setelah itu, mereka dijanjikan bahwa masalah yang dihadapi
oleh masyarakat Dongi akan diselesaikan melalui pembentukan tim terpadu. Masalah yang terjadi akan diselesaikan dengan jalan negosiasi dan kekeluargaan namun
sampai saat ini belum juga diimplementasikan.
Kurangnya respon dari pemerintah menjadi salah
satu sebab mengapa konflik tetap berlangsung dalam komunitas maupun antara komunitas dengan pihak perusahaan. Pembiaran tetap dilakukan oleh pemerintah dan
hak-hak masyarakat adat Karonsi’e Dongi tetap dilangPotret Konflik di Kawasan Hutan Sulawesi
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gar. Sangat memprihatinkan karena bertolak belakang
dengan apa yang diharapkan, pemerintah lebih gencar
membuat peraturan yang memperburuk keadaan dan
posisi masyarakat adat Karonsi’e Dongi dalam kasus ini.

Intervensi pemerintah atas nama Negara sangat dibutuhkan dalam mendorong percepatan penyelesaian konflik di wilayah adat Karunsi’e Dongi, sehingga masyarakat
adat Karunsi’e Dongi bisa mempertahankan eksistensinya
di tanah leluhur mereka tanpa adanya intimidasi, kriminalisasi dan penghancuran sumber-sumber penghidupan
mereka. Peluang penyelesaian konflik ini pada dasarnya
terbuka setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012. Terkait dengan itu, Noer
Fauzi (2014) berpandangan bahwa dikeluarkan putusan
MK 35/PUU-X/2012 adalah merupakan langkah strategis untuk penyelasaian konflik agraria, hal ini digambarkan sebagai berikut :
-		Mahkamah Konstitusi telah “memukul gong”,
mendeklarasikan “ralat” untuk pemulihan status masyarakat hukum adat sebagai “penyandang
hak”, subjek hukum tersendiri, dan pemilik wilayah
adatnya.
-		Putusan MK membuka kemungkinan untuk mengubah rute perjalanan konflik-konflik agraria struktural yang kronis dan meluas diseantero kepulauan
Indonesia, dan lebih dari itu membuka pintu bagi
berbagai upaya mengungkap diskriminasi atas
masyarakat hukum adat.
-		Setelah Putusan MK atas perkara No 35/PUUX/2012 itu, tantangan terbesar saat ini adalah
membuat cara yang manjur agar ralat itu mewujud
dalam praktek kelembagaan pemerintah.
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Putusan MK ini membangkitkan dan menguatkan
harapan masyarakat adat Karunsi’e Dongi bahwa peguasaan hak-hak atas tanah dan sumberdaya alamnya akan
mendapatkan pengakuan secara yuridis formal oleh
negara secara konstitusional. Sebagai peletup semangat
yang nyaris pudar, masyarakat adat Karonsi’e Dongi
menindaklanjuti putusan MK tersebut dengan memasang beberapa plang di beberapa titik di wilayah adat
mereka yang selama ini dikuasai oleh PT Vale. Plangplang yang mereka pasang antara lain bertuliskan “hutan adat bukan lagi hutan negara”. Tulisan-tulisan pada
plang yang mereka pasang pada dasarnya hendak menyampaikan pesan bahwa wilayah itu adalah wilayah adat
Karonsi’e Dongi. Terhadap aksi pemasangan plang ini
terdapat oknum-oknum tertentu yang tidak diketahui
melakukan pencabutan terhadap plang yang dipasang.
Masyarakat adat Karonsi’e Dongi menceritakan bahwa
ada yang mencabut plang yang mereka pasang pada
malam Minggu, tanggal 4 Januari 2014. Namun siang
harinya, yaitu tanggal 5 Januari, masyarakat memasang
kembali plang tersebut.
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Risau Perempuan di Tanah Barambang Katue
Oleh:

Mifda Hilmiya

Profile Kasus Barambang Katue

Nama Desa : Barambang, Bonto Katute
Batas Wilayah Adat

		Masyarakat Adat Barambang-Katute zaman dahulu
terdiri dari 3 kampung besar yakni Ambi-Hulo (saat
ini dikenal dengan Ambi-Bihulo), Kampung Gantarang dan Kampung Katute.
		 Dalam kelembagaan adat, Ambi-Hulo dikenal dengan
Sandro Tungka, Gantarang dengan Karaeng Tungka
dan Katute dengan Ada’ Tungka, sehingga Barambang-Katute dizaman dahulu dikenal dengan sebutan
Ada’ Tallua.
		 Kampung Katute mencakup wilayah didataran tinggi
yang cukup luas, saat ini terbagi atas tiga kecamatan,
Sinjai Borong, Sinjai Selatan, Sinjai Barat.
		 Wilayah adat ini sedikit demi sedikit terkikis dan semakin menyempit, sudah ada yang jadi perkampungan, ada yang masuk dalam kawasan hutan, ada yang
diberikan pada konsesi pertambangan dan peruntukan lainnya.
		Pembelahan wilayah adat juga terjadi saat Desa Barambang dimekarkan menjadi dua desa yang memisahkan komunitas adat secara administratif dan teritori, Desa Barambang dan Desa Bonto Katute adalah
dua desa tersebut yang ada sampai saat ini. Selain dua
desa tersebut yang berada dikecamatan Sinjai Borong,
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ada dua Desa juga di Kecamatan Sinjai barat yakni
desa Boto Lempangang dan desa Gantarang, satu Desa
di Kecamatan Sinjai selatan yakni desa Palangka.
		 “Wilayah adat yang kami tempati sekarang adalah jantung pemerintahan Puang Barambang, yang berada di
Desa Bonto Katute tepatnya di Dusun Bolalangiri.”
		Luas wilayah desa Bonto Katute adalah 15,63 Km²
(Data BPS), dengan batas wilayah yaitu:
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Palangka
Kec. Sinjai Selatan
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Batu Belerang, Kec. Sinjai Borong
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa BontoLempangan dan Desa Gantarang Kec. Sinjai Barat
4. Setelah Timur berbatasan dengan Desa Barambang, Kec. Sinjai Borong.
		
Pemetaan partisispatif yang dilaksanakan oleh
masyarakat adat Barambang-Katute pada tanggal 1617 Oktober 2009 menghasilkan peta wilayah adat namun Kepala DesaBonto Katute, Muh.Masri menolak
menandatangani peta wilayah tersebut.
		Wilayah adat yang tumpang tindih dengan penguasaan lain hampir meliputi keseluruhan kampung Katute dengan perincian sebagai berikut:
no

Tata Guna

1

Pemukiman

4

Hutan Adat

2
3
5
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Sawah
Kebun

Hutan Produksi Aren
Total

Luas (Ha)

21,73
80,44

1274,86
67,03
3,47

1.447,53
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HL

9,05

14,83

Sisa

12,86
65,61

465,1

809,76

554,08

893,45

61,63
61,63

5,4
0

MIfda Hilmiya

Gambar peta wilayah:
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Risau Perempuan di Tanah Barambang Katute
“Kehutanan itu bisa membunuh kami, seandainya
hutan yang ingin diambil akan kami serahkan, tapi
kebun kami yang ingin diambil”
(Sanitaang)

P

agi itu, saat matahari mulai tampak di ufuk timur,
saya menemui Sanitaang di rumah anaknya di Barambang Katute, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Raut wajah resah tampak di wajah keriput Sanitaang
(60) ketika ia bercerita masa-masa sulit yang ia, seperti
warga masyarakat adat Barambang Katute lainnya, hadapi sejak Departemen Kehutanan menunjuk kebun-kebun mereka sebagai kawasan hutan lindung. Untuk Sanitaang, kesulitan ini semakin menjadi ketika menantunya
dituduh merambah hutan lindung.
Untuk mencapai daerah ini, saya menyusuri jalan
licin dan berbatu besar di tepi Gunung Kale Katute. Gunung yang dahulu kala didiami oleh Puang Barambang,
pemimpin adat daerah ini. Kiri kanan jalan hutan, kebun
dan jurang. Meskipun jalanan cukup terjal, tapi hamparan bukit hijau dan bunyi aliran air sepanjang jalan
menandakan kesuburan tanah ini.
Wilayah masyarakat adat Barambang Katute, dapat ditempuh melalui dua jalur lewat Kec. Sinjai Barat
yang hanya bisa dijangkau dengan jalan kaki dan lewat
Desa Barambang dari arah Kab. Bulukumba dengan kenPotret Konflik di Kawasan Hutan Sulawesi
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daraan roda dua (motor) itu pun kalau musim kemarau.

Rumah di wilayah masyarakat adat ini tampak
terletak tidak beraturan, juga tanpa sekat pagar, orang
bisa saling berkomunikasi dengan jarak jauh meski dengan saling teriak satu sama lain. Jadi jangan heran jika
mendengar teriakan yang saling bersahut-sahut antara
mereka dari rumah masing-masing. Selain karena jarak
beberapa rumah sangat dekat, rumah mereka juga tidak
dibatasi oleh sekat pagar atau tanda pembatas.

Sejak zaman dahulu tanah ini telah didiami oleh
masyarakat adat Barambang Katute. Menurut salah
seorang pemangku adat setempat, orang Barambang
menempati kawasan tersebut sejak sekitar abad ke-15
Masehi. Di zaman pemberontakan DI/TII, di zaman
Kahar Muzakkar, mereka telah berada di sini. Di zaman
perang kemerdekaan melawan Belanda, mereka telah
ada di sini. Di zaman kerajaan mereka telah ada disini.
Masyarakat agraris yang bermukim di dataran tinggi.
Di ujung tangga yang terbuat dari sepotong kayu,
Sanitaang dengan sarung coklat kotak-kotak yang melilit
menutupi tubuhnya menyambut saya dengan senyum.

“Silakan masuk,” ujarnya ramah. Saya pun menapaki teras rumah panggung dengan perlahan karena papan yang saya injak tidak menyatu satu sama lain. Salah
langkah, kaki bisa terselip di sela papan. Teras ini pun
hanya dibatasi sepotong kayu. Melewati pintu, anak dan
cucunya ternyata di ruang tamu, ia pun duduk sambil memegang tangan kanannya yang keseleo. Saya lalu duduk di
ruang tamu, ruangan yang kira-kira berukuran tujuh meter
persegi yang menyatu dengan ruangan lain yang hanya dibatasi dapur. Tak ada barang mewah yang terlihat, kecuali
satu lemari dan satu meja belajar dengan buku yang tersusun rapi. Di ruangan ini, Sanitaang menuturkan kisahnya.
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Kebun dan kehidupan yang dirampas
“Kehutanan itu bisa membunuh kami, hanya mereka yang mau hidup. Kami pasti mati kalau tidak makan,
sedangkan sumber makanan ada di kebun kami. Seandainya hutan yang ingin diambil oleh Kehutanan, akan
kami serahkan, tapi sejak zaman dahulu kala kami yang
telah mengelola kebun tersebut, kebun kami yang ingin
diambil1” ujar Sanitaang.
Menurut Sanitaang, kesengsaraan yang ia, dan
masyarakat Barambang Katute lainnya rasakan bermula
di tahun 1994, ketika Barambang Katute ditunjuk sebagai kawasan hutan lindung. Pihak Departemen Kehutanan secara sepihak melakukan penunjukan tersebut tanpa
melibatkan masyarakat adat Barambang Katute. Ketika
pengukuran mulai dilakukan, masyarakat hanya bisa
melihat orang berseragam terlihat begitu gagah masuk
kampung membawa peralatan canggih untuk mengukur
tanah. “Kami hanya mendengar desas-desus kalau kampung kami dijadikan hutan lindung,” kata Sanitaang.

Baru sekitar tahun 2000, masyarakat Barambang
Katute tahu bahwa perkampungan mereka telah dijadikan kawasan hutan lindung. Tahun 1994-2000, rentang
waktu yang cukup lama, tetapi mereka sama sekali
tidak tahu kebijakan yang telah diambil pemerintah.
Ketidakjelasan tentang hutan lindung tersebut mulai
dibicarakan bersama namun dengan nada yang pelan
karena adanya desas-desus tentang larangan ini dan itu,
tangkap, penjara dan lainnya ketika masuk ke kawasan
hutan lindung. Di sisi lain, mereka harus tetap masuk ke
kebun, kebun yang kini menjadi kawasan hutan lindung.
1

Kisah ini dituturkan Sanitaang dalam bahasa daerah Barambang
Katute, penulis yang merupakan orang asli Sinjai (Kabupaten di
mana wilayah masyarakat adat Barambang Katute termasuk di
dalam wilayah administratifnya), memahami dengan baik bahasa
yang digunakan.
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Ketika aparat polisi kehutanan memberi peringatan
keras agar masyarakat tidak masuk ke dalam kawasan
hutan lindung yang - sekali lagi - merupakan kebun
masyarakat, mereka terpaksa main kucing-kucingan
dengan aparat hanya untuk mengambil pakan ternak di
lahan tersebut. “Jangankan kayu, rumput pun sudah tak
dapat kami gunakan. Itu semua karena kampung kami
telah menjadi kawasan hutan lindung,” kata Sanitaang.

Di tahun 2003, kampung Barambang Katute oleh
Departemen Kehutanan dicanangkan sebagai lokasi
pelaksanaan GNRHL (Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan). Namun baru pada tahun 2005, ketika
bibit dan peralatan penanaman sudah masuk di kampung tersebut, barulah masyarakat tahu kalau kampung
ini dijadikan lokasi penanaman pohon program GNRHL.
Masyarakat lalu menolak dan memprotes kebijakan
tersebut. Sebagai respon terhadap penolakan itu, menurut Sanitaang, mereka malah diancam akan ditangkap
disertai berbagai ancaman lainnya karena dianggap
menghalangi penanaman.
Pada tahun 2009, sebelas orang warga masyarakat
adat Barambang Katute diseret ke meja hijau karena
dituduh merambah hutan lindung. Bagi Sanitaang kejadiannya tidak jelas, namun kesebelas orang tersebut
dituduh mencabut pohon pinus sebanyak 44.000 pohon
di areal seluas 40 ha. Menantu Sanitaang, Muhasse dan
Haseng adalah dua dari kesebelas orang tersebut.
Bagi Sanitaang tuduhan merambah hutan dan
mencabut pinus terdengar sangat mengada-ada. “Apa
mungkin pinus dicabut? Pohon pinus itu ditanam tahun
2005, tinggi bibitnya sepinggang orang dewasa, sudah
tumbuh selama 4 tahun. Lagi pula luas 40 ha itu tidaklah seluas kebun-kebun kelola di kampung, karena di
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kampung kami ada tanah keramat yang tidak boleh kami
jamah, tanah larangan adat,” ujarnya.

Sanitaang mengatakan sejak dituduh merambah
hutan, kesebelas warga tersebut -termasuk menantunya- tidak pernah lagi muncul secara terang-terangan di
dalam kampung karena takut ditangkap.
“Padahal mereka tidak melakukan tindakan kriminal, mereka hanya mengelola kebun miliknya. Ketika
dalam persembunyian, menantuku kadang-kadang tidak
makan, tidak minum. Sarung shalat yang dipakai dibawa
kemana-mana. Selama tiga bulan lebih dia tidak pergi
shalat Jumat di mesjid. Ia pernah bilang, mudah-mudahan Allah mengampuni saya yang tidak bisa pergi shalat
Jumat, karena dibuatkan masalah oleh sesama manusia,”
tutur Sanitaang mengenang penderitaan menantunya.
Saat bersembunyi, mereka tidak lagi bisa bertemu
keluarganya dengan leluasa, keluarga yang ditinggalkan
pun harus menanggung beban kehilangan tulang punggung keluarga. Tidak saja beban ekonomi, beban psikis
pun harus ditanggung istri dan anak mereka.
“Pada masa itu tidak ada lagi kepedihan yang lebih
pedih daripada itu, cucu saya sangat kehilangan bapaknya, anakku juga hanya bisa menangis meratapi nasibnya,”
sesekali Sanitaang mengusap matanya yang berair.
Semenjak menantunya dituduh merambah hutan, Sanitaang menyaksikan bagaimana anaknya harus
menggantungkan hidup pada hutang. Anak Sanitaang
tidak bisa berbuat banyak, untuk mengolah gula merah, pohon aren harus dipanjat, sesuatu yang tidak bisa
ia lakukan karena pohon Aren sangat tinggi. Ia pernah
mencoba sekali mengambil air aren, tapi parang yang
digunakan memotong tangkai aren hampir mencederai
kepalanya. Ia pun terpaksa menghentikan niatnya untuk
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mengolah gula merah. Cucu Sanitaang yang tertua juga
pernah mencoba membantu ibunya mengambil air aren,
tapi itu berarti ia harus mengorbankan pendidikannya.
Memetik hasil kebun mereka pun kini tak dapat lagi ia
lakukan sejak Kehutanan melarang hasil kebun mereka
diambil. Tanpa sumber penghasilan hidup mereka kini
bergantung pada hutang.

Untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak-anaknya,
dan kebutuhan sehari-hari, anak Sanitaang, Martani
(35) istri Muhasse, terpaksa meminjam beras dan uang
Rp50 ribu sehari. Tidak ada yang menjadi tulang punggung keluarga, padahal anak-anak sekolah, ia tidak tega
melihat anaknya berhenti sekolah. Demi biaya sekolah
ia memilih meminjam uang. Bukan hanya itu, ia bersama
masyarakat patungan membiayai angkutan umum untuk membiayai proses hukum di pengadilan Sinjai yang
menghabiskan sekira Rp350 ribu setiap minggunya.
“Kami dilarang untuk mengambil hasil kebun,
lalu apa yang kami makan? Seandainya ada hasil sawah di
luar kampung yang bisa dikelola mungkin ada yang bisa
kami makan, tapi kami hanya mengharapkan hasil kebun,
kebun yang sekarang diambil oleh Kehutanan. Mereka
memang mau membunuh kami, seandainya tidak ada
orang yang mau meminjamkan kami uang, mungkin kami
sudah mati, apa yang bisa kami makan?” ungkap Martani.

Berulang kali Martani terus mengatakan pihak
Kehutanan yang ingin membunuh mereka. Logikanya sederhana, kebun adalah sumber kehidupan keluarga Martani, mereka mengambil bahan makanan seperti ubi dan
sayuran dari kebun. Ketika membutuhkan uang tunai,
sayur juga diambil dari kebun lalu dijual ke pasar. Ketika
pihak Kehutanan melarang mereka bahkan untuk masuk
ke dalam kebun karena diklaim sebagai hutan lindung,
bagi Martani itu sama saja hendak membunuh mereka.
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Tragedi yang sama dialami oleh Saniati (30), ia akrab dipanggil Ati. Suami Ati yang menggarap kebun, dituduh
merambah hutan dan dilaporkan ke polisi. Padahal mereka
hanya mengelola pohon cengkeh di kebun miliknya.
“Karena takut suamiku bersembunyi selama tiga
bulan sembilan hari. Terpaksa saya yang harus mengerjakan semua pekerjaan, mulai dari memberi makan sapi,
pokoknya semuanya,” tutur Ati.
Seperti Sanitaang, Ati pun tak mengerti mengapa
Dinas Kehutanan melarang mereka memasuki kebun,
sebab sejak zaman dahulu kebun tersebut telah mereka
kelola secara turun temurun.

“Kebun itu dikelola secara turun-temurun, kami
tidak tahu sejak tahun kapan, sejak neneknya nenek
moyang kami, tapi baru sekarang ini kami dilarang mengelola kebun itu, dulu tidak dilarang, padahal sekarang
pohon cengkeh juga sudah besar,” kata Ati mengungkapkan kekesalannya.
Menurut Ati, memasuki kebun milik sendiri pun
dilarang, apalagi untuk mengambil rumput untuk makanan sapi. Pohon pisang yang berbuah tidak boleh ditebang karena akan ada bekasnya. Padahal batas hutan itu,
sepengetahuan Ati, ada di sebelah barat, jauh dari kebun yang dikelola. Akibatnya, hasil kebun seperti coklat,
cengkeh, kopi semuanya hancur di pohon karena mereka
tidak diperbolehkan untuk masuk ke kebun.
Batas hutan lindung yang Ati serta masyarakat
adat Barambang Katute lainnya pahami adalah batas hutan lindung yang telah ada sejak zaman Belanda. Hingga
saat ini masyarakat tidak berani melewati batas hutan
lindung tersebut, karena peringatan untuk tidak melanggar batas tersebut telah diceritakan kepada mereka
secara turun-temurun.
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“Kehutanan tidak memikirkan nasib kami, jika
sumber kehidupan kami diambil, anak-anak kami makan apa? Bagaimana jika seandainya gaji mereka yang
dihilangkan, anak mereka makan apa? Kami ini hanya
mengandalkan hasil kebun,” ekspresi kekecewaan tampak jelas di wajah Ati.

Selain kesulitan ekonomi, keluarga Martani dan Ati
juga terus menerus hidup dalam ketakutan. Karena para
tertuduh perambah hutan bersembunyi, pihak Kepolisian juga memanggil kaum perempuan untuk menghadap, namun para perempuan menolak untuk memenuhi
panggilan tersebut. “Kami takut akan dijadikan jaminan
bagi suami kami yang sedang sembunyi,” ujar Ati. Para
perempuan ini terus menerus hidup dalam ketakutan,
membayangkan jika suatu saat rumah mereka didatangi
oleh Polisi dan mereka ditangkap secara paksa. Ketakutan yang sama juga menghantui anak-anak mereka. Nunni
(16), anak perempuan Saniati yang saat ini duduk di
kelas 3 SMA mengatakan ia kadang menginap di rumah
tantenya di dekat sekolah karena takut jika harus tinggal
di rumah. Ketika ayahnya bersembunyi ia pun tak lagi
dapat membayar uang sekolahnya, ia beruntung pihak
sekolah memahami kondisinya.

Di tengah kondisi yang serba sulit tersebut, Ati
menyesalkan sikap pemerintah desa yang tidak berpihak kepada masyarakat yang tanahnya telah diklaim
oleh Kehutanan. “Masa-masa tidak punya penghasilan,
pemerintah desa tidak mau memberikan kami Beras
Miskin (Raskin). Pernah juga anak saya mau mendapat
beasiswa tapi dari pemerintah desa tidak mau memberikan surat pengantar, jadi anak saya tidak bisa mendapat
beasiswa,” ujar Ati. Menurut Ati, warga yang menolak
hutan lindung dan kini juga tambang, biasanya memang
akan dipersulit oleh pemerintah desa.
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Suasana kampung berubah sangat sunyi, setelah
kesebelas orang tersebut dituduh merambah hutan.
Hari Jumat yang biasanya menjadi hari berkumpulnya
masyarakat melaksanakan shalat Jumat, hanya dihadiri
oleh beberapa orang saja. “Lama kampung kami sangat sepi, apalagi pada hari Jumat karena tidak ada yang
menjadi protokol dan berkhutbah, mereka yang sembunyi itu biasanya menjadi perangkat pelaksana shalat Jumat,”
jelas Ati.
“Mereka betul-betul menyiksa, selama dua tahun
kami harus wajib lapor, jika tidak maka kami akan benar-benar ditahan,” kata Ati.

Ketika proses hukum masih berlangsung, masyarakat kembali dikejutkan dengan surat panggilan dari
kejaksaan Negeri Sinjai untuk sebelas orang warga Desa
Bonto Katute dalam rangka menjalankan eksekusi badan
terkait keputusan Mahkamah Agung Nomor: 1452 K/
Pid.Sus/2011, pada tanggal 01 Mei 2012 dengan tuduhan perambahan hutan lindung yang secara hukum belum memiliki kejelasan status sebagai hutan lindung.
Sejarah Masyarakat Adat Barambang Katute

Masyarakat adat Barambang Katute sejak dulu
adalah petani sawah dan kebun, peternak sapi, pedagang
dan pembuat gula merah. Masyarakat mengelola lahan
warisan nenek moyang mereka yang telah dikelola sejak
ratusan tahun lalu. Makanan pokok mereka adalah jagung dan beras, beras biasanya dibeli di Pasar Ambi dan
Barambang. Mereka umumnya hanya menempati rumah
yang sangat sederhana dengan penerangan dari lampu
minyak tanah. Kalaupun ada yang menikmati listrik itu
berasal dari genset swadaya dan bantuan listrik tenaga
surya tetapi jumlahnya sangat terbatas.
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Masyarakat desa Bontokatute mengelola wilayahnya dengan konsep keseimbangan antara pengelolaan
dengan kelestarian. Wilayah mereka dibagi dua bagian
yaitu wilayah kelola dengan wilayah larangan untuk dikelola “hutan adat”. Masyarakat desa Bontokatute menjadikan hutan larangan sebagai hutan adat “Barannai dan
Lembangia”. Di wilayah larangan ini mereka hanya boleh
mengambil tali pengikat atau rotan.
Tanah di wilayah masyarakat adat Barambang
Katute umumnya dikuasai secara turun-temurun, dan
merupakan tanah milik adat, mereka mendapatkan hak
atas tanahnya rata-rata berdasarkan peralihan hak dari
orang tua atau nenek moyang mereka atau dengan kata
lain merupakan tanah warisan. Karena tanah tersebut
dikuasai secara adat, maka masyarakat dalam penguasaannya tidak memiliki alas hak yang cukup kuat (sertifikat). Disamping penguasaan secara adat, kebanyakan warga masyarakat juga memiliki bukti lain yakni
berupa bukti pembayaran pajak (PBB). Namun, dalam
kegiatan ekonomi, seperti kepentingan jual beli atau tukar menukar tanah dan pengalihan hak lainnya akibat
perkawinan maupun kematian, sering dilakukan secara
lisan dan juga disaksikan oleh para pemangku adat atau
tokoh-tokoh masyarakat.
Walau dikelola secara turun-temurun, masyarakat
Barambang Katute tak pernah bersengketa tentang tanah. Penetapan batas-batas tersebut tak dibuktikan dengan akta notaris dan surat perjanjian apapun. Hal ini
disebabkan karena masyarakat memegang teguh tradisi
Taro Ada, Taro Gau’ (perkataan adalah cerminan sikap)
pantang mengambil milik orang lain sehingga jika mengatakan “Tidak” maka tetap “Tidak”, “Siri” (malu tak terperi) jika diingkari meski nyawa taruhannya dan mereka
memegang teguh prinsip itu.
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Penduduk negeri Katute adalah sebagian dari
sekian banyak kelompok manusia yang mempunyai
pemimpin yang diberi nama dengan adat Tungka yang
mempunyai hak otonom untuk mengatur daerahnya
sendiri. Dalam menjalankan roda pemerintahan mereka menganut sistem demokrasi di mana kedaulatan di
tangan rakyat. Sebelum negeri lain menganutnya, bahkan jauh sebelum Kerajaan Gowa2 berdiri, di negeri Katute ini telah menjalankan sesuatu sistem yang sangat
luwes dan mampu bertahan sejak beberapa abad yang
lalu sampai sekarang dan pada masa yang akan datang.

Menurut tokoh masyarakat setempat, Barambang
Katute pernah dipimpin oleh dua orang perempuan Barambang (pemimpin di daerah tersebut) yaitu I Puang
Timang dan I Puang Bacce. I Puang Timang memimpin
sekitar tahun 1565, penduduk Katute mengadakan pemilihan Barambang maka terpilihlah I Puang Timang
yang bergelar dengan Potto Pilo memerintah daerah ini.
Ia memegang kepemimpinan yang cukup lama yaitu 45
tahun. Karena ia sangat disukai rakyatnya beliau terkenal sebagai seorang yang adil dan bijaksana. Ia tidak
mau diperintah oleh pihak Belanda, ia berkata “Pammuttuajintu Ri Sima, Naiya To Katutea Tea Pammuttu” artinya:
Hanya belanga yang memiliki sima/pajak, kami di Katute
bukan belanga.
Belanda berulang kali mengirim utusannya untuk membujuk Barambang Timang agar ia rela membayar sima/pajak dan memerintahkan rakyatnya supaya
mereka mau bekerja sama dengan pihak Belanda, tetapi
tetap menolak permintaan itu. Para utusan tersebut melaporkan kepada Gubernur Jenderal di Makassar tetang
keteguhan pendirian Barambang Timang. Pada suatu
saat ia dipanggil menghadiri perundingan kerja sama
2

Salah satu kerajaan besar di Sulsel yang berdiri sejak abad XVI
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di Makassar, di sana ia dipaksa menandatangani naskah
perjanjian kerja sama, tetapi ia tetap menolak untuk
bekerja sama.

Ia menyerahkan jabatannya kepada Potto Denge’
dan mendapat restu dari rakyatnya. Ia memerintah puluhan tahun, kemudian diganti oleh beberapa Barambang yang silih berganti yang masing-masing memerintah puluhan tahun pula. Sekitar tahun 1920 diadakan
lagi pemilihan Barambang yang kesekian kalinya. Maka,
terpilihlah I Puang Bacce Sambuduh memegang tampuk kepemimpinan sekaligus sebagai pemangku adat.
Ia memerintah selama 25 tahun, penduduknya hidup
dalam kemakmuran serta makmur dalam kehidupannya. Ia
sangat memperhatikan aspirasi rakyatnya begitu pula
dalam menangani suatu urusan dengan penuh langkah
yang pasti. Ia sangat teguh mempertahankan pendapat
terbanyak, di dalam pendiriannya ia tidak diombang
ambingkan oleh situasi maupun kondisi dan kepadanya
mengambil hati rakyat sangat luar biasa mendapat pengakuan dari kawan maupun lawan.
Kisah turun-temurun ini, menjadi salah satu
alasan masyarakat menolak adanya klaim dari Kehutanan yang mengakui wilayah sebagai hutan lindung.
Sejarah yang meneguhkan hati masyarakat Barambang
Katute bahwa tanah yang mereka pijak adalah tanah
warisan nenek moyang mereka. Eksistensi mereka sebagai masyarakat adat juga didukung oleh pranata sosial
yang masih mereka miliki sampai saat ini, dan pemahaman batas wilayah mereka yang telah didokumentasikan dalam peta partisipatif sejak November 2009. Lalu
bagaimana mungkin tanah yang mereka pijak sejak lahir
tiba-tiba menjadi terlarang.
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Tambang dan ancaman baru
Bagai jatuh tertimpa tangga pula, peribahasa ini
seperti dialami masyarakat Barambang Katute. Belum selesai klaim Kehutanan di tanah mereka, tahun
2010, segerombolan orang-orang asing kembali masuk
ke kampung. Kata Sanitaang, peralatannya tidak kalah
canggihnya dengan yang dipakai orang-orang yang mengukur hutan lindung beberapa tahun lalu. Desas-desus
berkembang lagi, orang asing itu adalah peneliti, konon
di kampung ini akan dibuka pertambangan emas. Keresahan yang belum usai kini harus bertambah lagi dengan
beribu tanya dalam kepala dan tak seorang-pun dari
pihak yang seharusnya menjadi pengayom memberi
jawaban. Tahun 2011 baru mereka tahu bahwa izin tambang tersebut telah dikeluarkan pada tahun 2008 dan
diperpanjang lagi ditahun 2010 hingga 2013.
Di tahun 2012, orang-orang dengan mata sipit
dan kulit putih mulai mendirikan tenda di tengah-tengah
kampung. Kata warga, mereka adalah orang-orang Korea,
ada juga yang bilang mereka orang China.

“Tidak lama ada orang Korea yang membuat tenda
di atas bukit, Vian (salah satu warga) menanyakan kepada orang Korea tersebut tujuan datang ke kampung
kami, menurut orang Korea tanah yang sudah digali
akan dikeringkan kemudian dibawa ke Korea. Tanah itu
katanya mengkilat, tanah yang akan dijadikan tambang,
belakangan mereka mengatakan tanah itu tanah biasa
yang menyebabkan mereka meninggalkan kampung ini,”
tutur Sanitaang.
Kala itu, setiap hari dengan dikawal tentara Sanitaang melihat mereka lalu-lalang dalam kampung, masuk
dalam kebun dan menggali, mengambil tanah dan lainnya. Konon, tentara itu dibayar mahal untuk mengawal
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para peneliti itu, diantara mereka ada juga orang Indonesia, kata warga dia orang Jawa, dialah yang bertindak
sebagai juru bicara, sedangkan pemandunya mereka sewa
dari algojo kampung yang juga merupakan aparat desa.
Dalam proses penggalian tanah tersebut, ada desas
desus penggantian tanah jika daerah tersebut dijadikan
tambang. Rencananya, mereka akan dipindahkan ke daerah Kabupaten Bone.
“Katanya ada tanah di Kabupaten Bone yang akan
dijadikan ganti rugi kalau tanah kami digali, tapi untuk
apa kami ke sana? Padahal kami mempunyai kampung
sendiri. Kami sudah sepakat mempertahankan kampung
kami hingga darah penghabisan daripada tanah kami
yang dirampas,” tegas Saniati.

Masyarakat Barambang Katute tidak pernah berhenti untuk mempertahankan kampung halamannya. Baik
laki-laki maupun perempuan melakukan aksi demonstrasi di perempatan Traffic Light di Kota Sinjai.
Akhir September 2013, ratusan mahasiswa, masyarakat dan lembaga non pemerintah tumpah ruah di jalan Persatuan Raya. Spanduk tidak menerima pendirian
tambang di Barambang Katute mereka bentangkan.
Terik matahari tak menghalangi mereka untuk menyuarakan penolakan adanya tambang di daerahnya.
Tak ketinggalan Ati dan masyarakat yang kontra
dengan adanya tambang tersebut ikut serta melakukan
demonstrasi.

“Saya juga ikut demo, biasanya tiga mobil ke kota
Sinjai, berbagai cara kami tempuh uuntuk mempertahankan hidup. Saya tidak rela memberikan kampung
kami,” tegas Ati.
Ati, dan masyarakat adat Barambang Katute lainnya sadar kalau ada tambang di kampung mereka, Sinjai
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akan hilang, tanah dan air akan menjadi longsor. “Kalau
kampung kami dirusak maka tidak ada lagi kehidupan di
daerah ini, karena kampung kami adalah akar kehidupan
yang menjadi sumber mata air,” ujarnya.

Ati juga tak habis pikir, mengapa di satu sisi Pemerintah bahkan tidak mengizinkan mereka mengambil
rumput di tanah mereka sendiri dengan dalih kawasan
hutan lindung, tetapi di sisi lain malah memberikan izin
tambang kepada pihak asing yang jelas-jelas akan merusak kampung mereka. Bagi Ati dan perempuan adat Barambang Katute, negara dan perangkatnya adalah pihak
yang hanya ingin merampas tanah mereka, dan itu berarti secara tidak langsung ingin membunuh mereka.
“Kami sangat menderita tekanan psikis dan trauma
karena intimidasi dari oknum-oknum polisi kehutanan
dan perangkat negara lainnya, kami tak pernah lagi merasakan ketenangan di kampung kami sendiri,” ratapnya.
Meskipun AMAN Sulsel bekerjasama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sulsel telah melakukan pemetaan partisipatif pada tanggal 4-18 November 2009, dan telah
menghasilkan sebuah peta, namun pihak Dinas Kehutanan Kab. Sinjai tidak mau mengakui hasil pemetaan
tersebut. Dinas Kehutanan tampaknya enggan mengakui
kedaulatan Masyarakat Adat Barambang Katute di atas
tanah leluhurnya. (*)
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“KAMI MENOLAK TAMBANG DAN JUGA MENOLAK
HUTAN LINDUNG KARENA SAMA SAJA, AKAN
MERAMPAS TANAH KAMI”
KASUS PERAMPASAN WILAYAH ADAT DI MASYARAKAT
ADAT BARAMBANG-KATUTE KABUPATEN SINJAI
Oleh:

Armansyah Dore
PROFILE SINGKAT MASYARAKAT ADAT BARAMBANG
KATUTE
Nama Desa
		 Barambang, Bonto Katute. Desa ini terletak di Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan
		
		
Pergeseran Wilayah Adat

		 Masyarakat Adat Barambang-Katute dizaman dahulu
terdiri dari 3 kampung besar yakni Ambi-Hulo (saat
ini dikenal dengan Ambi-Bihulo), Kampung Gantarang dan Kampung Katute. Dalam kelembagaan adat,
Ambi-Hulo dikenal dengan Sandro Tungka, Gantarang dengan Karaeng Tungka dan Katute dengan
Ada’ Tungka, sehingga Barambang-Katute dizaman
dahulu dikenal dengan sebutan Ada’ Tallua.
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		Kampung Katute mencakup wilayah dataran tinggi
yang cukup luas, saat ini terbagi atas tiga kecamatan,
yaitu Kecamatan Sinjai Borong, Sinjai Selatan, dan
Sinjai Barat. Wilayah adat ini sedikit demi sedikit
terkikis dan semakin menyempit. Ada yang masuk dalam kawasan hutan, ada yang diberikan pada
konsesi pertambangan dan peruntukan lainnya.
		Pembelahan wilayah adat terjadi saat dikenalkan
pemerintahan negara. Di wilayah ini kemudian terbagi menjadi 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Sinjai
Borong, Kecamatan Sinjai Selatan, dan Kecamatan
Sinjai Barat.
		
		Di Kecamatan Sinjai Borong, komunitas ini terbagi
ke dalam 2 desa, yaitu Desa Barambang dan Desa
Bonto Katute. Sementara di Kecamatan Sinjai Barat,
masyarakat ini terbagi ke dalam 2 desa juga yakni
Desa Bonto Lempangan dan Desa Gantarang. Sementara di Kecamatan Sinjai Selatan, masyarakat ini
berada di dalam wilayah administratif Desa Palangka.
		
		Sementara Desa Bonto Katute merupakan jantung
pemerintahan adat Puang Barambang, tepatnya di
Dusun Bolalangiri. Sedikit demi sedikit, pemahaman
tentang wilayah adat juga bergeser. Saat ini, seolaholah wilayah adat Barambang hanya merupakan
wilayah adat yang terletak di Desa Bonto Katute.
		 Luas wilayah desa Bonto Katute sendiri adalah 15,63
Km² (Data BPS), dengan batas wilayah yaitu:
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Palangka
Kec. Sinjai Selatan
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Batu
Belerang, Kec. Sinjai Borong

138

Akui Wilayah Adat untuk Resolusi Konflik

Armansyah Dore

3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa BontoLempangan dan Desa Gantarang Kec. Sinjai Barat
4. Setelah Timur berbatasan dengan Desa Barambang, Kec. Sinjai Borong.

Luas dan situasi penguasaan atas Wilayah Adat saat ini
		
		Luas wilayah adat Barambang Katute mencapai
1,447,53 hektar yang sebagian besar tumpang tindih
dengan penguasaan lain, dengan perincian sebagai
berikut:
no

Tata Guna

1

Pemukiman

3

Kebun

2
4
5

Luas (Ha)

21,73

Sawah

Hutan Adat

Total

9,05

80,44

14,83

67,03

61,63

1274,86

Hutan Produksi Aren

HL

3,47

1.447,53

Sisa

12,86
65,61

465,1

809,76

61,63

0

554,08
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Peta wilayah adat yang tumpang tindih
dengan hutan lindung
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Peta wilayah adat yang tumpang tindih dengan Konsesi
Tambang
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“KAMI MENOLAK TAMBANG DAN JUGA MENOLAK
HUTAN LINDUNG KARENA SAMA SAJA, AKAN
MERAMPAS TANAH KAMI”:
KASUS PERAMPASAN WILAYAH ADAT DI MASYARAKAT
ADAT BARAMBANG-KATUTE KABUPATEN SINJAI
“Riolo ri umuru 7 taunna tauwa, ripa’gurui tawwa
battu ri tau toanta attanang kaju ri tana kosongia,
na tena nakurang tauwa battu ri ere, na salama’
tong kampongia battu ri angingnga. Ka’kamannea
kaju maengia ritanang appa batu cilaka. Ka anjo
kehutananga na tambangia antama’mi ri kampongia
angkaru’ki na allei romangia na assinnan tanayya.
Na iya kakka manne pappisangkaanta pede tinggi
kaju ritanangia, pede ammalling tongi tauwa ri
tarungku.”
Artinya:
Dulu, Sejak umur 7 tahun kami diajarkan oleh orang
tua kami untuk menanam pohon ditanah yang kosong supaya kami tidak kekurangan air dan kampung
kami aman dari serangan angin. Tapi kini, Pohonpohon yang kami tanam justru berbuah petaka ketika
kehutanan dan tambang masuk ke kampung kami
mengeruk hutan dan perut bumi kami.
Sekarang ini kami merasa bahwa semakin tinggi pohon yang kami tanam maka semakin lama pula kami
akan dipenjara.
(Puang Bado’ Janggo, Tokoh Masyarakat BarambangKatute).
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A. Pengantar

D

i kaki pegunugan Bawakaraeng-Lompobattang
(Karaeng-Lompoa), terdapat sebuah kampung
tua, yang dikenal dengan kampung ‘Katute’.
Masyarakatnya masih perpegang teguh pada adat-istiadat yang mereka warisi dari nenek moyang mereka.
Masyarakat umum menyebut mereka sebagai masyarakat
adat Barambang-Katute, adapula yang menyebutnya dengan “orang-orang bersarung”. Di kampung inilah saya
dibesarkan. Kampung Katute secara adinistratif berada di
Desa Bonto Katute, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten
Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Dari kota Makassar, perjalanan menuju kampung ini membutuhkan waktu sekitar
6 jam dengan menggunakan kendaraan (mobil maupun
sepeda motor). Sementara Jarak dari Ibu Kota Kabupaten
Sinjai ke kampung Katute adalah 64 Km. Kampung katute berada di ketinggian 1000 Mdpl dengan topografi
berbukit-bukit. Itulah sebabnya di sepanjang perjalanan
menuju ke kampung ini diwarnai dengan tebing dan jurang dengan kondisi jalan tanah dan sempit dan masih
merupakan belantara. Sementara suhu kampung Katute
terbilang cukup dingin.
Hari itu saya masuk kekampung Katute melalui
jalur timur. Jalur itulah yang paling baik. “Jalur timur itu
dari arah Bulukumba, itulah yang paling baik, kalau jalur
barat yang dari arah Malino bahkan harus jalan kaki.
Kalau dari jalur utara yaitu dari Sinjai selatan jalananya
rusak parah”.
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A. Sejarah Masyarakat Adat Barambang – Katute
Kampung Katute adalah perkampungan tua, Buktibukti keberadaan terekam dari situs, dan tradisi peninggalan nenek moyang yang sampai saat ini masih ada dan
dijadikan situs budaya, juga sebagai media dalam kegiatan spiritualitas di kampung kami.

Jauh sebelum ditetapkan oleh pemerintah menjadi
kawasan Hutan Lindung (HL), bahkan sebelum berdirinya
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Orang Barambang telah hidup di pegunungan dan bukit-bukit yang
ada di Bonto Katute secara turun-temurun dengan system
sosial-ekonomi, politik, hukum dan budaya yang berdasarkan hukum adat. Menurut salah seorang pemangku
adat setempat, orang Barambang mula-mula menempati kawasan tersebut sekitar abad 15 Masehi. Penghuni
pertama bernama Barambang Camu yang membangun
rumah di Bonto Lasuna, yang saat ini merupakan bagian dari wilayah administratif Desa Barambang. Rumah
pertama ini merupakan rumah adat bagi komunitas adat
Barambang. Di sinilah awal-mula perkembangan komunitas masyarakat adat Barambang sampai menyebar ke
kampung Bontokatute, Bolalangiri, Coddong, Bihulo,
Ambi dan kampung Balang. Disetiap kampung dikepalai
oleh seorang kepala sebagai perwakilan dari Barambang
yang berkuasa pada saat itu.

Salah satu bukti fisik yang dapat menunjukkan keberadaan komunitas Barambang adalah Kuburan Tua di
Maroangin yaitu kuburan Barambang Camu. Bukti lain
adalah adanya kampung tua di Bontolasuna dan Ballalompoa di Katute serta beberapa tempat bersejarah yang
sampai saat ini masih dihormati sebagai peninggalan
nenek moyang masyarakat adat Barambang.
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Sedari kecil saya sering diceritakan sejarah kampung ini, Ambe’ Hasibo nama orang tua yang sering memanggil saya untuk mendengar ceritanya. “Barambang
– Katute pada dasarnya berasal dari kata ‘Puang Barambang ri Bontona Katute’ yang artinya pemimpin yang berdiam di bukit Katute”.
Dalam sebuah kesempatan, saya berada diantara
tetua adat yang ada kampung ini, duduk bersila dalam
lingkaran. Merekapun mulai menuturkan kisah-kisahnya. Saat itu ada Ambe’ Hasibo, Ambe’ Ismail, Bado’ Janggo, Rudi, dan seorang perempuan yang umurnya sekitar
70-an tahun. Mereka-pun mulai bercerita tentang sejarah kampung Katute.

Dalam kepercayaan masyarakat Katute, manusia
pertama di muka bumi muncul dari tanah ‘Lempangan’
di sebuah kawasan hutan larangan. Jangankan untuk
mengelola, masuk hutan itu saja dibatasi. Di dalam hutan itu ada situs yang dipakai dalam ritual-ritual adat.
Menurut informasi tokoh masyarakat diketahui bahwa
sekitar tahun 1498/abad ke-XV Masehi, ‘Puang Janggo’
dari Bihulo menjadi Barambang di Katute. Ia mempunyai beberapa orang anak, yakni: I Rippang, I Saleppang,
I Salampe, I Tampe. Puang Janggo ini kemudian dikenal
dengan ‘Potto Rippang’. Potto adalah bahasa Konjo yang
berarti Ayah. Beliau juga dikenal dengan nama ‘Barambang Janggo’ yang artinya pemimpin yang berjanggut.
Ambe’ Hasibo menuturkan bahwa gelar itu diberikan
karena Puang Janggo karena ia memiliki Janggut yang
lebat dan panjang sampai pusarnya. Konon, janggutnya
itu berwarna agak kemerahan karena keseringan memakan sirih dan pinang sebagai pengganti rokok.
Selanjutnya Ambe’ Hasibo berkisah, I Potto Rippang kemudian diganti oleh Potto Hani yang kemudian
menjadi pemimpin Katute selama 32 tahun. Pada zaman
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itu bangsa Belanda mulai memasuki nusantara meskipun belum sampai ke negeri Katute. Pengaruh Barambang
pada saat itu sangat kuat dan meliputi wilayah yang
cukup luas yang dimulai dari seluruh Sinjai Barat, Sinjai
Borong dan sebagian Sinjai selatan. Adapun Bonto Lasuna
merupakan pusat pemerintahannya. Di Bonto Lasuna
inilah semua pemangku adat tinggal.

Sekitar tahun 1565 penduduk Katute mengadakan pemilihan Barambang dan I Potto Pilo yang bergelar
Barambang Timang terpilih sebagai pemimpin negeri
Katute. Disaat itulah Belanda datang dan meminta Barambang Timang tunduk dan membayar pajak kepada
Belanda. Namun beliau menolak dan berkata Pammuttuaji antu ri sima, naiya to Katutea teai pammuttu, yang
artinya: “Hanya belanga yang dikenai pajak, sedangkan
kami orang Katute bukan belanga sehingga kami menolak”.
Berulang kali Belanda mengirim utusan untuk
membujuk Barambang Timang agar tunduk dan membayar pajak serta memerintahkan rakyatnya supaya
bekerja sama dengan pihak Belanda, tetapi Barambang
Timang selalu menolak permintaan itu. Pulanglah para
utusan tersebut dan melaporkan sikap penolakan Barambang Timang kepada Gubernur Jendral di Makassar. Belanda tak hilang akal. Suatu ketika, Belanda memanggil Barambang Timang-pun untuk menghadiri
perundingan di Makassar. Dalam perundingan tersebut
Barambang Timang dipaksa menandatangani naskah
perjanjian kerjasama, tetapi lagi-lagi ia menolak. Pihak
Belanda akhirnya menangkap Barambang Timang dalam
perundingan itu dan kemudian diasingkan ke Bandung
selama 3 tahun.
Konon kabarnya, Barambang Timang telah memiliki firasat buruk sebelum menghadiri perundingan
tersebut. Ia kemudian memanggil pemangku adatnya.
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Dihadapan semua pemangku adatnya Ia berkata: ‘Jika
hal buruk menimpa saya dalam perundingan tersebut
maka Potto Denge’-lah yang menggantikan saya sebagai
Barambang di kampung Katute’.
Barambang demi Barambang silih berganti memimpin masyarakat adat di kampung Katute, hingga pada
tahun 1920 dilaksanakanlah musyawarah untuk menentukan Barambang selanjutnya. Disepakatilah I Puang
Bacce Sambudu sebagai Barambang. I Puang Bacce Sambudu kemudian digantikan oleh Barambang Caureng
pada tahun 1945. Pada zaman kepemimpinan Barambang Caureng inilah mulai dirintis infrastruktur jalan
ke kampung-kampung yang ada di wilayah adat Katute
sampai di wilayah terluar yang menghubungkan kampung tersebut dengan wilayah lainnya. Barambang Caureng adalah Barambang terakhir yang dipilih dengan mekanisme adat. Setelah itu Puangta Manyipi (Camat Sinjai
Barat) membuat suatu aturan yang menyatakan bahwa
Puang Barambang harus dijabat oleh Kepala Desa”.
B. Wilayah Adat

Dahulu masyarakat Adat Barambang-Katute terdiri dari 3 kampung besar yakni Ambi-Hulo (saat ini
dikenal dengan Ambi-Bihulo), Kampung Gantarang dan
Kampung Katute. Dalam kelembagaan adat, Ambi-Hulo
dikenal dengan Sandro Tungka, Gantarang dikenal dengan Karaeng Tungka dan Katute dengan Ada’ Tungka.
Itulah sebabnya di jaman dahulu Barambang Katute
dikenal dengan sebutan Ada’ Tallua. Dalam struktur
kelembagaan adat, ketiga bagian tersebut memiliki tanggung jawab masing-masing untuk membantu Barambang dalam menjalankan kepemimpinannya.
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Kampung Katute mencakup wilayah di dataran
tinggi yang cukup luas, yang saat ini terbagi atas tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Sinjai Borong, Sinjai Selatan,
dan Kecamatan Sinjai Barat. Bado’ Janggo dan Ismail, dua
orang warga di kampung Katute menjelaskan mengenai
bukti-bukti yang menunjukkan kepemilikan masyarakat
adat Barambang-Katute atas wilayahnya:
1.		 Kuburan tua yang membuktikan bahwa masyarakat
yang berdomisili di wilayah tersebut telah ada sejak
lama bahkan jauh sebelum kemerdekaan Indonesia,
2.		Adanya tanaman masyarakat yang telah berumur
ratusan tahun seperti pohon nangka, pohon mangga
dan lain-lain. Rata-rata tanaman yang mereka miliki
sampai sekarang merupakan peninggalan atau warisan
dari orang tua mereka,
3.		 Terdapat rumah adat (balla Lompoa) di Katute.
4.		 Terdapat situs budaya berupa masjid tua yang usianya
sudah ratusan tahun.
5.		 Batas-batas wilayah Desa/Dusun masih mengunakan
tanda galian lubang sepanjang batas-batas wilayah.

Secara perlahan-lahan, wilayah adat tersebut semakin menyempit. Sebabnya adalah perkembangan
rumah-rumah masyarakat dan menjadi perkampungan,
ada wilayah adat yang masuk dalam kawasan hutan, dan
ada pula bagian dari wilayah adat yang diberikan oleh
pemerintah pada konsesi pertambangan dan peruntukan lainnya. Pembelahan wilayah adat juga terjadi pada
tahun 1997 saat Desa Barambang dimekarkan menjadi
dua desa yang memisahkan masyarakat adat ini sebagai satu kesatuan. Setelah dimekarkan, Desa Barambang
menjadi Desa Barambang dan Desa Katute.
Selain dua desa yang berada di kecamatan Sinjai
Borong tersebut, wilayah adat Barambang Katute juga
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mencakup Desa Bonto Lempangan dan Desa Gantarang
di Kecamatan Sinjai Barat dan Desa Palangka di Kecamatan Sinjai Selatan. Bado’ Janggo dan Ismail menceritakan
bahwa saat ini mereka hanya menempati wilayah adat
di Dusun Bolalangiri, Desa Bonto Katute yang dulunya
merupakan jantung pemerintahan Puang Barambang.
Kebijakan penyeragaman pemerintahan desa di era Orde
baru telah memisahkan komunitas adat Barambang-Katute tidak hanya dalam batas administratif desa tetapi
juga kecamatan. Kebijakan ini pula yang menyebabkan
komunitas tersebut mengalami kerenggangan dalam
ikatan emosional. Karena itu pulalah wilayah adat mereka mengalami penyempitan dari hari ke hari hingga yang
tersisa saat ini tinggallah Desa Bonto Katute.
Luas wilayah desa Bonto Katute adalah 15,63 Km²,
dengan batas wilayah yaitu:

1.		Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Palangka
Kec. Sinjai Selatan
2.		Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Batu Belerang, Kec. Sinjai Borong
3.		Sebelah Barat berbatasan dengan Desa BontoLempangan dan Desa Gantarang Kec. Sinjai Barat
4.		 Setelah Timur berbatasan dengan Desa Barambang,
Kec. Sinjai Borong.

Pemetaan partisispatif yang dilaksanakan oleh
masyarakat adat Barambang-Katute pada tanggal 16-17
Oktober 2009 menghasilkan peta wilayah adat dengan
luas 2.742,06 Ha. Namun Kepala DesaBonto Katute, Muh.
Masri menolak menandatangani peta wilayah tersebut.
“Jelas dia tidak mau tanda tangan karena dia juga Polhut” kata Puang Muhasse.
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C. Kelembagaan Adat
Barambang-Katute pada dasarnya berasal dari
kata “Puang Barambang ri Bontona Katute” yang artinya
pemimpin yang berdiam di bukit Katute, lalu kemudian
lebih dikenal dengan istilah Barambang-Katute. Hal ini
bermula saat Puang Barambang mendapatkan fasilitas
kedinasan berupa rumah adat di sebuah bukit di kampung Katute. Seluruh perangkat adatnya-pun bermukim
di kampung tua Bonto Lasuna yang merupakan lembah
di bawah kaki bukit Katute.
Masyarakat Adat Barambang-Katute memiliki
kelembagaan adat. “Puang Barambang” dapat dikatakan
sebagai eksekutif. Ia dipilih secara demokratis melalui
mekanisme penunjukan oleh para tetua adat yang mewakili beberapa wilayah besar dikomunitas adat tersebut. Mekanisme pemilihannya melalui musyawarah adat
yang dilakukan di hutan larangan Lempangang. Para
tetua adat ini mengusulkan nama-nama yang dianggap
pantas menjadi pemimpin mereka. Para tetua adat ini
pula yang bermusyawarah untuk memeriksa kepantasan
masing-masing calon. Penilaian tentang kepantasan itu
didasarkan pada hukum-hukum adat atau mereka. Calon
yang paling sedikit pelanggarannya terhadap hukum
adat dan kebiasaan akan ditetapkan pemimpin mereka.
Setelah proses musyawarah tersebut selesai, calon yang
telah disepakati akan dijadikan pemimpin dipanggil
oleh para tetua adat lalu ditanyakan kesediaannya. Jika
orang tersebut menyatakan bersedia, maka akan dilakukan pengumuman di Rumah Adat dengan mengundang
sebanyak mungkin masyarakat untuk menjadi saksi.
Jika “Puang Barambang” yang ditetapkan melalui proses pemilihan sebagaimana dijelaskan itu merupakan pemimpin eksekutif maka para tetua adat yang
memeriksa dan menetapkan “Puang Barambang” inilah
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yang menjadi pihak legislatifnya. Mereka melakukan pengawasan atas kebijakan yang dikeluarkan oleh
Puang Barambang dan juga sebagai penyambung antara
masyarakat dengan pemimpin eksekutif tersebut. Untuk melakukan pergantian tetua adat maka masyarakat
dalam sebuah wilayah akan dikumpulkan oleh puang Barambang lalu diminta bermusyawarah menunjuk pengganti dari tetua adat sebelumnya dengan syarat-syarat
seperti dalam pemilihan Puang Barambang.
Dalam menjalankan pemerintahannya, Puang Barambang dibantu oleh tiga penyangga utama yang dikenal
dengan istilah Ada’ Tallua, masing-masing meliputi Ada’
Tungka’, Sandro Tungka’, Karaeng Tungka’. Ada’ Tungka’ bertugas untuk memimpin ritual-ritual adat, pesta
pernikahan, perceraian, dan interaksi sosial masyarakat
lainnya yang berhubungan dengan fungsi-fungsi sosial.
Sementara ‘Sandro Tungka’ merupakan jabatan yang
akan menjalankan fungsi mengatur jadwal tanam, jadwal panen, menentukan hari yang baik untuk menebang
pohon dan aktivitas masyarakat lainnya yang terutama
berkaitan erat dengan aktivitas pertanian, perekebunan dan aktivitas perekonomian masyarakat lainnya.
Sementara ‘Karaeng Tungka’ merupakan pelaksana hukum dalam komunitas tersebut antara lain adalah untuk
mengatur distribusi air, memimpin pertemuan jika akan
memberikan sanksi atas pelanggaran-pelanggaran adat
yang terjadi, bertanggung jawab atas keamanan kampung
dan pekerjaan yang berkaitan dengan penegakan hukum.
Hal yang menarik dari Ada’ Tallua ini adalah, pengangkatan pejabatnya sesuai wilayah dan tidak dapat
diganti-ganti yakni: “Ada’ Tungka dari Katute, Sandro
Tungka dari Bihulo dan Karaeng Tungka dari Gantarang.“
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D. Hukum Adat
Para tetua Barambang Katute kemudian menceritakan kearifan yang mereka miliki dan terus menerus
mereka praktekkan. Para orang tua mengajarkan anakanak mereka untuk berperilaku arif. Ambe’Hasibo menuturkan bahwa Para orang tua mengajarkan, jika ada
yang meminta lombok (Cabe Rawit) maka orang tua
kami mengajarkan untuk memberikan lombok dengan
bijinya yang kering agar dia menanam juga. Demikian
juga dengan pohon, bahkan salah satu oleh-oleh yang
akan disambut meriah oleh orang-orang disini ketika
ada keluarga yang baru datang dari luar kampung adalah bibit kayu atau biji-bijian yang bisa kami tanam. Di
kampung ini, kalau ada anak yang diaqiqah maka orang
tuanya wajib menanam pohon bersamaan dengan menanam ari-ari anak tersebut karena pohon tersebut akan
melindunginya dan akan terus menjadi temannya.”
Hukum adat dan kearifan ini pun mereka terapkan
dalam mengelola wilayah adatnya. Hukum adat dan
kearifan dalam pengelolaan wilayah adat ini menekankan pada aspek keseimbangan antara pencapaian manfaat (ekonomi) dengan kelestarian. Mereka membagi
wilayah adat ke dalam dua bagian, yaitu wilayah kelola
dengan wilayah larangan untuk dikelola (hutan adat).
Hutan adat tersebut kemudian menjadi hutan larangan
“Barannai dan Lembangia/Lempangang”. Wilayah larangan ini yang diperbolehkan hanya untuk mengambil
tali pengikat atau rotan.
Penguasaan tanah di masyarakat adat Barambang
Katute bersifat turun temurun. Meskipun bersifat turun
temurun tetapi tanah itu dimiliki secara komunal. Karena tanah tersebut dikuasai secara adat, maka alas hak
masyarakat adat Barambang katute atas tanah bukankah
sertifikat. Kebanyakan anggota masyarakat hanya memi-
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liki bukti berupa pembayaran pajak (PBB). Sementara
peralihan hak atas tanah antar anggota masyarakat dapat dilakukan dengan jual beli atau tukar menukar tanah
dan pengalihan hak lainnya akibat perkawinan maupun
kematian. Proses peralihan hak tersebut sering dilakukan secara lisan dan juga disaksikan oleh para pemangku
adat atau tokoh-tokoh masyarakat.
Kearifan lokal/aturan adat dalam pengelolaan
sumber daya alam (hutan) yang berlaku dan masih diterapkan di wilayah masyarakat adat Barambang Katute,
antara lain :

-		 Dilarang mengelola hutan adat kecuali ramuan rumah,
rotan dan tali untuk mengikat,
-		Rilangga, yaitu sumpah yang diucapkan di rumah
adat bahwa tidak akan melakukan kembali perbuatan yang dilakukan contoh apabila salah seorang
yang mencuri dan bersumpah bahwa apabila dia
mencuri kembali maka ia di potong tangannya.
-		Nipaupangi tanah, yaitu orang yang diusir dari
wilayah adat Barambang-Katute karena sudah melakukan perbuatan yang dilarang oleh adat atau orang
tersebut tidak mau lagi diperintah oleh pemangku
adat, dalam bahasa lokal “nipassolongan daserena nipaluluang aunna nipassulukangi accini antama longgang passuluna seppang pantamana.”
-		Ketika mau menebang sebatang pohon maka
masyarakat menancapkan parang atau kapak ke
batang pohon dengan waktu lama 1 – 3 hari kalau
tidak jatuh maka pohon bisa ditebang.
-		Masyarakat adat menetapkan dua wilayah sebagai
hutan adat, yaitu hutan adat Barannai dan hutan
adat Lembangia.
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E. Konflik dengan Kehutanan
1. Sejarah Konflik

Masyarakat adat Barambang-katute mengelola asset leluhurnya sudah berlangsung secara turun-temurun
dengan konsep pengetahuan asli yang mengedepankan
keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan sumber daya alam untuk generasi selanjutnya.
Untuk itu, mereka membagi wilayah adat ke dalam dua
bagian yaitu bagian yang dapat dikelola dan yang bagian
lainnya tidak dapat dikelola.

Sekitar tahun 50-an wilayah larangan diperjelas
dengan adanya perjanjian antara pihak masyarakat
yang diwakili oleh kepala Sikki, Paham Alang dan Jappa
dengan pemerintah (kehutanan) yang diwakili oleh
Karaeng Daming. Mereka sepakat untuk membagi dua
wilayah dengan menanam bambu sebagai batas. Kesepakatan ini sampai sekarang masih dijaga dan dihormati
oleh masyarakat setempat. Perjanjian tersebut kemudian dilanggar oleh pemerintah (kehutanan) pada saat
wilayah adat Barambang-Katute ditunjuk sebagai hutan
lindung pada tahun 1994-1995. Adapun penunjukkan
tersebut tidak diketahui oleh masyarakat. “masyaraat
baru mengetahui penunjukan itu setelah ada pengumuman. Masyarakat sempat memprotes penunjukan sepihak
tersebut tetapi tidak ditanggapi oleh pemerintah. Malah
salah seorang warga bernama Muh. Rustam Hamka ditangkap dan dipenjara selama 2 bulan karena dituduh
memfitnah pemerintah dan memprotes penunjukan kawasan tersebut” (Ambe Hasibo’).
Pada tahun 2005 muncul program Gerakan Nasional
Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) dari Dinas Kehutanan Kabupaten Sinjai. Jumlah dana yang digelontorkan untuk program ini mencapai 167 juta rupiah yang
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bersumber dari APBN 2005. Jenis tanaman yang ditanam adalah pohon Pinus, Mahoni, Gamelina, dan Kayu
manis. Lahan yang menjadi target penanaman seluas 84
ha. Masyarakat menentang penanaman pohon pinus dan
melarang petugas menanam di lahan mereka.

Pada tahun 2009 11 orang warga ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan merambah hutan lindung, mencabut pohon pinus sebanyak 44 ribu pohon di
lahan seluas 40 ha. “Perbuatan itu tidak kami lakukan,
itu tuduhan kehutanan saja untuk menangkap kami.
Dipengadilan juga tidak mampu mereka dibuktikan tapi
mau diapa kami diputus bersalah mulai dari Pengadilan
Negeri sampai Mahkamah Agung. Kami tidak tau harus
mengadu pada siapa lagi, semua jalan sepertinya buntu”
(Ambe Hasibo’).
2. Dampak

Konflik lahan yang telah berlangsung lama tersebut membawa dampak terhadap kehidupan masyarakat
adat Barambang-Katute. Beberapa kali aparat melakukan penangkapan dan intimidasi. Penegakan hukum kehutanan justeru membuat beberapa anggota masyarakat
adat Barambang katute dipenjara. Dampak yang tidak
kalah berat adalah trauma mendalam yang menghinggapi masyarakat adat Barambang Katute. Hal-hal tersebut menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat adat
Barambang katute kepada Pemerintah, khususnya Dinas Kehutanan dan Kepala terbangun dan semakin hari
semakin menguat Puang Muhasse, salah seorang yang
pernah menjadi narapidana karena konflik tersebut
menuturkan, “Di kampung ini sudah banyak yang ditangkap dan dipenjara karena dianggap merusak hutan
lindung, apalagi kalau hanya panggilan ke pos Polhut,
disuruh menghadap Pak Camat atau ke Polsek, hampir
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setiap bulan ada kejadian seperti itu.” Panggilan menghadap ke pos Polisi Kehutanan (Polhut), Polsek bahkan
Polres, Penangkapan, Penahanan adalah hal yang sudah
sering masyarakat Barambang-Katute alami. Ironisnya,
masyarakat adat Barambang katute tidak begitu memahami sebab-sebab tindakan sewenang-wenang aparat
tersebut.

Jika merunut sejak penunjukan kawasan hutan
maka orang pertama yang ditahan karena menolak kawasan hutan lindung adalah Rustam Hamka, setelah itu
sudah banyak yang ditahan, salah satunya adalah Pak Ismail yang merupakan salah satu Dewan AMAN Wilayah
Sulawesi Selatan. Penangkapan demi penangkapan terus
dilakukan aparat dan ketidaktahuan masyarakat terhadap proses-proses hukum membuat mereka dengan mudah dipermainkan. Akibatnya jelas, penangkapan-penangkapan tidak pernah berhenti. Penangkapan secara
massif terhadap masyarakat adat Barambang katute
bahkan pernah dilakukan pada tahun 2009. Aksi penangkapan itu meenyebabkan sebanyak 11 orang ditetapkan
sebagai tersangka. Puang Mahasse menuturkan,“Puncak
kriminalisasi itu tahun 2009, saat 11 orang dijadikan tersangka, dituduh mencabut pohon pinus sebanyak 40.000
pohon. Tuduhan itu tidak masuk akal menurut saya, pohon itu-kan ditanam tahun 2005, bibitnya saja lebih satu
meter tingginya, tambah pertumbuhannya sampai tahun
2009 maka dapat dibayangkan betapa besarnya pohon
pinus tersebut. Jumlahnya juga tidak masuk akal karena
40 ribu pohon, berarti kami cabut pohon pinus yang diluar
kampung juga, dan lebih tidak masuk akal lagi karena
semua tuduhan kehutanan tersebut kami kerjakan hanya
selama seminggu.” Dia melanjutkan kisahnya bahwa
tuduhan tersebut memang mengada-ada. Yang penting
ada alasan bagi para aparat untuk menangkap mereka
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karena tetap masuk dan mengerjakan kebun. Tidak jauh
berbeda dengan kejadian yang menimpa Pak Rustam
Hamka, dituduh memfitnah pemerintah dan menolak
kawasan hutan akhirnya juga ditahan. Kehutanan menggunakan berbagai alasan untuk melakukan penangkapan. Intinya, pihak kehutanan melarang masyarakat adat
Batrambang katute masuk kebun. Meskipun demikian,
masyarakat adat Barambang katute tetap mengerjakan
kebun sebagai sumber penghidupan mereka yang oleh
pemerinta telah ditetapkan sebagai bagian dari kawasan
hutan lindung itu. Puang Muhasse melanjutkan “mau
atau tidak kami harus tetap masuk kawasan hutan lindung
yang ditetapkan pemerintah karena kebun kami yang telah
lebih dulu ada dan merupakan sumber penghidupan kami
telah dicaplok sebagai kawasan hutan lindung. Ini bukan
masalah pembangkangan, namun tentang usaha bertahan
hidup. Tolong digaris bawahi itu.”
Konflik yang terjadi menghasilkan dampak multi
dimensi bagi masyarakat adat Barambang Katute. Larangan
masuk dalam kebun yang ditetapkan oleh kehutanan
akhirnya memaksa masyarakat menjadi ‘pencuri ditanah
mereka sendiri’. Mereka main kucing-kucingan dengan
polhut dan aparat lainnya agar tetap dapat mengelola kebun. Intimidasi semakin kuat mereka rasakan, sehingga
akhirnya masyarakat tertekan secara psikologis oleh
si-tuasi tersebut. Selain tekanan psikologis, dampak
lainnya adalah diskriminasi dalam pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Masyarakat yang bersikukuh menolak kawasan hutan tidak mendapatkan pelayanan yang sama seperti masyarakat lainnya. Mereka
dianggap sebagai warga kelas dua di kampung mereka
sendiri. Dampak turunan dari penetapan warga sebagai
terpidana sangat dirasakan oleh keluarga utamanya
kaum perempuan yang harus menggantikan posisi suaPotret Konflik di Kawasan Hutan Sulawesi
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mi mereka sebagai kepala rumah tangga. Saniati, isteri
Puang Haseng yang juga terpidana dengan tuduhan pengrusakan hutan menuturkan: “penderitaan kami rasakan sejak kampung ini dijadikan hutan lindung apalagi
setelah suami kami ditetapkan sebagai tersangka. Kadang
mereka harus sembunyi kehutan atau kekampung sebelah sehingga semua pekerjaan ditanggung oleh kami. Kasi minum
sapi, ambil air aren untuk dibuat gula, kayu bakar, pokoknya
semuanya kami yang tau. Anak-anak juga tidak bisa banyak
diharap karena mereka sekolah, kalau mereka yang kerjakan
semua berarti mereka tidak masuk sekolah.” Dari penjelasan
Saniati tersebut dapat saya tangkap bagaimana beban rumah tangga ditanggung sendiri oleh istri para terpidana
tersebut. Ramly, salah satu pemuda di kampung tersebut menambahkan: “Pada saat persidangan berlangsung,
kami berinisiatif mengumpulkan uang untuk mencarter
mobil pete’-pete’ (menyewa angkot) untuk menemani
mereka pada saat mereka diperiksa dan juga disidang.
Kami saling menguatkan dengan membagi tugas kepada
kaum muda untuk mengganti 11 orang ini bekerja dikebunnya, mengambil tuak (Air Aren) untuk diolah jadi gula
merah, memberi makan dan minum pada ternaknya dan
juga menjaga rumahnya. Kami juga menjual beberapa
ternak untuk dijadikan ongkos memenuhi panggilan polisi dan jaksa, 128 Km setiap minggu jarak tempuhnya.”
Penerapan terhadap para tersangka ini pun terbilang aneh karena tersangka yang kemudian dihukum
dapat diganti oleh orang lain. Hal ini diketahui dari keterangan Ambe’ Hasibe yang menuturkan bahwa bahwa
dirinya adalah salah satu dari 11 terpidana tersebut. Namun karena alasan kesehatan sehingga digantikan oleh
anaknya, Muh. Yusuf untuk memenuhi panggilan polisi
saat pemeriksaan. Pada saat surat perintah eksekusi
badan dari Mahkamah Agung keluar, nama Ambe’ Hasibe
terganti menjadi Muh. Yusuf.
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Dampak lain dari konflik ini juga terlihat dari sisi
sosial. Masyarakat beralih profesi dari petani menjadi
buruh bangunan di kota-kota besar, bahkan ada beberapa
diantaranya yang ke Malaysia untuk bekerja pada perkebunan sawit. Selain itu, masyarakat merasa trauma terhadap segala bentuk rencana pembangunan yang akan
dilakukan di kampung mereka. Masyarakat bahkan terlihat cenderung menolak program apa saja yang akan dilakukan pemerintah di kampung mereka. Hal ini terbukti
saat program TMMD (Tentara Manunggal Membangun
Desa), masyarakat dikampung Katute menolak terlibat
dalam kerja bakti bersama tentara dalam memperbaiki
akses jalan. Bahkan warga tidak lagi memperdulikan
perintah dari Kepala Desa yang meminta mereka untuk
ikut bergotong royong. Salah satu aparat TNI yang gusar
dengan sikap masyarakat tersebut mencoba memaksa,
tetapi masyarakat justru mengancam akan memboikot
pekerjaan jalan tersebut. Response masyarakat Barambang Katute yang demikian disebabkan karena kekecewaan dan ketakutan yang mendalam sebagai akibat dari
tindakan-tindakan represi yang dilakukan aparat. Mereka bahkan merasa bahwa saat-saat tersebut merupakan
saat dimana mereka memenuhi ujar-ujar para pendahulu mereka yang menyatakan “adalah lebih terhormat
mati berdarah daripada mati kelaparan.”
3. Respon para Pihak

Response masyarakat Barambang katute dituturkan oleh Puang Haseng seperti berikut ini, “sebelas orang
tua kami akhirnya diputus bersalah di Pengadilan Negeri
Sinjai. Oleh kuasa hukum kami dari kawan-kawan LBH
Makassar melakukan Banding namun kami kalah lagi.
Kami mengajukan Kasasi namun ditolak bahkan yang
ada adalah surat perintah eksekusi badan terhadap 11
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orang tua kami di tahun 2013. Meskipun sudah ada perintah eksekusi, sampai saat ini mereka masih ada di kampung beraktivitas seperti biasa meski dibawah bayang
kecemasan. Mereka menolak ditangkap dan kami telah
bersepakat melawan putusan itu, kami diajari melawan
negara, ya.. satu kampung melawan putusan negara.”
Menghadapi masalah ini, masyarakat bereaksi dengan
keras sejak penunjukan kawasan hutan yang mencaplok
lahan penghidupan mereka. Surat keberatan dilayangkan oleh masyarakat ke pihak pemerintah namun tidak
mendapatkan tanggapan. Reaksi masyarakat malah berbuah penangkapan terhadap beberapa warga diantaranya Rustam Hamka dan Pak Ismail.
Secara hukum formal, masyarakat yang didampingi
kuasa hukum dari LBH-M (Lembaga Bantuan HukumMakassar) telah melakukan beberapa langkah seperti
berikut ini:

a.		Pada hari kamis tanggal 31 Januari 2008 YLBHM
bersama dengan masyarakat telah melakukan hearing dengan Kepala Dinas Kehutanan Kab. Sinjai yang
di falisitasi oleh Komisi “B” DPRD Kab. Sinjai. (Berita
acara pertemuan terlampir ).
b.		 Pada Bulan Desember 2008, YLBHM bersama dengan
Masyarakat Bonto Katute telah melakukan pertemuan dengan Kasubdin Invetaris Dinas Kehutanan
Prov. Sul-sel.
c.		Pada Bulan januari 2009, Yayasan LBH Makassar
melakukan pendampingan hokum terhadap 11 warga
di Polres Sinjai atas Laporan dari Kepala Dinas Kehutanan Sinjai dengan tuduhan telah melakukan tindak
pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 78 ayat (1)
jo Pasal 50 ayat (30 huruf a dan b) UU 41 Tahun 1999
Tentang Kehutanan dan Pasal 55 ayat (1) KUHP.
d.		Pengambilan titik-titik koordinat untuk memperjelas status wilayah kelola masyarakat.
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e.		 Pada Tanggal 11 Desember 2009 Pengadilan Negeri
Sinjai menjatuhkan vonis bersalah kepada 11 orang
dari Masyarakat Adat Barambang Katute dengan
pidana penjara 1 tahun 6 bulan penjara dan denda
50 juta/orang, dengan Putusan No. 52/Pid.B/2009/
PN.Sinjai.
f.		Pada Tanggal 4-18 November 2009, AMAN Sulsel
bekerja sama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sulsel telah melakukan pemetaan partisipatif dan telah
menghasilkan sebuah peta. Terkait dengan upaya
legalitas tersebut Dinas Kehutanan Kab. Sinjai tidak
mau mengakui hasil pemetaan tersebut.
g.		 Pada tanggal 15 Desember 2011 Pengadilan Tinggi
Sulselbar mengeluarkan putusan yang menguatkan putusan PN Kab. Sinjai, dengan Putusan No.61/
Pid/2010/PT. Mks, yang kutipan putusan di terima
oleh kuasa hokum masyarakat pada bulan April
2011, Terhadap putusan banding ini Tim Advokasi
dari Yayasan LBH Makassar mengajukan Kasasi Ke MA.
h.		 Mahkamah Agung menolak kasasi Tim Advokasi dari
Yayasan LBH Makassar dan mengeluarkan surat perintah eksekusi badan, putusan bertanggal tanggal 01
Mei 2012 dengan putusan Mahkamah Agung Nomor
: 1452 K/Pid.Sus/2011.
i.		Pada tanggal 28 Februari 2013, Kejaksaan Negeri
Sinjai mengeluarkan surat panggilan pertama terhadap 11 warga untuk melaksanakan keputusan
Mahkamah Agung dan dipanggil menghadap pada
tanggal 06 Maret 2013.
j.		 Pada tanggal 13 Maret 2013, Kejaksaan Negeri Sinjai
mengeluarkan surat panggilan kedua.
k.		Kejaksaan mengeluarkan surat panggilan ke-tiga
pada hari Rabu, 20 maret 2013 sekaligus sebagai
surat panggilan terakhir dan pihak kejaksaan negeri
mengancam akan melakukan penjemputan paksa
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jika warga tak memenuhi panggilan tersebut.
l.		Warga bersama kuasa hukum masih memikirkan
apakah melakukan PK atas putusan MA atau menerima vonis tersebut.

Masyarakat adat Barambang-Katute menolak putusan tersebut. Lebih lanjut Puang Haseng menuturkan,
“Kami adalah warga desa yang tak tau masalah hukum,
kami telah cukup menderita dengan keadaan ini, kami
telah hidup miskin dan kalian semakin memiskinkan
kami, kalian akan memenjarakan kami, merampas tanah
kami lalu kami akan hidup dengan apa…?” Ia lalu melanjutkan perkataannya, “Cukup sudah… kami telah siap dan
menyatakan menolak putusan tersebut. Kami menolak ditangkap dan akan bertahan di tanah kami, di lahan kami
apapun resikonya, Takkkalami Anjo (sudah terlanjur)”.
Response terhadap permasalahan yang terjadi
di masyarakat adat Barambang Katute juga lahir dari
kelompok aktivis mahasiswa, pemuda, organisasi perempuan, pencinta alam, dan kelompok-kelompok seniman.
Mereka menjalin kontak dengan masyarakat BarambangKatute, mengadakan diskusi baik dikampung maupun
dikampus, melaksanakan seminar lalu mengundang
pihak-pihak terkait, hingga melakukan mobilisasi massa
dalam aksi demonstrasi mengepung kantor kehutanan
Sinjai, Kantor DPRD dan Kantor Bupati Sinjai. Upaya ini
dilakukan berkali-kali meski kadang hasil yang diharapkan tidak sesuai.
Sementara itu response pemerintah tetap saja
sama, menganggap masyarakat adat Barambang-Katute
sebagai penyerobot hutan dan menganggap kepemilikan
tanah masyarakat adat tidak sah karena tidak adanya
bukti-bukti seperti sertifikat tanah dan lainnya. Response
agak berbeda ditunjukkan oleh beberapa orang ang-
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gota DPRD Kabupaten Sinjai. Salah satunya adalah H.
Bali. Ia merupakan salah satu anggota DPRD Kabupaten Sinjai yang paling gencar memperjuangkan hak-hak
masyarakat adat. Dalam suatu seminar, ia sangat marah
dan membanting tumpukan peraturan UU Kehutanan
dan mengatakan, “Ini semua tidak ada gunanya. UU itu
diciptakan untuk melindungi masyarakat bukan justru
untuk menyiksa mereka. Masalah terbesarnya adalah
karena kehutanan (sambil menunjuk Kepala Dinas Kehutanan Kab. Sinjai) tidak paham aturan mereka sendiri.”
Sementara itu, di tingkat wilayah, AMAN Sulawesi
Selatan bersama Jaringan melakukan langkah-langkah
dialog dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, menghadiri penetapan RT/RW Provinsi untuk mencoba mengintervensi kebijakan yang akan dikeluarkan
pemerintah terkait wilayah adat Barambang-Katute.
F. Konflik dengan Pertambangan
1. Sejarah Konflik

Pada tahun 2010, masyarakat adat Barambang Katute dikejutkan oleh kedatangan segerombolan orang asing.
Mereka membawa alat-alat yang menurut masyarakat
tidak kalah canggih dengan yang dipakai orang-orang
yang melakukan pemetaan hutan lindung beberapa tahun lalu. Kedatangan rombongan itu menimbulkan desas-desus yang berkembang di kampung. Mereka adalah peneliti. Konon akan dibuka pertambangan emas
di kampung Katute. Masyarakat adat Barambang Katute
bertambah resah dan tidak ada satu pihak yang memberikan jawaban pasti kepada masyarakat.
Pada tahun 2011, desas-desus tersebut mendapatkan titik terang setelah masyarakat mengetahui bahwa
ternyata Izin eksplorasi pertambangan yang dikuasaPotret Konflik di Kawasan Hutan Sulawesi
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kan kepada PT. Galena Sumber Energi dan dikeluarkan
pada Bulan November 2008, kemudian diperpanjang
pada November 2010 dan berlaku sampai November
2013 (SK Bupati Sinjai No: 402 Tahun 2010). Tidak ada
proses sosialisasi sama sekali mengenai kebijakan Bupati tersebut sehingga masyarakat tidak tahu bahwa
kampung tersebut telah diserahkan lagi oleh Pemerintah Daerah (Bupati) kepada perusahaan pertambangan
untuk dieksplorasi. Selain tidak adanya proses-proses
konsultasi yang mengarah pada persetujuan (setuju
atau tidak setuju) dari masyarakat, kehadiran investasi
tambang ini juga membuat masyarakat Barambang Katute mencekam. Seperti disampaikan oleh Puang Haseng
yang menyatakan, “Orang-orang dengan mata sipit dan
kulit putih mendirikan tenda ditengah-tengah kampung.
Ada yang bilang bahwa mereka adalah orang-orang Korea, tetapi ada juga yang bilang mereka orang China.
Setiap hari mereka dikawal tentara. Mereka bebas lalu
lalang di dalam kampung, masuk ke dalam kebun-kebun
kami; menggali, mengambil tanah dan lainnya. Mereka
tidak pernah menganggap kami ada”.
Konsolidasi yang dilakukan oleh organisasi
masyarakat sipil (NGO) menghasilkan suatu kesepakatan untuk melakukan penolakan terhadap tambang.
Organisasi-organisasi ini kemudian membentuk sebuah
front perjuangan yang dinamai GERTAK (Gerakan Rakyat Tolak Tambang Bonto Katute) sebagai basis perlawanan sekaligus sebagai wadah pemersatu dengan elemen
tolak tambang lain-nya termasuk masyarakat adat Barambang-Katute. Kondisi front penolakan tambang tersebut cenderung membesar dan mendapat dukungan luas
termasuk dari beberapa tokoh masyarakat.
Berdasarkan surat edaran Bupati Sinjai No. 005/01.
02.590/Set bertanggal 23 April 2012 tentang Penundaan
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Sosialisasi Ekplorasi Pertambangan di dua Desa (Palangka
& Bonto Katute) maka sudah sangat jelas bahwa perencanaan tambang emas dan timah hitam di Kabupaten
Sinjai bukanlah isapan jempol belaka dan bukan pula
isu kecil yang meski dianggap hal yang biasa saja. Hal
ini kemudian diperkuat dengan pernyataan Andi Mulawangsa, Kepala KAPEDALTAM (Kantor Pengendalian
Dampak Lingkungan Hidup dan Pertambangan) di salah
satu harian Surat Kabar lokal pada bulan Maret 2011.
Ia menyatakan bahwa Bonto Katute menyimpan cadangan emas sekitar 5000 ton, Granodoirit (Batu Tempel)
sekitar 2,5 Milyar kubik, dan Batu Bara dan Timah Hitam sekitar 318.000 ton. Dalam pernyataan ia menandaskan pula bahwa saat ini sedang berlangsung proses
Eksplorasi tambang di Bonto Katute dan kalau bisa cepat selesai akan segera ditingkatkan menuju Eksploitasi. Bahkan ia mengatakan bahwa Pemerintah Daerah
sebagai penentu kebijakan akan memberi kelonggaran/
kemudahan untuk investor. Pada saat investigator GERTAK berhasil masuk ke dalam Camp Eksplorasi didapati
pula pernyataan yang disampaikan oleh pihak PT. Galena
Sumber Energi yang mengkonfirmasi pernyataan yang
telah disampaikan oleh Andi Mulawangsa sebelumnya.
Pernyataan yang disampaikan PT. Galena Sumber Energi pada dasarnya memberi informasi bahwa dalam
satu ton material tanah (di Barambang Katute), terdapat
0,1 Gram emas, namun potensi terbesar justru terdapat
pada Timah Hitam (Januari 2012).
2. Dampak

Pada Tanggal 21 Januari 2012, berlangsung Musrembang di Desa Bonto Katute yg dihadiri oleh beberapa
unsur antara lain: Kepala Desa Bonto Katute, BPD Bonto
Katute, Kepala Dusun, Dinas Perkebunan dan KehuPotret Konflik di Kawasan Hutan Sulawesi
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tanan Kabupaten Sinjai, Kapedaltam Kabupaten Sinjai,
Babinsa, pihak Kepolisian, dan pihak PT. Galena Sumber
Energy. Setelah acara Musrembang selesai, dilanjutkan
dengan acara diskusi tentang rencana tambang Bonto
Katute dan tentang kelembagaan Adat. Dalam acara ini,
terjadi perdebatan antara aparatur desa bersama unsur
lain melawan kepala dusun Bolalangiri dan warganya
yang konsisten menolak tambang. Dalam acara ini pula,
kepala dusun Bolalangiri yang juga merupakan Ketua
AMAN Daerah Sinjai dan sekaligus pemimpin adat Barambang-Katute dihakimi dan diintimidasi bahkan sampai
disuruh untuk berhenti menjadi kepal dusun hanya karena mempertahankan aspirasi masyarakat untuk menolak tambang ditanah leluhur mereka sekaligus sebagai
lahan pertaniannya untuk bertahan hidup. Namun demikian pada akhirnya disepakati bahwa setiap tindakan
PT. Galena dalam hal eksplorasi ini harus sepengetahuan
kepala dusun mereka dan melibatkan masyarakat secara
langsung dalam pelaksanaannya serta ganti rugi jika ada
kerugian masyarakat akibat eksplorasi di lahannya.
Pak Rudi dengan rapi mencatat rentetan peristiwa yang terjadi dalam sebuah buku, sehingga dengan
mudah beliau menjelaskan satu-persatu peristiwa yang
merupakan dampak dari penolakan masyarakat terhadap
eksplorasi pertambangan. Berdasarkan catatan pak Rudi
saya mengetahui beberapa peristiwa berikut:
Pada Tanggal 24 Januari 2012, PT. GaleEnergi
dengan pengawalan Babinsa menuju lokasi warga dengan
maksud melanjutkan kegiatan eksplorasi dengan agenda pengambilan sampel. Tindakan ini dihalangi oleh
masyarakat dusun Bolalangiri dengan alasan belum ada
penyampaian ke kepala dusun mereka mengenai rencana kelanjutan eksplorasi perusahaan tersebut.
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Pada Tanggal 25 Januari 2012, beberapa RT/RW
di dusun Bolalangiri dijemput pada tengah malam oleh
Aco’ (Mandor Hutan/Staf Desa). Ia kemudian membawa
mereka ke kantor desa dan diperhadapkan pada kepala
desa Bonto Katute.
Pada Tanggal 27 Januari 2012, kepala dusun Bolalangiri dipecat dan Camat Sinjai Borong terlibat secara
aktif dalam pemecatan tersebut. Selain itu, intimidasi
terhadap istri kepala dusun Bolalangiri yang PNS (Guru
SD) juga dilakukan.
Akibat pemecatan ini, kepala desa Bonto Katute
yang pro tambang khawatir akan aksi massa yang dilakukan warga Bolalangiri yang menolak kehadiran
perusahaan tambang. Akhirnya, kepala desa meminta
keluarga dan kerabatnya untuk menjaga rumah kediamannya yang terletak di sebelah kantor desa Bonto Katute. Tindakan kepala desa tersebut justeru memprovokasi
warga dusun Bolalangiri untuk siap-siaga juga sebab adanya
desas-desus bahwa kepala desa menyiapkan orang-orangnya. Karena hal tersebut, situasi semakin tidak kondusif.
Selain pak Rudi, kejadian atau peristiwa yang terjadi termasuk tindakan-tindakan intimidasi juga dicatat
oleh Wahyullah (Juru Bicara Front GERTAK), yang ia
rincikan seperti berikut:

a.		 Kepala Dusun Bolalangiri yang bersikukuh menolak
tambang (memperjuangkan aspirasi warga dusunnya)
justru diberhentikan (dipecat) secara sepihak oleh
aparatur negara (Camat dan Kepala Desa) dengan
dalih tidak loyal kepada Pimpinan/Kepala Desa (SK
Kepala Desa Bonto Katute No: 01/BK/SB/I/2012, 27
Januari 2012).
b.		Masyarakat yang menolak tambang tidak akan
dibagikan Raskin (jatah beras dari negara untuk
masyarakat yang dikategorikan miskin) kecuali berPotret Konflik di Kawasan Hutan Sulawesi
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sedia bertanda tangan mendukung keputusan aparat
desa (Statement Kepala Desa Bonto Katute, 16 Juli
2012)
c.		Salah seorang warga yang terlibat aktif dalam penolakan, yang juga berprofesi sebagai guru mengaji
di mesjid dusun tersebut diberhentikan insentifnya
(entah oleh siapa).
d.		 Istri mantan Kepala Dusun (yang sudah dipecat oleh
Kepala Desa Bonto Katute), yang berprofesi sebagai
Pegawai Negeri Sipil/PNS (Guru SD) justru dimutasi
(17 Agustus 2012) keluar dari daerah Kecamatan
Sinjai Borong. Mutasi tersebut tidak disertai dengan
alasan yang jelas.
e.		Masyarakat yang tidak menyetujui kehadiran perusaaah tambang dipersulit dalam urusan administrasi di Kantor Desa. Mereka tidak diberikan surat
pengantar pernikahan jika tidak patuh pada keputusan Kepala Desa (contohnya adalah pada saat pernikahan anak Puang Enre, Ramli dll)
f.		Tindakan premanisme dialami oleh aktivis Mahasiswa yang keluar masuk kampung membangun
kelompok diskusi dengan masyarakat. Mereka dihadang ditempat-tempat sepih oleh orang-orang yang
memegang senjata tajam, dilempari batu, dan diancam akan dibubarkan aksinya.
g.		 Rumah salah seorang aktivis GERTAK yang berada di
Kecamatan Sinjai Selatan dilempari orang yang tidak
dikenal dan dua kali dikepung polisi menjelang aksi
demonstrasi penolakan tambang.

Dampak lain yang dirasakan masyarakat arambang
Katute adalah tidak adanya lagi ketenangan di kampung
mereka sebab desas-desus terus berkembang dan tidak
ada dari pihak berwenang yang mampu meberikan
kepastian akan situasi tersebut.
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3. Response Para Pihak

Di tengah situasi dimana masyarakat adat Barambang katute berada dalam ketidakpastian muncul response-response yang mendukung masyarakat
adat Barambang Katute. Ramli, seorang tokoh
menceritakan“setitik terang akhirnya muncul setelah
segerombolan Mahasiswa melintas di kampung kami.
Mereka tak jauh berbeda dengan kami; pintar menggunakan parang, pakaiannya berlumpur, ramah dan pandai
melenting tembakau. Mereka juga memakai sarung.”
Ramli melanjutkan kisahnya dengan menceritakan
awal perjuangan masyarakat bersama mahasiswa sampai mereka kemudian bahu-membahu menolak rencana
pertambangan tersebut. Jika sebelumnya masyarakat
adat Barambang Katute merasa sendiri, kehadiran mahasiswa tersebut menumbuhkan harapan baru. Ramli
mengisahkan “kami-pun mulai berbicara santai di rumah kepala dusun, dan akhirnya mereka (para mahasiswa) menceritakan maksudnya ada di kampung kami.
Kami seketika merasa tersengat dan bersemangat melihat mereka yang begitu antusias mencari tau keadaan di
kampung ini. Sejak itu, mereka bermukim di kampung
kami dari rumah yang satu kerumah yang lainnya, ikut
bekerja dikebun dan mengurus ternak. Semenjak itu kami
mulai belajar tentang apa yang sedang terjadi di kampung kami, soal hutan, soal tambang, soal negara yang
lalai dan lainnya”. Menurut Ramli, kehadiran mahasiswa
tersebut sungguh berdampak positif bagi masyarakat adat
Barambang Katute.”Kaum muda dikampung disatukan dan
kami membentuk sebuah wadah perjuangan yang kami
beri nama PRBK (Persatuan Rakyat Barambang-Katute).
Melalui wadah ini kami berjuang dalam arena yang lebih
luas dengan membentuk Front GERTAK (Gerakan Rakyat
Tolak Tambang Barambang-Katute) yang kemudian berPotret Konflik di Kawasan Hutan Sulawesi
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ganti nama menjadi Gerakan Anti Perampasan Tanah
Rakyat yang di dalamnya terdiri dari berbagai elemen,
yaitu kelompok Mahasiswa, ada Pemuda, ada Seniman,
ada Pencinta Alam, Organisasi Perempuan dan ada Kami:
Masyarakat Adat Barambang-Katute. Kami mulai bersemangat kembali dan mulai melihat titik terang dalam
langkah-langkah perjuangan. Kami tidak canggung lagi
berhadapan dengan Tentara dan aparat lainnya. Kami
berani bernegosiasi, berani berbicara dan berani bertindak karena kami sudah tahu meskipun masih sedikit”.
Munculnya dukungan dari elemen-elemen lain
pada kenyataannya mampu membangkitkan semangat
masyarakat adat Barambang katute. Semangat tersebut
juga kemudian dapat dikelola ke dalam berbagai aksiaksi yang dimaksudkan untuk memperkuat posisi tawar
masyarakat adat Barambang Katute dalam berhadapan
dengan perusahaan dan pemerintah. Ramli lebih lanjut
mengisahkan, “kami bergerak melakukan aksi demonstrasi menolak tambang dan segala tindakan diskriminasi tersebut di ibu kota kabupaten sinjai. Kami berhasil
menduduki kantor DPRD Sinjai, Kantor Bupati Sinjai, memaksa anggota dewan terhormat itu berdialog dengan
kami tanpa sistem perwakilan dan kami berhasil memaksa mereka untuk menginisiasi dialog bersama dengan pemangku kepentingan di kampung kami seminggu kemudian. Sejak 2011 sampai 2013 hampir setiap bulan kami
turun demo bersama teman-teman GERTAK.”
Ditingkat wilayah, AMAN Sulawesi Selatan bersama sama dengan organisasi masyarakat sipil di Sulawesi
Selatan juga melakukan langkah-langkah penyelesaian
masalah yang dihadapi, antara lain:

170

Akui Wilayah Adat untuk Resolusi Konflik

Armansyah Dore

a.		 Sebagaimana disampaikan di bagian sebelumnya,
bahwa calon investor telah merencanakan kegiatan
eksplorasi tambang emas di wilayah adat Barambang Katute pada bulan Februari 2011. Berdasarkan
informasi dari Harian Fajar (koran lokal Sulawesi Selatan) pada tanggal 8 Maret 2011, Andi Mulawangsa
(Kepala kantor pengendalian dampak lingkungan
hidup dan pertambangan) Kabupaten Sinjai mengatakan bahwa Daerah Bonto katute dan sekitarnya
memiliki potensi sumber daya alam yang berlimpah
terutama emas dan menegaskan bahwa Pemerintah
Daerah Kabupaten Sinjai akan memberikan kemudahan fasilitas bagi investor yang ingin melakukan
investasi dan menjamin kemudahan keluarnya izinizin bagi investor yang ingin melakukan eksploitasi
tambang di daerah tersebut. Di sisi lain Andi Mulawangsa justeru menegaskan bahwa masyarakat dilarang untuk melakukan penambangan di wilayah
tersebut.
b.		 Menindak lanjuti informasi tersebut, AMAN Sulawesi
Selatan melakukan penelusuran data dan melakukan
pertemuan informal dengan Halil (Kepala Bidang
Geologi Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan) pada
tanggal 4 Mei 2011 di Kantor ESDM Provinsi Sulsel.
Dari hasil pertemuan informal didapat beberapa informasi terkait rencana eksplorasi tambang di Kabupaten Sinjai sebagai berikut:
- Luas lahan yang dipersiapkan untuk tambang di
Kecamatan Sinjai Borong mencapai luasan sekitar 25.000 Ha.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai telah membangun infrastruktur (jalan) menuju lokasi tambang.
- Bahwa Nama Perusahaan yang siap melakukan
Ekplorasi tambang di wilayah tersebut adalah
Potret Konflik di Kawasan Hutan Sulawesi
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PT. Galena Sumber Utama. Menurut Infomasi
Kepala Bidang Geologi ESDM Provinsi Sulawesi
Selatan, Perusahaan tersebut merupakan bagian
dari Bakrie Group ( Pemilik Saham Abu Rizal
Bakrie dan A. Darussalam Tabussala).

c.		 Hasil penelusuran lapangan yang dilakukan oleh Bapak Ismail (DEWAN AMAN Sulsel yang merupakan
perwakilan dari Masyarakat Adat Barambang Katute) membenarkan bahwa pada tanggal 4 Mei 2011
tim dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai yang
terdiri dari Dinas Pertambangan dan ajudan Bupati Sinjai datang ke lokasi, namun Pak Ismail tidak
sempat bertemu langsung dengan rombongan dari
Pemda tersebut. Pak Ismail hanya bertemu dengan
salah seorang kepala dusun yang meneruskan informasi yang disampaikan tim dari Pemda tersebut,
yaitu bahwa nanti masyarakat yang lokasinya masuk
dalam kawasan tambang akan diganti rugi sesuai
dengan NJOP yang berkisar antara Rp. 25.000 sampai
dengan 35.000 atau Rp 30.000,000 per hektarnya.
Diinformasikan pula bahwa untuk sementara baru
sekitar 100 Ha yang dipersiapkan sebagai lokasi pertambangan. Kehadiran tim dari pemerintah daerah
Kabupaten tersebut tidak diketahui oleh masyarakat
setempat.
d.		Pada tanggal 9 Mei 2011 telah dilakukan diskusi
dengan masyarakat adat Bonto Katute yang masuk
wilayah konsesi tambang. Diskusi tersebut difasilitasi oleh Pak Ismail (anggota Dewan AMAN Sulsel)
dan menghasilkan beberapa kesepakatan sebagai
berikut:
- Warga menolak tambang yang masuk dalam
wilayah adat katute.
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-

Warga menghendaki supaya pengelolaan tambang dikelolah secara penuh oleh masyarakat
adat.

Andi Rudiyanto Asapa selaku bupati Sinjai saat
itu memberikan response atas perlawanan masyarakat
yang termanifestasikan melalui aksi-aksi demonstrasi
di pusat kota Sinjai bersama aktivis-aktivis mahasiswa.
Beberapa surat kabar lokal memuat pernyataan-pernyataan Bupati Sinjai mengenai rencana pertambangan di
wilayah adat Barambang katute tersebut, antara lain:

a.		“Permintaan sejumlah kalangan untuk menghentikan eksplorasi tersebut lebih disebabkan karena
belum memahami lebih dalam manfaat eksplorasi
tersebut”. Bupati Sinjai menjelaskan bahwa jika eksplorasi dihentikan, maka kandungan tambang di areal
tersebut tidak akan diketahui.
b.		 “Jika penambangan tersebut mencapai tahap eksploitasi, maka harus bisa memberi manfaat yang besar
bagi masyarakat Sinjai. Investor bebernya, telah
menjamin ekploitasi kelak tidak menimbulkan
dampak lingkungan maupun sosial”.

Statement lainnya yang berhasil didokumentasikan masyarakat adalah ketika Bupati Sinjai memberi label dengan sebutan provokator dan dalang di balik perlawanan masyarakat kepada aktivis.
a.		Ada tiga syarat yang harus dipenuhi investor jika
ingin melanjutkan dari tahap Eksplorasi ketahap Eksploitasi, yaitu adanya jaminan bahwa warga berhak
dalam kepemilikan saham, ganti rugi lahan yang rasional, dan didahului dengan negosiasi, serta memprioritaskan warga menjadi tenaga kerja.
Potret Konflik di Kawasan Hutan Sulawesi
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b.		 Bupati Sinjai menyayangkan jika munculnya penolakan warga karena ada oknum tertentu yang melakukan provokasi. Pasalnya, kata dia, sejak awal pemberian izin eksplorasi sudah ada perhitungan matang
dari Pemerintah Daerah yang dipastikan tidak merugikan masyarakat.

Adu gagasan-pun terjadi di lembaran-lembaran
koran, dimedia sosial atas pernyataan bupati tersebut.
Tulisan berbalas tulisan. Menanggapi hal tersebut, aktivis GERTAK kemudian membuat esai sebagai tanggapan atas pernyataan Bupati Sinjai tersebut.

Dari aspek perlawanan masyarakat, pernyataan
Bupati tersebut justeru memperkuat aksi-aksi penolakan
masyarakat adat Barambang Katute yang didukung oleh
elemen-elemen lain yang menolak keberadaan perusahaan tambang, baik yang didasarkan pada aspek lingkungan hidup maupun aspek bahwa kehadiran perusahaan tambang potensial menghilangkan hak masyarakat
adat Barambang katute atas wilayah adatnya. Pada September 2013, sekitar 2000 orang mengepung kantor
Bupati Sinjai dalam satu aksi demonstrasi. Aksi tersebut
menunjukkan bahwa gelombang perlawanan terhadap
rencana pertambangan tersebut tidaklah kecil. Pemerintah Daerah menawarkan dialog kepada masyarakat
tetapi masyarakat menolak. Mereka hanya menyampaikan bahwa jika sampai pada bulan November 2013 surat izin tersebut masih diperpanjang maka masyarakat
akan membongkar tenda tim eksplorasi dan mengusirnya dari kampung serta akan mensweeping semua aparat
yang masuk dalam kampung. Posko penolakan tambang-pun didirikan ditengah-tengah kampung sebagai
tempat berdiskusi dan juga tempat melakukan penjagaan terhadap segala aktivitas tim ekslorasi dan aparat.
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Ketegangan semakin meningkat. Aksi Demonstrasi yang
terus membesar pada akhirnya memaksa tim Eksplorasi
PT. Galena Sumber Energy membongkar tenda eksplorasi dan keluar dari kampung. Juga memaksa pemerintah
daerah/Bupati yang baru (Sabirin Yahya) untuk tidak
mempepanjang surat izin eksplorasi pertambangan di
Kampung Katute pada penghujung November 2013.
Pustaka:

Hamka, Rustam. Sejarah 3 Negeri.

Ambe Hasibe. Dokumen kasus Barambang-Katute.

Perjuangan Rakyat Barambang-Katute. Dokumen Organisasi.
Front GERTAK. Notulensi rapat, konsolidasi, kliping berita.
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Hutan Pinus dan Harapan Perempuan
Adat Matteko
Oleh:

Anisawati Syahrir
Ibu Salmah dan Potret Perempuan Adat Matteko

T

ahun 2013 lalu, setelah genap setahun Ibu Salmah
bekerja menyadap getah pinus di dalam kawasan
hutan adat Matteko, ia akhirnya memutuskan untuk berhenti dan kembali bekerja di sawah bersama suaminya. Harapan yang dibangunnya ketika mulai bekerja
sebagai penyadap ternyata tak sesuai kenyataan. Upah
yang didapatnya tidak cukup untuk membiayai kebutuhan sehari-hari. Dalam sebulan, penghasilan yang ia dan
suaminya peroleh dari menyadap getah hanya sebesar
Rp 250 ribu.
Dulu ketika memutuskan untuk bekerja menyadap
getah, Ibu Salmah berharap bisa mendapat penghasilan tambahan untuk kebutuhan sehari-hari. Meski tidak
cukup untuk membeli pakaian atau perabotan rumah,
tapi setidaknya bisa membeli lauk-pauk atau bumbu
dapur. Sawahnya yang tak seberapa luas memang hanya
ditanami padi dan panen sekali setahun. Hasilnya hanya
cukup untuk makan, tidak ada yang bisa dijual. Ketika
Pemerintah memberikan hak konsesi pengelolaan hu177
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tan pinus di Matteko kepada perusahaan, keluarga Ibu
Salmah—seperti juga warga lainnya—dipenuhi harapan
akan peningkatan taraf ekonomi. Ia dan suaminya pun
tergoda untuk ikut bekerja sebagai penyadap getah dengan upah Rp 2.700 per kilogram.

Nyatanya, ketika bekerja menyadap getah, Ibu Salmah
tersadar bahwa waktu dan tenaga yang ia korbankan setiap hari di dalam hutan pinus tidak sebanding dengan
upah yang ia peroleh. Ia harus bangun pagi-pagi dan mulai bekerja setiap jam 8. Ia baru bisa pulang ke rumah
setiap jam 5 atau jam 6 sore. Belum lagi, ia harus menyiapkan bekal makan siang setiap hari. Waktu yang nyaris
habis di dalam hutan pinus, tenaga yang terperas, dan
upah yang tak memadai akhirnya membuat ia memutuskan berhenti dan kembali mengurus sawah membantu
suaminya.
Menyadap getah pinus memang tak semudah yang
dibayangkan. Getah yang menetes tak seberapa. Jika kita
pernah melihat proses penyadapan getah pohon karet,
maka kita tidak bisa membayangkan menyadap getah pinus semudah itu. Tetesan getah pinus tak sederas getah
karet. Di samping itu, jika menyadap getah karet hanya
perlu mengiris kulit batang bagian luar, pada batang
pinus, lubang vertikal memanjang harus dibuat sangat
dalam hingga melewati lapisan dalam kulit pohon. Hanya dengan cara seperti itu getah pinus bisa keluar. Jika
tetesan berhenti, maka penyadap akan membuat lubang
berikutnya di sisi lain batang. Begitu seterusnya. Metode
ini memang cukup efektif, namun dampaknya bisa membuat pohon jadi rapuh dan mudah tumbang saat terkena
tiupan angin kencang. Di sisi lain, menyadap dengan
metode ini membutuhkan tenaga yang cukup besar. Melubangi batang pinus yang keras tidak mudah. Hal ini
juga yang menjadi salah satu alasan Ibu Salmah untuk
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berhenti. “Perempuan biasanya tidak tahan. Hanya lakilaki kuat yang bisa bertahan menyadap,” katanya.

Dengan kembali bekerja di sawah, Ibu Salmah memang tidak lagi mendapat penghasilan tambahan setiap
bulan. Namun ia tidak menyesal. Setidaknya, ia kini bisa
mencurahkan perhatiannya untuk mengurus sawah dan
melakukan pekerjaan rumah tangga lainnya. Ia tidak
perlu lagi bangun pagi-pagi dan menyiapkan bekal untuk ia bawa ke dalam hutan pinus. Namun kebutuhan
untuk membeli lauk-pauk dan bumbu dapur tetap tak
bisa ia abaikan. Ia mendapatkan uang tambahan dengan
menjual beras hasil dari sawahnya jika ada yang tersisa
dari yang ia dan keluarganya makan. Namun jika tak ada
lebih, ia tentu tak bisa menjual apa-apa.

Di waktu senggang, Ibu Salmah masuk ke dalam
hutan alam yang berbatasan dengan hutan pinus. Ia
mencari pakis dan rotan untuk dijual ke pasar. Setiap
minggu, Ibu Salmah bisa mengumpulkan 40 ikat sayur
pakis. Untuk menjualnya, ia harus memikulnya sendirian dan berjalan kaki sejauh 11 kilometer menuju pasar
terdekat di Malino. Setiap ikat harganya tiga ribu rupiah
rupiah. Hasil penjualan ia gunakan untuk membeli kebutuhan rumah tangga, dan sisanya ia bawa pulang ke rumah.
Ia sudah cukup puas jika pulang berjalan kaki dari pasar
hanya dengan membawa uang sebesar Rp 100 ribu. Akses
jalan di Matteko yang berupa bebatuan kasar dan tak beraspal memang tidak dapat dilalui kendaraan umum.
Kadang kala, ia juga mencari rotan. Harga rotan
jauh lebih murah dan waktu mengumpulkannya jauh
lebih lama. Mengumpulkannya juga lebih susah, karena
rotan adalah sejenis tanaman berduri yang bisa melukai
jika kita tidak berhati-hati. Rotan yang yang bisa dipanen
hanya yang sudah matang. Sebelum bisa dijual, batangbatang rotan tersebut harus ia kupas kulitnya dan ia
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iris tipis. Setiap irisan sepanjang 2 meter dan sebesar
batang lidi dijualnya di pasar seharga seratus rupiah. Setiap sepuluh helai diikat menjadi satu. Dengan demikian, setiap ikat harganya seribu rupiah. Ia butuh waktu
3 hari untuk mengumpulkan rotan sebelum dibawa ke
pasar agar nilai jualnya genap seratus ribu rupia. “Tapi
saya tidak bisa membawanya bersamaan dengan pakis.
Rotan jauh lebih berat. Saya tidak kuat,” ucapnya. Rotan
biasanya digunakan sebagai tali pengikat bangunan dari
kayu karena sangat kuat.
Ibu Salmah adalah potret perempuan adat Matteko, yang berjuang menghidupi keluarga di tengah
kemiskinan. Ia tidak sendirian. Kesusahan yang ia alami,
juga dirasakan oleh perempuan-perempuan lainnya di
sana. Selama berpuluh tahun lamanya, semenjak lahan
yang dikuasai leluhur mereka diambil alih oleh pemerintah dengan cara yang curang lalu diserahkan kepada
perusahaan, para perempuan adat Matteko kebingungan
memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tak dapat dipungkiri, urusan kebutuhan rumah tangga, terutama urusan
dapur, adalah hal yang paling sangat sensitif bagi perempuan. Maka tak heran jika ketika urusan dapur tidak
terpenuhi dengan baik, para perempuanlah yang merasa
paling bertanggungjawab.
Bagi perempuan-perempuan Matteko, kebutuhan
finansial mereka tidak hanya sekedar untuk membeli
lauk pauk. Ada hal yang paling mendasar dan meresahkan. Mereka butuh uang agar anak-anak bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Di Matteko, tak
banyak anak-anak yang bisa melanjutkan pendidikan
hingga SMA. Rata-rata hanya bisa sekolah hingga SMP.
Gedung SD dan SMP tersedia di Matteko. Sementara untuk melanjutkan ke SMA, anak-anak harus sekolah di
kota kecamatan di Tombolo Pao. Karena tidak ada akses
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kendaraan umum, mereka biasanya menumpang di rumah sanak saudara di sana.
Pendidikan di jenjang SD-SMP masih gratis. Tapi
para ibu akan mulai kelimpungan jika anak-anak mereka sudah waktunya masuk SMA. Selepas SMA, yang bisa
melanjutkan hingga perguruan tinggi hanya 2-3 orang.
Hanya mereka yang memiliki ternak sapi yang bisa membiayai pendidikan anak-anak mereka hingga perguruan
tinggi. Di Matteko, ternak sapi merupakan aset yang
sangat berharga. Sementara anak-anak perempuan yang
tidak beruntung bisa melanjutkan pendidikan, terpaksa
bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Makassar.
Untuk tetap tinggal di Matteko adalah pilihan yang sangat sulit. Tidak ada pekerjaan untuk mereka. Masyarakat
Adat Matteko sangat menyadari satu hal: setiap tahun
warga melahirkan keturunan mereka, anak-anak terus
bertambah, sementara luas sawah yang mereka miliki
sama sekali tidak bertambah. Hal inilah yang paling
menggelisahkan mereka.
Kegelisahan ini pula yang membuat Ibu Salmah
rela melepas salah seorang anak perempuannya untuk
bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Surabaya. Ia
tidak ada pilihan lain. Ia bercerita, sebelum ke Surabaya,
anaknya menjadi pembantu rumah tangga di Makassar.
Ia ke Makassar hanya beberapa hari setelah menerima
ijazah SMA.

“Di Makassar anak saya bekerja selama sebulan.
Kemudian majikannya pindah ke Surabaya. Ia terpaksa
ikut. Ia rela bekerja sebagai pembantu rumah tangga
karena ingin menabung. Tabungannya nanti akan digunakan untuk kuliah tahun depan,” paparnya. Keinginan
kuat anaknya untuk kuliah membuat Ibu Salmah bersemangat melepasnya ke Surabaya. Ia ingin anaknya menjadi orang cerdas dan bernasib lebih baik dari dirinya.
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Baginya, hanya pendidikan tinggi yang bisa membuat
generasi penerus di Matteko mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Ia sudah menyaksikan sendiri,
bagaimana nenek moyangnya yang tidak pernah duduk
di bangku sekolah, begitu gampang dibodohi orang yang
lebih pintar.
Dengan mata berkaca-kaca, Ibu Salmah menceritakan, sebelum pindah ke Surabaya anaknya pernah
memberinya uang sebanyak lima ratus ribu rupiah. Bagi
Ibu Salmah, jumlah tersebut tak terkira nilainya. Uang
itu adalah upah yang anaknya peroleh sewaktu masih
bekerja di Makassar. Setelah tiba di Surabaya, ia berjanji
akan rutin mengirim uang setiap bulan. Di sana ia mendapat upah dari majikannya sebesar Rp 1,3 juta setiap bulan.
Anak Ibu Salmah berjumlah 6 orang. Anak pertama
dan kedua—semuanya perempuan—telah menikah dan
membangun keluarga sendiri. Yang bekerja di Surabaya
adalah anak ketiga. Dua orang anaknya yang lain masih
duduk di bangku SMP, dan anak bungsunya masih duduk
di bangku SD.
Sejarah Masyarakat Adat Matteko

Kawasan Adat Matteko, adalah sebuah komunitas
masyarakat adat di Desa Erelembang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Kawasan
ini dihuni oleh 77 kepala keluarga, dan berada di atas
ketinggian pegunungan, sekitar 900-1.400 meter di atas
permukaan laut (mdpl). Saya melakukan perjalanan
ke sana sebanyak dua kali untuk melakukan penelitian
mengenai Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya
untuk keperluan Inkuiri Nasional yang diselenggarakan
oleh Sajogyo Institute dan Komnas HAM, dalam rangka
untuk mengimplementasikan keputusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 35, bahwasanya Hutan Adat sesung-

182

Akui Wilayah Adat untuk Resolusi Konflik

Anisawati Syahrir

guhnya bukanlah Hutan Negara, dan Hutan Adat semestinya dikembalikan kepada komunitas adat yang bermukim di daerah tersebut. Hingga kini, keputusan MK
tersebut belum dipatuhi oleh sejumlah Pemerintah Daerah di Indonesia.
Jika memasuki Matteko, kita akan dihadapkan pada
pemandangan hamparan hutan pinus yang seakan tanpa
ujung. Sebagian besar pohon-pohon itu sudah tua, dengan mangkuk-mangkuk penadah getah menggantung
di batangnya. Akses jalan ke Matteko adalah jalan tak beraspal. Di beberapa bagian, jalan diberi pengerasan batubatu sungai yang cukup besar sehingga membuat jalanan
menjadi sangat kasar dan susah dilalui kendaraan. Di bagian lain, kita akan mendapati jalan berlumpur. Kondisi ini
membuat tak ada kendaraan umum yang berlalu-lalang di
sana. Hanya sesekali ada mobil perusahaan yang masuk
untuk mengangkut getah. Masyarakat Matteko umumnya
menggunakan sepeda motor untuk alat transportasi.

Rumah-rumah penduduk di Matteko tidak saling
berdekatan. Rumah yang satu dengan rumah yang lainnya berjarak puluhan meter. Rumah-rumah ini berjejer
dengan tidak rapi di sepanjang jalan, di tepi hutan pinus. Lahan tempat rumah-rumah itu berdiri, itulah yang
menjadi hak milik warga. Jika bergeser beberapa meter
ke belakang atau ke samping, itu berarti mereka sudah
masuk ke dalam kawasan hutan pinus yang saat ini dikuasai oleh perusahaan atas izin dari Dinas Kehutanan
Kabupaten Gowa. Di sanalah saya bertemu dengan Ibu
Salmah dan beberapa perempuan lainnya yang menyambut saya dengan sangat ramah.
Para perempuan di Matteko sangat aktif dalam setiap kegiatan komunitas. Tidak ada sekap antara mereka
dan kaum laki-laki. Kami berbincang banyak mengenai
aktivitas para Perempuan Adat Matteko, tentang hasil
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panen, tentang harapan-harapan mereka ke depan jika
hak kelola dikembalikan kepada masyarakat, hingga
soal persoalan bagaimana mereka memenuhi kebutuhan
dapur, dan tentang sejarah Matteko.

Para tetua dan tokoh adat Matteko memang sebagian besar telah meninggal. Generasi yang tersisa saat
ini pada umumnya masih sangat muda jika dibandingkan dengan usia para leluhur mereka. Meski demikian,
mereka masih cukup hafal sejarah perpindahan leluhur
mereka ke Matteko. Para perempuan yang saya temui
hari itu, termasuk Ibu Salmah, bisa menceritakan semuanya dengan fasih berdasarkan kisah turun-temurun
dari para leluhur yang telah meninggal.
Pada mulanya, leluhur masyarakat Matteko bermukim di Balombong, sebuah daerah yang berbatasan
dengan Matteko. Namun untuk mencari tanah yang lebih
subur, leluhur masyarakat Matteko akhirnya pindah ke
Bontolohe. Di Bontolohe, tanah yang mereka kelola sangat
subur, namun luasnya sangat terbatas. Di sisi lain, saat itu
rumah-rumah penduduk tersebar dalam wilayah kelola
dan tidak saling berdekatan. Leluhur mereka pun akhirnya
mengajak untuk kembali pindah membentuk pemukiman
yang lebih teratur dan mencari lahan yang lebih luas. Tahun 1933, Matteko menjadi pilihan mereka dan di sanalah
mereka akhirnya bermukim sampai sekarang.
Nuraeni, salah seorang perempuan Matteko yang
saya temui mengungkapkan berdasarkan cerita turuntemurun yang diperoleh dari neneknya, ketika baru
pindah ke Matteko, kawasan itu baru berupa padang
rumput yang sangat luas. “Dulu, ketika kami baru pindah ke sini dan belum ada hutan pinus, dari rumah ini,
kita bisa melihat Balombong dari kejauhan,” katanya.
Saya menemui Nuraeni malam itu di rumahnya, sebuah
rumah panggung yang sangat sederhana.
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Ketika baru pindah, masyarakat Matteko hidup
sangat berkecukupan. Mereka bisa bebas menanam jagung untuk kebutuhan makan sehari-hari. Tanah adat
dikelola secara bersama-sama. Warga hidup rukun.
Tidak ada yang saling berebut lahan, sebab lahan yang
tersedia masih sangat luas. Mereka bisa bercocok tanam
dengan bebas tanpa rasa takut.

Selain bercocok tanam, leluhur masyarakat adat
Matteko juga beternak sapi. Ternak sapi berkembang
biak dengan subur sebab padang rumput menyediakan
pakannya dalam jumlah melimpah. Rumput hijau segar
tumbuh dengan lebat dan subur. Sumber air tersedia di
mana-mana. Di setiap lembah, mereka bisa menemukan
sumber air dengan mudah. Sungai-sungai tidak pernah
kering. “Dulu, leluhur kami banyak yang punya ternak
sapi dalam jumlah banyak. Ada yang punya puluhan ekor
bahkan ratusan. Itu kekayaan kami yang paling berharga.
Karena ternak sapi sangat banyak, kalau dijual juga harganya sangat murah,” kenang Nuraeni.
Di sebelah Barat padang rumput Matteko yang
sangat luas, terdapat hutan alam yang masih perawan.
Leluhur masyarakat adat Matteko menyebutnya sebagai Ompo’. Bagi masyarakat adat Matteko, Ompo’ adalah
tempat yang terlarang. Di sana tumbuh alami berbagai
jenis tanaman dan pepohonan endemik. Mereka sangat
menjaga Ompo’ dan tidak mengizinkan siapa pun masuk
ke sana secara sembarangan. Mereka sangat sadar bahwa
Ompo’ adalah sumber kehidupan mereka. Sumber air
untuk pertanian masih tersedia karena adanya Ompo’
yang masih alami. Hanya jika ada warga yang membutuhkan kayu untuk membangun rumah yang diizinkan
menebang pohon seperlunya di sana. Mereka akan memilih kayu yang sesuai. Masyarakat adat Matteko punya
aturan, jika ada yang kedapatan mencuri kayu, mereka
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akan dikenakan denda, setiap batang pohon kayu yang
mereka tebang harus diganti dengan menanam kembali sebanyaak 20 pohon. Kadang juga denda dikenakan
dalam bentuk sejumlah uang.

Peraturan itu sudah dipahami seluruh masyarakat
adat Matteko. Tidak ada yang berani masuk ke dalam
Ompo’ untuk menebang pohon tanpa seizin dari ketua
adat. Kesadaran itu bukan semata-mata karena takut
membayar denda, melainkan karena mereka sadar betul
pentingnya hutan bagi kelangsungan hidup mereka. Jika
hutan hancur, sumber air akan habis dan mereka tidak
akan bisa bercocok tanam lagi. Juga, ternak sapi mereka
akan kekurangan pakan karena rumput tidak bisa lagi
tumbuh subur.
Bibit Pinus, Sumber Petaka Masyarakat Adat Matteko

Masyakat adat Matteko tidak pernah menyangka
jika ketenangan hidup mereka pada suatu ketika akan
dihancurkan dengan sebuah program bernama reboisasi. Reboisasi pada 1976/1977 masuk dalam Rencana
Pembangunan Lima tahun (Repelita) di masa Orde Baru.
Pada tahun 1977, Dinas Kehutanan Kabupaten
Gowa mulai masuk ke dalam kawasan adat Matteko dan
memberikan instruksi agar warga menanam pohon pinus di seluruh kawasan. Pada awalnya, pihak Dinas
Kehutanan mendekati tokoh masyarakat yang sangat
dihormati oleh masyarakat. Metode ini sangat efektif
karena di Matteko, masyarakat sangat menghargai pemimpin mereka. Pada saat itu, para perempuan memang
tidak dilibatkan secara langsung. Namun, ketika instruksi dikeluarkan dan bibit pinus dibagikan, sama sekali
tidak ada warga yang melakukan protes karena tokoh di
komunitas mereka juga telah memberikan persetujuan.
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Apalagi, ketika itu masyarakat adat Matteko dijanjikan
bahwa penanaman pinus dilakukan demi kepentingan
masyarakat sendiri.

“Pihak Dinas Kehutanan berkata kepada
masyarakat bahwa, tanaman pinus ini untuk masyarakat
sendiri, agar kalau nanti kami butuh kayu untuk membangun rumah, kami tidak kesulitan. Mereka bilang
kalau kawasan ini ditanami pinus, sumber air akan semakin banyak,” ungkap Ibu Nur Aeni, yang mengutip cerita dari kakeknya dulu adalah seorang tokoh adat Matteko, namun sudah meninggal beberapa tahun silam.

Setelah pihak Dinas Kehutanan meninggalkan
Matteko, tokoh masyarakat inilah yang kemudian menyampaikan hal tersebut kepada warga. Sebuah lokasi khusus
pun ditentukan sebagai lokasi pembibitan. Dinas Kehutanan Kabupaten Gowa memerintahkan agar seluruh
kawasan ditanami. Tidak boleh ada lahan yang tersisa.
Masyarakat pun mengikuti instruksi tersebut.

Pada tahun 1978, pembibitan yang dilakukan oleh
masyarakat gagal. Banyak bibit yang mati. Masyakat pun
diinstruksikan untuk mengangkut bibit dari Malino,
yang berjarak sekitar 11 kilometer dari Matteko. Pada
tahun 1979, penanaman bibit akhirnya mulai dilaksanakan. Tenaga masyarakat dikerahkan dengan sistem
upah. Para pereampuan pun ikut menanam dengan bersemangat. Laki-laki diberi upah Rp 500 per hari, sementara perempuan mendapat upah Rp 400 per hari. Mereka
mulai bekerja sejak pukul 8 pagi hingga pukul 6 sore.
Dinas Kehutanan menginstruksikan agar seluruh kawasan ditanami tanpa terkecuali. Namun tanpa sepengetahuan Dinas Kehutanan, mereka menyisakan kawasan yang berada di tepi sungai. Kawasan tersebut
sengaja tidak mereka tanami karena mereka memang
merencanakan membuat sawah untuk menanam padi.
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Masyarakat adat Matteko tahu bahwa jika kelak seluruh
kawasan sudah ditanami pinus, maka mereka tidak akan
punya lagi lahan sedikit pun untuk bercocok tanam. Namun kepada Dinas Kehutanan, mereka berbohong dan
mengatakan bahwa tidak ada lagi sedikit pun kawasan
yang dikosongkan. Kelak, hingga hari ini, sedikit lahan
yang tersisa itulah yang membuat masyarakat adat Matteko masih bisa bertahan hidup.

Ketika tanaman pinus mulai besar, masyarakat
adat Matteko senang melihat hasil jerih payah mereka.
Namun akhirnya mereka mulai sadar bahwa mereka telah
ditipu mentah-mentah saat Dinas Kehutanan Kabupaten
Gowa mulai melancarkan ancaman bagai masyarakat.
Menurut Ibu Salmah, ancaman itu berupa pemasangan
papan di dalam kawasan hutan yang intinya berisi tentang
peraturan bahwa apabila ada masyarakat yang masuk ke
dalam kawasan untuk mencuri kayu, maka Dinas Kehutanan akan mengambil langkah tegas memenjarakannya.
Tak hanya ancaman lewat plang pengumuman, ancaman
secara lisan juga kerap disampaikan oleh Polisi Hutan
yang sedang berpatroli. “Bahkan untuk sekedar memunguti ranting kering yang sudah jatuh dari pohon untuk dijadikan kayu bakar kami dilarang,” ucap Ibu Salmah. “Saya
kalau mau cari kayu bakar masuk di hutan alam. Tapi
sembunyi-sembunyi juga karena takut dilihat oleh Dinas
kehutanan,” ungkapnya sambil tertawa. Bagi Ibu Salmah,
mengambil kayu di hutan meski untuk sekedar kayu bakar, sama saja dengan mencuri. Ia merasa dirinya sudah
menjadi pencuri. Sebab dulu, ketika pohon pinus belum
ada, masuk ke dalam Ompo’ adalah hal yang terlarang.
Tak hanya itu. Petaka lainnya yang menimpa
masyarakat adalah berkurangnya sumber air. Ibu Salmah
bercerita, dulu, ketika hutan pinus belum ada, sumber
air bisa ditemukan di setiap lembah. Sungai-sungai tidak
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pernah kering. Saat pinus belum dewasa, sawah mereka
tidak pernah kekurangan air. Dalam setahun, sawah bisa
panen 2 kali. Namun kini, seiring pertumbuhan pinus,
sumber air mulai berkurang. Sungai hanya dialiri air
pada saat musim hujan. Pada musim kemarau, sungai
nyaris kering. Akibatnya, kini sawah warga hanya bisa
panen sekali dalam setahun. Tak hanya itu, tanaman
padi tidak lagi sesubur dahulu ketika belum ada hutan pinus. Hal ini terutama dirasakan oleh warga yang
sawahnya berbatasan langsung dengan hutan pinus. Di
lokasi tersebut, bulir-bulir padi tidak bisa mengembang
dengan sempurna. Hal ini dapat dimaklumi sebab berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh beberapa dosen
dari UGM, IPB, Unibraw bersama BP2TPDAS Surakarta:
Hutan Pinus dan Hasil Air (2002)1, pinus memang termasuk jenis tanaman yang menkonsumsi banyak air. Karena itu, tanaman pinus harus ditanam di daerah ketinggian dengan curah hujan tinggi. Untuk itu, berdasarkan
yang tercantum dalam hasil penelitian tersebut, sebelum menanam pinus, harus dilakukan penelitian dengan
menggunakan analisis neraca air untuk melihat apakah
wilayah tersebut sesuai untuk tanaman pinus. Apabila
sebuah wilayah memiliki curah hujan yang tidak sesuai
dengan kebutuhan air untuk jenis tanaman pinus tertentu (curah hujan lebih rendah), maka disarankan agar
tanaman pinus diselingi dengan tanaman lain.
Sementara itu, kisah pilu yang diungkapkan oleh
Ibu Nuraeni lain lagi. Baginya, padang rumput yang luas
tanpa hutan pinus adalah kenangan tentang ternak-ternak sapi milik orang tua dan neneknya. Dulu, orang tuanya
memiliki ternak sapi berpuluh-puluh ekor. Ternak sapi
tersebut dilepasnya saja di padang rumput agat bisa makan
1

Eko Priyanto, (2008). Hutan Pinus Dan Hasil Air. [Internet] [Diakses 2015 Sept 3]. Diunduh pada: http://www.scribd.com/
doc/7707015/Hutan-Pinus-Dan-Hasil-Air
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sepuasnya. Tidak ada pemeliharaan khusus untuk ternak sapi. Mereka bisa menemukan sendiri makanannya
di padang rumput dan menemukan air di lembah-lembah untuk minum. “Saking banyaknya ternak sapi kami,
kalau butuh sesuatu, kami jual saja beberapa ekor dengan harga murah,” ungkap Ibu Nuraeni, yang malam itu
sedang bersama suaminya, Aripuddin.

Sawah dan ternak adalah dua hal yang paling utama
bagi masyarakat adat Matteko. Keduanya adalah sumber
kehidupan mereka. Tapi seperti halnya sawah yang tidak
lagi bisa ditumbuhi padi dengan subur, ternak-ternak
juga mengalami hal serupa. Banyak ternak yang mati karena kelaparan, karena disebabkan kekurangan pakan.
Ternak sapi tidak lagi bebas merumput. Sumber air yang
berkurang membuat rumput hijau untuk pakan ternak
juga susah ditemukan. Warga yang masih punya ternak
pun kebingungan ke mana harus mencari rumput untuk
ternak mereka. Kini di Matteko, ternak sapi yang tersisa
tidak lagi sebanyak dahulu.
Pemberian Konsesi kepada Perusahaan

Ketika pohon pinus mulai dewasa, masalah baru
kembali datang. Ancaman yang diterima oleh masyarakat
adat Matteko tidak hanya berasal dari Dinas Kehutanan,
melainkan juga dari pihak perusahaan.

Hingga saat ini, terhitung hutan pinus di Matteko
sudah berpindah tangan ke 3 perusahaan, yakni PT Wigas
(hingga 1999), PT Maju Lurus (hingga 2001), dan PT
Adimitra Pinus Utama yang memegang hak konsesi sejak
2007 hingga sekarang. PT Adimitra mengajukan permohonan izin penyadapan getah pinus kepada Pemerintah
Kabupaten Gowa sejak tahun 2006. Pemerintah Kabupaten Gowa kemudian mengeluarkan rekomendasi tentang
izin penyadapan dengan Nomor: 503/026/Ekonomi.
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Dinas Kehutanan Kabupaten Gowa kemudian menindaklanjuti surat rekomendasi tersebut dengan perjanjian kerja sama dengan PT Adimitra Pinus Utama dengan
Nomor: 522.2/25/V/2007/Dishut pada tanggal 14 Mei
2007. PT Adimitra diberikan izin penyadapan hingga tahun 2018 mendatang.
Ketika perusahaan yang diberi hak konsesi mulai
masuk, masyarakat adat Matteko diminta bekerja sebagai tenaga penyadap dengan iming-iming upah bulanan.
Pada saat perusahaan mengajak masyarakat menyadap,
metode yang digunakan sama dengan yang digunakan Dinas Kehutanan ketika mengajak masyarakat menanam pinus. Perusahaan mulanya mendekati tokoh
masyarakat. Tokoh masyarakat ini yang kemudian menyampaikan kepada masyarakat tentang rencana penyadapan tersebut. Tanpa rasa keberatan, masyarakat, khususnya para perempuan mulai bekerja sebagai penyadap.
Apalagi, mereka tidak hanya diiming-imingi gaji bulanan. Menurut Ibu Salmah, perusahaan menjanjikan
bahwa warga yang bekerja sebagai penyadap diperbolehkan mengambil dahan pinus yang jatuh untuk kayu
bakar. Sementara yang tidak mau menyadap, tidak akan
mendapatkan apa-apa.
Karena janji tersebut, Ibu Salmah, seperti juga
halnya perempuan-perempuan adat lainnya, bersedia
bekerja sebagai penyadap. Apalagi, ia membayangkan
gaji bulanan yang akan diperolehnya kelak. Biasanya,
Ibu Salmah hanya membantu suaminya di sawah. Ketika
penyadapan mulai dilakukan, ia dan suaminya menyadap getah bersama-sama. Mereka menyadap saambil
tetap mengerjakan sawahnya. Di Matteko, penyadapan
memang dilakukan secara berkelompok, bukan sendirisendiri. Masyarakat yang menyadap biasanya mengajak
anggota keluarganya masing-masing. Sebab jika menyadap
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sendiri, hasilnya tidak seberapa. Betapa tidak, dalam sehari, setiap batang pohon pinus hanya bisa menghasilkan
getah sebanyak kurang lebih 3 gram. Getah yang dihasilkan penyadap dikumpulkan dan ditimbang setiap 2 kali
dalam sebulan. Karena itu, jika penyadapan dilakukan
secara berkelompok, hasilnya akan lebih banyak. Hal ini
pula yang dilakukan oleh keluarga Ibu Nuraeni. Ia menyadap getah pinus bersama 4 orang anaggota keluarganya
yang lain. Ibu Nuraeni adalah salah seorang warga Matteko yang masih bertahan menjadi penyadap getah pinus. Tidak seperti Ibu Salmah yang akhirnya berhenti,
Ibu Nuraeni terpaksa bertahan menyadap karena tidak
ada pilihan sumber pendapatan tambahan lain. Dalam
sebulan, Ibu Nuraeni bersama kelompoknya bisa menghasilkan Rp 600 ribu.
Gaji yang cukup minim tentu saja tidak lantas membuat penyadap puas. Mereka sadar bahwa gaji tersebut
tidak sebanding dengan tenaga dan waktu yang mereka
habiskan di dalam hutan pinus. Di sisi lain, pihak perusahaan juga ternyata tidak menepati janjinya kepada
masyarakat untuk diberi izin mengambil kayu. Kenyataan
yang ada, perusahaan malah menjadi ancaman baru bagi
masyarakat adat Matteko. Secara tidak langsung, pihak
perusahaan turut mengawasi aktivitas masyarakat.

Pada tahun 1999, masyarakat adat Matteko akhirnya
sadar bahwa ancaman yang dikeluarkan Dinas Kehutanan dan perusahan tidak sekedar gertak sambal belaka.
Ketika itu, seorang warga harus mendekam di dalam
penjara selama 2 tahun karena kedapatan menggergaji
pohon pinus yang tumbang di jalanan. Menurut penuturan dari masyarakat, sebatang pohon pinus yang sudah
tua tumbang terkena angin hingga melintang di tengah jalan.
Daeng Sako2, berinisiatif menggergaji pohon tersebut.
2
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Selain agar pohon tersebut tidak menghalangi jalan, ia
juga berniat menggunakan pohon tersebut untuk memperbaiki rumahnya. Namun, ketika ia sedang menggergaji, pertugas Dinas Kehutanan secara kebetulan sedang
berpatroli.
Warga tentu saja mengerti bahwa mereka dilarang
mengambil kayu di dalam kawasan. Namun mereka tidak
pernah terpikirkan bahwa mengambil pohon yang tumbang pun akan menjadi sumber petaka. Sebab mereka
masih sangat ingat dengan jelas janji yang diberikan oleh
Dinas Kehutanan dulu bahwa, masyarakat diperintahkan
menanam pinus untuk kepentingan mereka sendiri, agar
mereka tidak kesulitan mendapatkan kayu untuk membangun rumah.
Kejadian ini semakin membuat para perempuan
di Matteko ketakutan. Tidak ada lagi yang berani masuk
ke kawasan mencari ranting kering untuk kayu bakar.
Mereka kini memilih mencari kayu di dalam Ompo’ yang
selama ini dikeramatkan. Nilai-nilai yang selama ini dijaga oleh masyarakat adat Matteko lambat laun telah hancur akibat kehadiran Dinas Kehutanan dan perusahaan.
Pemetaan Pertisipatif dan Harapan Masyarakat Adat
Matteko

Selama puluhan tahun, masyarakat adat Matteko
merasa dikhianati oleh pemerintah karena tanah yang
dikelola nenek moyang mereka secara turun-temurun
dirampas dengan cara curang. Namun, mereka tidak bisa
berbuat apa-apa. Mereka mendiamkan saja karena tidak
tahu harus berbuat apa. Masyarakat adat Matteko yang
sebagian besar tidak punya pendidikan memadai, hanya
pasrah. Mereka menganggap bahwa apapun keputusan
yang diambil oleh Pemerintah harus dipatuhi.
Potret Konflik di Kawasan Hutan Sulawesi

193

Hutan Pinus dan Harapan Perempuan Adat Matteko

Amanat Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012
yang mengakui status masyarakat adat sebagai penyandang hak, subjek hukum dan pemilik adat di dalam kawasan mereka, sama sekali tidak memberikan implikasi
terhadap kepemilikan lahan di Matteko.
Pada tahun 2011, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sulawesi Selatan mulai masuk ke Matteko.
AMAN mulai melakukan pendekatan kepada masyarakat
dan memberikan pemahaman mengenai hak-hak yang
dimiliki oleh masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya hutan. Setiap kali AMAN melakukan pertemuan, perempuan adat Matteko selalu berbondongbondong hadir dengan penuh semangat. Pendampingan
yang dilakukan oleh AMAN telah memberikan semangat
dan harapan baru bagi perempuan adat Matteko. Mereka
kini merasa telah memiliki kekuatan baru dengan kehadiran AMAN. “Sekarang kita di sini sudah tidak takut
lagi karena sudah ada AMAN. Misalkan ada warga yang
tertangkap karena mencuri kayu, ada AMAN yang akan
membantu. Semenjak ada AMAN, orang perusahaan sudah tidak tidak sering mengancam. Sudah agak segan
juga sama masyarakat di sini,” ucap Ibu Salmah.
Pada tahun Juli 2013, selama seminggu AMAN
mulai melakukan penatabatasan di dalam kawasan hutan pinus Matteko. Berdasarkan hasil pemetaan, luas
wilayah adat Matteko mencapai 2.324,67 Ha yang terdiri
dari kawasan Hutan Lindung seluas 835,15 Ha, kawasan
Hutan Produksi Terbatas seluas 1.413,08 Ha, dan Areal
Penggunaan Lain seluas 39,95 Ha.
Ketika proses pemetaan tersebut berlangsung,
warga beramai-ramai ikut menyaksikan proses tersebut.
Tak hanya laki-laki, tapi kaum perempuan juga turut antusias. Para perempuan adat di Matteko berharap AMAN
bisa mengembalikan hak kelola kawasan hutan pinus ke-
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pada masyarakat adat. Dengan demikian, mereka tidak
perlu lagi kesusahan mencari biaya sekolah untuk anakanak. Yang ikut penatabatasan bukan hanya laki-laki,
melainkan juga para perempuan. Bahkan, para perempuan terkesan lebih bersemangat. Ibu Salmah dan Ibu
Nuraeni turut hadir di sana. Mereka ikut memegang GPS,
bergantian dengan laki-laki.
“Biarpun saya ini perempuan, saya tetap ikut bahkan sampai ke hutan di luar daerah ini. Kita sedang dalam
proses perjuangan untuk mengembalikan hak kelola hutan. Tapi sekarang Bupati masih belum menandatangani
peta yang dikasih oleh AMAN. Kita di sini masih terus
berjuang. Kita harus punya penghasilan. Kalau tidak punya, bagaimana anak-anak kita bisa terus hidup? Dulu
kita diintimidasi Pemerintah karena kita lemah dan bodoh. Setelah ada AMAN, sekarang kita sudah siap berjuang bersama satu kampung untuk mengembalikan hak
kelola kita. Kita mau hak kelola kawasan dikembalikan
ke masyarakat, jangan lagi diserahkan kepada perusahaan. Kan ada jangka waktu kontraknya jadi tidak usah
diperpanjang,” ucap Ibu Salmah dengan penuh semangat.
Perempuan adat Matteko memang terbilang aktif memberikan kontribusi berupa pikiran dan tenaga
dalam setiap kegiatan. Karena melihat potensi ini, AMAN
sejak 2 tahun terakhir membentuk komunitas perempuan. Di Matteko sekarang telah terbentuk 2 komunitas
perempuan yang dibina oleh AMAN. Harapannya, dengan membentuk komunitas, mereka akan semakin kuat
dan potensi mereka bisa berkembang.
AMAN juga telah mengirimkan 2 orang delegasi
dari Matteko untuk mengikuti kegiatan pelatihan mengenai advokasi dan pemanfaatan sumber daya hutan. Tahun
2013 mengirim Nuryanti melakukan pelatihan advokasi masyarakat adat di Kabupaten Tana Toraja Sulawesi
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Selatan dan tahun 2014 mengirimkan Salmah untuk
mengikuti pelatihan pemanfaatan sumber daya hutan di
Palu Sulawesi Tengah.

Karena besarnya harapan tersebut, saat ini Ibu Salmah telah membuat pembibitan cengkeh. Ia mengambil
bibit cengkeh dari Erelembang, dengan memunguti biji
yang jatuh dari pohonnya di kebun cengkeh milik warga di sana. “Tanah di sini sangat cocok untuk menanam
cengkeh. Jadi kalau lahan kita sudah dikembalikan, bisa
langsung tanam,” harapnya.
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Kedaulatan yang Terrenggut Hutan Pinus:
Suatu Kisah dari Masyarakat Adat Matteko
di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan
Oleh: Nasrum

Bajikangngangi matea nakanre gallang-gallang nattallasia nipare jambatang patteteang tau tangngasseng paccena rakyak caddia.
Daeng Turu (Warga Matteko).
(Lebih baik mati dimakan cacing tanah daripada
hidup dijadikan jembatan titian orang yang tidak
ada rasa kepeduliannya terhadap rakyat kecil).
A. Pengantar

M

atteko, nama sebuah komunitas yang terletak di wilayah administratif Kabupaten Gowa,
Sulawesi Selatan. Nama ini terasa asing karena
baru pertama kali terdengar. Media memang tak pernah
mempublikasikan komunitas ini. Begitupun dunia akademik belum melakukan kegiatan-kegiatan penelitian
mengenai kampung ini. Tidak seperti komunitas-komunitas lain di Sulawesi Selatan, sebut saja Kajang, Dongi,
Seko, dan banyak lagi komunitas lain, Matteko sama sekali
sepi dari aktivitas-aktivitas advokasi yang biasanya dilakukan oleh organisasi-organisasi non-pemerintah. Adalah
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Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Wilayah Sulawesi
Selatan (AMAN Sulsel) yang menjadi organisasi nonpemerintah pertama kali yang masuk ke Matteko, menyusul terdaftarnya Matteko sebagai salah satu anggota
AMAN. Pada tahun 2012, AMAN Sulsel melakukan penelitian singkat di Matteko. Sebagai seorang peneliti dari
AMAN Sulsel ketika itu, kesan pertama saya bahwa Matteko merupakan komunitas yang baru ditemukan dalam
gerakan sosial tak bisa terelakkan. Sama sekali tidak ada
literatur yang dapat dijadikan rujukan atau memberikan informasi mengenai komunitas ini. Setelah masuk
ke dalam, minimnya informasi yang tersedia mengenai
komunitas ini membuat saya prihatin. Betapa tidak, komunitas ini ternyata adalah salah satu komunitas yang
menyimpan konflik sejak lama. Konflik terkait kebijakan
pemerintah yang disertai dengan tindakan-tindakan manipulatif sedemikian rupa sehingga membuat komunitas
ini semakin tenggelam, jatuh ke dalam ketakberdayaan
yang lebih dalam dan sulit bangkit. Sejarah keberadaan,
hukum adat, lembaga adat, adalah modalitas yang tak
memiliki kekuatan ketika harus berhadapan dengan
pemerintah yang memiliki modalitas hukum (negara),
kapasitas pendidikan, kekuatan birokrasi yang berkolaborasi dengan perusahaan yang memiliki modalitas ekonomi,
jaringan bisnis, tingkat pendidikan dan berbagai modalitas lainnya.
Pada tahun 2012, saya dan seorang teman yang
bernama Muhlis Paraja melakukan perjalanan pertama
kali ke Matteko. Ekspedisi boleh jadi adalah istilah yang
tepat untuk menggambarkan perjalanan kami itu. Setelah 3 jam meninggalkan hiruk pikuk dan kebisingan kota
Makassar, suasana mulai terasa sepi dan sejuk. Perjalanan ke Matteko memang mengarah ke arah dataran tinggi. Matteko sendiri merupakan komunitas yang terletak
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di dataran tinggi. Dari kota Malino, komunitas ini dapat
ditempuh antara 2-3 jam dengan menggunakan sepeda
motor. Kendaraan roda empat jenis sedan tak bisa masuk
ke komunitas ini karena jalannya yang berbatu dan turun-naik serta berkelok-kelok seperti huruf S. Beberapa
saat sebelum memasuki pintu gerbang Desa Erelembang,
aroma khas hutan pinus mulai terasa. Pohon-pohon pinus berdiri berjejer bagaikan pagar menghiasai kirikanan di hampir sepajang jalan yang kami lewati. Sekitar
setengah jam dari pintu gerbang Desa Erelembang kami
akhirnya sampai di sebuah jembatan kecil yang terbuat
dari kayu. Di sekitar jembatan tersebut, terdapat sebuah
rumah panggung yang sangat sederhana, berada di areal
persawahan dan di sekelilingnya adalah hamparan pinus
berdiri tegak yang menunjukkan bahwa wilayah tersebut
adalah kawasan hutan pinus.

Dari jembatan kecil itu, jalan kembali mulai menanjak. Tidak lama setelahnya, kami mulai melihat satudua rumah warga tetapi sungguh saya terkejut karena
ternyata hutan pinus tidak hanya berada di sepanjang
jalan yang telah kami lewati tetapi juga di sekeliling rumah-rumah warga. Sambil mengendarai sepeda motor
secara perlahan, kami mengamati sisi-kiri kanan jalan
yang kami lewati dan tak lama kami sampai di rumah
Pak Abdul Gani. Ia adalah Kepala Dusun Matteko yang
ternyata juga merupakan tokoh adat Matteko. Di rumah
Kepala Dusun inilah kami beristirahat dan tinggal untuk
beberapa hari.
Dalam obrolan, Abdul Gani menyampaikan persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat adat Matteko.
Ia menceritakan bahwa persoalan paling krusial yang
dihadapi masyarakat adat Matteko adalah terbatasnya
wilayah kelola masyarakat karena wilayah adat Metteko diklaim oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Gowa sePotret Konflik di Kawasan Hutan Sulawesi
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bagai kawasan hutan lindung (HL) dan hutan produksi terbatas (HPT). Abdul Gani menyampaikan bahwa
masyarakat adat Matteko sangat heran karena pemerintah justru mengambil tanah sebagai sumber kehidupan
bagi masyarakat, sekaligus kecewa karena pemerintah
berlaku tidak adil terhadap mereka. Padahal dahulu
masyarakat adat Matteko bebas mengelola wilayah adat
dengan berpegang pada hukum adat yang mereka taati.
Sesaat saya tercenung mendengar cerita Pak Abdul Gani.
Bagi saya, apa yang diceritakan juga menjadi ceritacerita masyarakat adat di tempat lain. Tak sedikit anggota masyarakat adat di belahan bumi Nusantara ini
yang dikiriminalisasi, dihadapkan ke pengadilan dan
dipenjara. Ketika bercerita, raut wajah Abdul Gani seolah menunjukkan beban hidup yang sangat sulit. Raut
wajah itu seolah mewakili penderitaan masyarakat adat
Matteko yang begitu sulit untuk mencari nafkah dan
menghidupi keluarga mereka masing-masing. Sebagian
besar masyarakat adat Matteko berada di bawah garis
kemiskinan, karena tidak bisa berkebun dan hanya bertani sawah di lembah-lembah yang sisi kiri-kanan dipenuhi hamparan pinus yang begitu rapat. Mereka hanya
bisa beternak sapi, walaupun lahan untuk penggembalaan juga sudah tidak ada karena keangkuhan pohon pinus menyebabkan tumbuhan lainnya tidak bisa tumbuh.
Kehidupan yang begitu sulit memaksa sebagian orang
dari masyarakat adat Matteko keluar dari kampungnya
untuk mencari kehidupan di tempat lain. Bahkan ada
beberapa orang setelah menikah, tinggal dan mencari
penghidupan di luar wilayah adat Matteko.
Berdasarkan sensus penduduk yang dilakukan tahun 2010, jumlah penduduk Matteko mencapai 232 jiwa
dengan 74 Kepala Keluarga (KK). Sebagian besar dari
mereka adalah petani sawah dan ladang serta beternak
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sapi. Sementara sebagian besar dari mereka hanya tamat Sekolah Dasar (SD). Bahkan beberapa orang hanya
mengikuti pendidikan paket A (sederajat SD) dan paket
B (sederajat SMP). Akan tetapi saat ini dengan adanya
sekolah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah di kampung Matteko, anak-anak mereka sudah mulai mengenyam
pendidikan tanpa harus keluar dari kampung halamannya. Sayangnya, walaupun sekolah tersebut adalah sekolah di bawah naungan Departemen Agama, tenaga guru
masih sangat terbatas termasuk tenaga guru yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pak Jabbar, salah
seorang penggagas berdirinya sekolah dasar di Matteko
menceritakan bahwa pada awalnya ia melalui proses
belajar-mengajar bersama anak-anak Matteko di bawah
kolong rumah. Ironi bagi pak Jabbar. Sudah 30 tahun
mengabdi tanpa pamrih, hingga hari ini ia belum diangkat
juga sebagai Pegawai Negeri Sipil. Justru beberapa anak
didiknya malah sudah ada yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
B. Keberadaan Masyarakat Adat Matteko

Menyelami masyarakat adat Matteko yang tidak
saja tertinggal tetapi juga dirampas haknya mengundang pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab.
Apakah negara ini lahir untuk menjadi pemangsa bagi
kelompok-kelompok masyarakat yang lemah seperti
Matteko? Bukankah negara ini didirikan untuk menjamin tercapainya keadilan dan kesejahteraan bagi
seluruh rakyat termasuk masyarakat adat Matteko?
Ketidakberdayaan masyarakat adat Matteko yang begitu telanjang menunjukkan hal lain, yaitu pengakuan
dan perlindungan negara terhadap masyarakat adat
masih belum membumi. Pasal 18 B ayat 2 UUD 1945
yang merupakan basis konstitusional pengakuan atas
Potret Konflik di Kawasan Hutan Sulawesi
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keberadaan masyarakat adat masih menjadi asa yang
cukup sulit menjadi nyata. Sebagai basis konstitusional
dari pengakuan terhadap masyarakat adat, Pasal 18 B
ayat 2 UUD 1945 tersebut ternyata juga memberikan
kriteria dalam situasi seperti apakah pengakuan itu
diberikan negara. Selengkapnya pasal 18 B ayat 2 UUD
1945 menyebutkan “Negara mengakui dan menghormati
kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hakhak tradisionilnya sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang”. “Masih hidup” adalah satu kriteria yang
disebutkan dalam pasal tersebut. Pertanyaan lebih lanjut dari kriteria tersebut adalah apa saja indikator yang
mengindikasikan bahwa satu komunitas masyarakat
adat masih hidup? Dengan kata lain, elemen-elemen apa
sajakah yang harus dibuktikan untuk menentukan masih
hidupnya suatu masyarakat adat? Dengan mengutip
beberapa pandangan ahli termasuk perdebatan-perdebatan para penyusun UUD 1945 pada sidang-sidang
BPUPKI terutama pada saat menyusun Pasal 18 UUD
1945, Emil Kleden, Yance Arizona dan Erasmus Cahyadi
menguraikan bahwa masyarakat adat disebut sebagai masyarakat dengan susunan asli yang memiliki hak
bawaan. Hak bawaan dari masyarakat dengan susunan
asli itu setidaknya mencakup hak atas wilayah (yang kemudian disebut sebagai wilayah adat). Sistem pengorganisasian sosial yang ada di wilayah yang bersangkutan
(sistem kepemimpinan termasuk di dalamnya), aturanaturan dan mekanisme-mekanisme pembuatan aturan
di wilayah yang bersangkutan, yang mengatur seluruh
warga (asli atau pendatang).
Uraian tersebut di atas sejalan pula dengan uraianuraian yang ditemukan dalam berbagai literatur yang
pada pokoknya menyebut setidaknya 4 hal yang menun-
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jukkan bahwa masyarakat adat itu masih ada. Pertama
yang harus dipahami adalah kelompok masyarakat ini
mengidentifikasi dirinya sebagai yang telah ada sebelum
kehadiran entitas yang disebut “negara”. Sejarah menjadi
kata kunci dari hal itu, yang menunjukkan bahwa mereka telah ada di suatu wilayah tertentu sebelum negara.
Kedua, mereka masih mengenali wilayah adatnya termasuk batas-batasnya. Ketiga, mereka memiliki hukum
adat termasuk peradilan adat. Keempat, terdapat suatu
lembaga yang menjalankan pemerintahan asli sekaligus
menjalankan peradilan adatnya.
1. Sejarah Asal-Usul Masyarakat Adat Matteko

Masyarakat Adat Matteko awal mulanya tinggal di
Kampung Balombong sejak tahun 1933. Menurut penuturan Jabbar, saat itu jumlah warga Balombong hanya sekitar 90 jiwa atau 25 Kepala Keluarga. Pemimpin mereka adalah seorang Penghulu, yaitu Baco ri Langi yang
bergelar Matoa Balombong.

Baco ri Langi mengajak warganya untuk bercocok tanam, beternak sapi, kerbau, dan kuda. Hewan peliharaan
warga Balombong pada siang hari dilepas begitu saja dan
ketika malam tiba, mereka memasukkannya ke dalam ”bara
batu”. Selain beternak, mereka juga berkebun dengan cara
berpindah-pindah dalam lingkup kampong (kampung)
Balombong. Warga Balombong semakin hari semakin
bertambah jumlahnya, sehingga sejak tahun 1945, mereka secara bertahap membuat perkampungan di sebelah
Timur Kampung Balombong yang sungainya berbelokbelok mengikuti punggung perbukitan. Oleh karena itu
masyarakat Balombong memberi nama perkampungan
tersebut sebagai Matteko. Secara perlahan, warga yang
tinggal di Balombong berpindah ke Matteko dan membuka persawahan di lembah-lembah yang ada di sekitar
Potret Konflik di Kawasan Hutan Sulawesi
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Kampung Matteko. Pemangku adat saat itu di Kampung
Matteko adalah Pappa Daeng Sese yang diberi gelar sebagai Matoa.
Silsilah warga Balombong yang saat ini tinggal di
Kampung Matteko seperti yang disampaikan oleh Jabbar
pada saat diskusi-diskusi, ada lima generasi seperti:

2. Wilayah Adat
Abdul Gani, salah satu tokoh adat yang dalam
struktur pemerintahan desa menjabat juga sebagai kepala dusun Matteko menjelaskan bahwa wilayah adat
Matteko mengikuti batas administrasi pemerintahan
yakni batas dusun. Sehingga wilayah adat Matteko adalah sama dengan wilayah Dusun Matteko, Desa Erelembang, Kecamatan Tompobolopao, Kabupaten Gowa.
Secara administartif, wilayah adat Matteko berbatasan dengan Kabupaten Maros di sebelah utara, dan
sebelah selatan berbatasan dengan Desa Gantarang dan
Desa Garassi, Kabupaten Gowa. Sementara di sebelah
barat, Matteko berbatasan dengan Kececamatan Tanralili, Kabupaten Maros, dan sebelah timur berbatasan
dengan Kelurahan Tamaona, Kecamatan Tombolo Pao,
Kabupaten Gowa.

204

Akui Wilayah Adat untuk Resolusi Konflik

Nasrum

Jarak dari ibu kota Kecamatan Tombolo Pao menuju pusat pemerintahan Desa Erelembang sekitar 10 km
dengan waktu tempuh kurang lebih 25 menit. Untuk
menjangkau Dusun Matteko dari Dusun Erelembang
yang merupakan pusat pemerintahan Desa Erelembang,
dibutuhkan waktu sekitar 20 menit dengan menggunakan sepeda motor. Kendaraan roda dua (sepeda motor)
adalah kendaraan yang sangat efektif masuk dan keluar
wilayah Matteko. Hal ini disebabkan karena sarana infrastruktur jalan belum memadai untuk dilalui atau dilewati kendaraan roda empat. Sebagian besar jalan masih
tahap pengerasan dan timbunan tanah merah. Kondisi
jalan pun menanjak dan berbelok-belok.
Secara geografis, bentang wilayah Dusun Matteko berbukit-bukit dengan ketinggian antara 900-1.320
mdpl. Dengan ketinggian tersebut, udaranya sejuk di
siang hari dan pada saat malam hari begitu dingin. Malam
itu, kami menginap di rumah Abdul Gani, kami berdiskusi
sampai larut malam. Topik diskusi secara garis besar adalah menyangkut situasi masyarakat adat Matteko yang
wilayah adatnya telah menjadi hamparan pinus.

Secara umum, wilayah adat Matteko adalah terdiri
dari perbukitan dan lembah. Luas wilayah adat Matteko
mencapai 2.324,67 Ha. Luas wilayah tersebut diketahui
setelah masyarakat adat Matteko yang difasilitasi oleh
Pengurus Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
(AMAN) Sulawesi Selatan dan Pengurus Daerah AMAN
Gowa, melakukan pemetaan partisipatif pada bulan Maret sampai Mei tahun 2013.
Setelah peta wilayah adat Matteko di-overlay dengan
peta kawasan hutan Kementerian Kehutanan untuk wilayah
Sulawesi Selatan tahun 2013, tampak jelas bahwa
wilayah adat Matteko masuk kawasan Hutan Lindung
seluas 835,15 Ha, kawasan Hutan Produksi Terbatas sePotret Konflik di Kawasan Hutan Sulawesi
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luas 1.413,09 Ha, kawasan Hutan Produksi seluas 36,48
Ha, dan Areal Penggunaan Lain seluas 39,95 Ha, dari
luas total wilayah adat Matteko yakni 2.324,67 Ha.

Peta wilayah adat Matteko diperoleh melalui suatu
proses pemetaan partisipatif yang dilakukan di wilayah
masyarakat adat Matteko yang terlaksana setelah dilakukan beberapa rangkaian pertemuan dengan komunitas
masyarakat adat Matteko. Pada saat pelatihan pemetaan
partisipatif, antusiasme masyarakat begitu tinggi termasuk untuk belajar memahami peta. Pelatihan yang
dilaksanakan di rumah Pak Jabbar selama 2 hari dari
pagi sampai malam, tidak hanya diikuti oleh laki-laki,
tapi perempuan juga terlibat aktif belajar bersama, bahkan dalam melakukan survey pengambilan titik koordinat dengan menggunakan alat GPS terkait batas wilayah
adat, ompo = hutan adat/hutan alam, pemukiman, kampung tua, dan kuburan tua.
Suasana kebersamaan sangat terasa bagi kami
pada saat pelatihan pemetaan partisipatif. Alat penerang dari tenaga mikrohidro dan mesin genset tidak
menyurutkan semangat masyarakat adat Matteko untuk
berdiskusi.
3. Hukum dan Lembaga Adat

Salah satu hal penting yang harus dipelajari agar
ada suatu gambaran mengenai eksistensi suatu komunitas masyarakat adat adalah dengan cara menggali
hukum adat dan pengetahuan suatu komunitas tentang
bagaimana mereka berinteraksi dengan alam tempat
mereka hidup, dan bagaimana interaksi itu membentuk
suatu pola yang menetap tanpa meninggalkan aspek dinamisnya.
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Pada aspek lembaga adat, Masyarakat Adat Matteko dipimpin oleh seorang kepala adat yang disebut
dengan Matoa. Dalam memimpin seorang Matoa dibantu
oleh beberapa orang pemangku adat, yaitu:
-		Sariang			
-		 Anroguru 		
-		Sanro/Pinati
-		Katte
-		 Punggaha Mata Ere
-		 Punggaha Passampa.
Sambil mengingat-ingat kembali penuturan orangorang tua dan situasi kampung pada masa kecilnya,
pak Jabbar menjelaskan peran masing-masing pimpinan adat tersebut. Menurutnya, Matoa adalah kepala
atau pimpinan tertinggi di dalam masyarakat adat Matteko. Ia adalah orang yang menjalankan pemerintahan
asli masyarakat adat Matteko. Ia juga berperan sebagai
hakim yang memeriksa suatu perkara sekaligus menjatuhkan sanksi ketika ada pelanggaran yang dilakukan
oleh anggota masyarakat. Sariang adalah jabatan yang
diemban oleh seseorang yang secara langsung berurusan dengan masyarakat dan melaporkan ke Matoa ketika
terjadi persoalan-persoalan di komunitas. Anro Guru
berperan untuk mengatur hal-hal yang berhubungan
dengan keagamaan. Sanro/Pinati adalah dukun (memberikan pengobatan kepada orang yang sedang sakit).
Katte adalah imam kampung. Punggaha Mata Ere/Solongan adalah jabatan yang bertugas untuk mengatur
pengairan untuk persawahan. Dan yang terakhir adalah
Punggaha Passampa yang bertugas mengontrol pagar lahan pertanian dan peternakan.
Masyarakat Adat Matteko sangat peduli terhadap
kelestarian lingkungan. Mereka memiliki kearifan lokal
untuk menjaga hutan di wilayahnya. Misalnya, mereka
Potret Konflik di Kawasan Hutan Sulawesi
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mempunyai ompo (hutan adat). Kayu-kayu yang ada di
Ompo hanya boleh ditebang untuk suatu alasan, yaitu
untuk pembangunan mesjid, sekolah atau jembatan
atau apapun yang merupakan kepentingan umum.
Masyarakat adat Matteko juga punya hutan ulu ere (hulu
air) yang pohon-pohonnya sama sekali tidak boleh ditebang, karena hutan ini berfungsi sebagai sumber air
yang penting bagi sawah-sawah mereka. Pemangku adat
akan menjatuhkan sanksi kepada mereka yang melanggar berbagai kearifan lokal dalam pengelolaan hutanhutan tersebut.

Bagaimana dengan hukum adat dan kearifan
masyarakat adat Matteko? Untuk mengetahui hal tersebut kami berkunjung ke rumah Pak Jabbar. Dengan senyum ceria, Pak Jabbar mempersilahkan kami naik ke
rumahnya. Rumah Pak jabbar adalah rumah kayu seperti
sebagian besar rumah warga lainnya. Sore itu, suasana
udara sudah mulai dingin, apalagi hujan baru saja berhenti. Setelah sampai di atas rumahnya, sambil dia mengucapkan permohonan maaf karena tidak ada kursi,
kami langsung dipersilahkan duduk melantai. Secara
panjang lebar Pak Jabbar menjelaskan kepada kami
bahwa masyarakat adat Matteko memiliki aturan adat
yang mereka pegang teguh hingga kini terutama dalam
hal pengelolaan hutan. Pengelolaan terhadap hutan didasarkan pada kosmologi masyarakat adat Matteko yang
memandang hutan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan mereka. Ia menyampaikan bajha,
“Kami (masyarakat adat Matteko) punya hutan ompo
yaitu hutan yang dijaga secara bersama dan tidak
bisa diambil begitu saja oleh masyarakat. Kayu yang
ada di hutan itu biasanya diambil ketika untuk keperluan bersama seperti untuk pembangunan jembatan
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atau pembangunan masjid. Selain itu, ada juga hutan memang yang dilindungi masyarakat, karena dianggap sebagai sumber air untuk pengairan sawah
masyarakat di sini, hutan yang dilindungi ini sangat
berbeda dengan hutan di sekitarnya karena hutan
yang dilindungi masyarakat, memang dari dulu sudah
ada, makanya pohonnya bukan dari pohon pinus, tapi
pohon yang tumbuh secara alami. Apabila ada warga
yang mengambil kayu dalam kawasan hutan ompo
tanpa seizin kepala adat, maka dia akan diberi sanksi
oleh kepala adat. Sanksinya ada berbagai macam, seperti warga yang mengambil pohon/kayu harus mengganti pohon yang diambil dengan menanam pohon
sebanyak 20 pohon. Atau dia membayar denda kepada
pemangku adat, kemudian warga lain yang menanam
pohon di hutan ompo tersebut yang mendapatkan atau
diberi uang pembayaran denda melalui kepala adat.”1.
Sejak hutan pinus semakin meluas dan masyarakat
dilarang untuk memanfaatkan pinus tersebut untuk kebutuhan rumah tangga, keberadaan Ompo mulai terancam. Beberapa orang anggota masyarakat terpaksa
mengambil kayu di hutan ompo secara sembunyi-sembunyi, walaupun dilarang secara adat. Hal tersebut dilakukan masyarakat karena ketika mereka mengambil
pohon pinus, mereka akan dikriminalisasi oleh Dinas
Kehutanan.

Malam itu sekitar pukul 20.00 Wita, kami ngobrolngobrol dengan beberapa orang warga Matteko di rumah
Pak Jabbar. Udara yang sangat dingin membuat kami
harus menggunakan jaket, sarung, dan kaos kaki. Sambil
menikmati kopi yang disuguhkan oleh istri Pak Jabbar,
1

Keterangan pak Jabbar (salah seorang tokoh adat di Dusun Matteko), pada tanggal 23 Juli 2012.
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beberapa warga berkomunikasi dengan warga lainnya
menggunakan bahasa konjo, yaitu bahasa daerah yang
dipakai oleh masyarakat di beberapa wilayah Sulawesi Selatan termasuk Matteko. Pak Alam yang duduk di
samping saya mulai bercerita dengan menggunakan
bahasa Indonesia terbata-bata dan kadang disambung
dengan bahasa Konjo.

“...jadi hutan ompo yang ada di wilayah adat kami,
itu tidak terjaga seperti dulu lagi. Karena kami takut mengambil pohon pinus untuk kebutuhan rumah
tangga, ketika ada warga membutuhkan kayu untuk
membangun rumah, maka mereka ke hutan ompo
mengambil secara sembunyi-sembunyi. Apalagi jauh
dari perkampungan jadi kalau menggunakan mesin
chainsaw tidak kedengaran oleh orang kehutanan.
Kalau pohon pinus yang ditebang, itu dekat perkampungan jadi bisa saja ada yang melaporkannya ke
orang kehutanan. Walaupun sebetulnya dilarang selama ini oleh adat, akan tetapi karena dibutuhkan
oleh warga, warga terpaksa mengambil pohon di hutan ompo. Semoga ke depan, kalau tidak ada larangan
lagi mengambil pohon pinus untuk kebutuhan rumah
tangga, hutan ompo yang ada selama ini kembali akan
dijaga masyarakat dan akan kembali memberikan
sanksi ketika ada yang mengambil. Hutan ompo tersebut sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat
matteko, karena sebagai sumber mata air.”2

2
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4. Budaya dan Bahasa
Budaya gotong-royong masih menjadi ciri khas
masyarakat adat Matteko. Budaya tersebut sama dengan
budaya orang Bugis-Makassar pada umumnya yaitu budaya “Siri’ na pacce”. Budaya siri’ na Pacce” inilah yang
memperkuat rasa kekeluargaan dan kebersamaan di
antara masyarakat. Dari berbagai literatur, siri’ berarti
rasa malu/harga diri sedangkan pacce berarti keras/kokoh pendirian. Jadi pacce berarti semacam kecerdasan
emosional untuk turut merasakan kepedihan atau kesusahan individu lain dalam komunitas. Budaya tersebut
sampai saat ini masih dipraktikkan dalam komunitas
masyarakat adat Matteko, seperti yang disampaikan
oleh Pak Alam di rumahnya yang begitu sederhana dan
di sekelilingnya berdiri tegak pohon pinus, orang Matteko tidak memperjualbelikan tanahnya, mereka lebih
sukarela memberikan tanahnya kepada anggota komunitas ketika telah menikah atau berkeluarga sebagai
tempat tinggal dan untuk dikelola.
“Masyarakat adat Matteko tidak pernah menjual tanahnya ketika ada warga lainnya yang telah menikah
dan membutuhkan tempat tinggal dan lahan yang
akan dikelola untuk menghidupi keluarganya, akan
tetapi itu tetap berdasarkan kesepakatan keluarga,
warga tersebut akan diberikan secara sukarela tanah
untuk tempat tinggal dan untuk dikelola”3.

Dalam keseharian, bahasa yang sering digunakan
oleh orang Matteko khususnya dalam keluarga adalah
bahasa Makassar-Konjo4. Sebagian besar masyarakat
3
4

Keterangan Pak Alam, salah seorang warga komunitas adat Matteko, pada tanggal 23 Juli 2013.
Bahasa Konjo merupakan perpaduan antara bahasa Makassar denPotret Konflik di Kawasan Hutan Sulawesi
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adat Matteko sangat terbatas dalam membangun komunikasi dengan orang luar, karena dalam menggunakan
bahasa Indonesia masih sangat terbatas.
5. Pola Pemukiman

Pemukiman masyarakat adat Matteko tidak terpusat. Masyarakat bermukim di lahan masing-masing
dan membangun rumah dengan mengikuti arah jalan.
Wilayah masyarakat adat Matteko yang berbukit-bukit
menjadikan penataan rumah tidak teratur. Selain itu,
hamparan pinus menjadikan masyarakat adat Matteko
sangat terbatas mendapatkan lahan untuk membangun rumah tempat tinggal. Sehingga, ketika memasuki perkampungan masyarakat adat Matteko, jarang dijumpai rumah penduduk yang berdekatan.
6. Infrastruktur Jalan dan Penerangan

Beberapa kali saya berkesempatan mengunjungi
Matteko. Salah satunya adalah perjalanan yang saya lakukan bersama beberapa kawan pada tanggal 26 Juli 2014.
Perjalanan kami malam itu begitu berkesan dan penuh
tantangan, dengan mengendarai motor di malam hari,
tanpa alat penerangan di jalan yang berbatu, berkelokkelok, menanjak dan menurun, membuat kami harus
pelan. Kami merasakan perbedaan yang begitu jauh dengan kehidupan kami di kota Makassar. Perjalanan kami
malam itu dihibur oleh suara binatang malam seperti
suara jangkrik serta suara daun pinus yang menari ketika ada hembusan angin. Sekitar 10 menit mengendarai
motor, rasa lelah sudah mulai terasa. Butuh energi yang
banyak untuk melewati kerasnya jalan menuju pemukiman masyarakat adat Matteko. Bahkan untuk sampai ke
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rumah Pak Jabbar, kami tiga kali jatuh dari motor.

Ternyata situasi Matteko tak berubah dari kunjungan saya sebelumnya. Kampung ini masih gelap gulita
ketika malam hari. Kami tidak menemukan satupun lampu di jalan begitu kami memasuki perkampungan. Sepertinya Perusahaan Listrik Negara (PLN) masih belum
tertarik untuk melakukan pemasangan listrik di kampung ini. Sebagai penerang, masyarakat menggunakan
listrik dari tenaga Micro hydro. Itupun sangat terbatas
dan kadang tidak mampu ketika banyak rumah menggunakannya secara bersamaan. Itulah sebabnya mereka
tidak memasang lampu di luar rumah. Rumah Pak Jabbar pun menggunakan listrik dari micro hydro. Lampu
listrik yang berasal dari tenaga micro hydro tidak stabil.
Kadang sangat terang dan tiba-tiba redup. Tidak semua
warga menggunakan listrik dari tenaga micro hydro
tersebut. Beberapa warga masih menggunakan lampu
yang terbuat dari kaleng, diberi sumbu dan menggunakan minyak tanah sebagai penerang di malam hari. Alatalat penerangan semacam ini mengeluarkan kepulan
asap yang hitam sampai membuat langit-langit rumah
warga jadi hitam.
C. Ekspansi Kehutanan di Wilayah Adat Matteko.

Hamparan pinus yang berdiri tegak di wilayah
adat Matteko, tidak serta-merta ada, karena pohon pinus
bukan merupakan tumbuhan endemik wilayah Sulawesi
Selatan. Keberadaan hutan pinus tersebut tidak lepas
dari kebijakan rezim orde baru melalui program reboisasi nasional yang masuk sebagai salah satu program
dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA)
II, tepatnya pada tahun 1976/1977 (REPELITA II). Pelaksanaan program tersebut diperintahkan kepada daerah
Potret Konflik di Kawasan Hutan Sulawesi
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melalui Instruksi Presiden. Melalui instruksi presiden
tersebut, setiap daerah di wilayah Sulawesi Selatan
menindaklanjutinya dengan melakukan penanaman pohon di sejumlah daerah, tak terkecuali di wilayah adat
Matteko.

Pada tahun 1977, masyarakat adat Matteko yang
tingkat pendidikannya relatif rendah, didatangi oleh
Dinas Kehutanan Kabupaten Gowa. Petugas dari Dinas
Kehutanan meminta masyarakat untuk melakukan pembibitan pinus. Setelah masyarakat melakukan pembibitan, kemudian sekitar tahun 1978-1979, Dinas Kehutanan meminta kepada masyarakat adat Matteko untuk
menanamnya.
Pada awalnya masyarakat adat Matteko tidak menanam bibit pinus tersebut di lahan-lahan yang agak datar karena lahan-lahan datar tersebut mereka gunakan
untuk berkebun. Akan tetapi, petugas lapangan Dinas Kehutanan menyampaikan kepada masyarakat adat Matteko bahwa semua bibit pohon pinus ditanam saja, karena
nantinya masyarakat sendiri yang akan memanfaatkan
pohon-pohon pinus tersebut untuk kebutuhan rumah
tangga. Masyarakat adat Matteko yang taat kepada
pemerintah ditambah lagi dengan mimpi bahwa pohon
pinus tersebut bisa dimanfaatkan untuk masa yang akan
datang, membuat mereka mengikuti petunjuk dan saran
dari petugas lapangan Dinas Kehutanan untuk menanam
pohon pinus di hampir semua lahan yang biasa mereka pakai untuk berkebun, bahkan membuka lahan baru.

“…kami pada tahun 1970 masih bisa mengelola lahanlahan yang ada di sini untuk berkebun dan tempat
menggembala. Nanti sekitar tahun 1977 ada masuk
dari kehutanan dan menyarankan kepada kami untuk melakukan pembibitan pohon pinus. Masyarakat
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yang tidak punya pendidikan akhirnya mengikuti saran dari orang pemerintah (dinas kehutanan). Setelah
dilakukan pembibitan, kemudian masyarakat disuruh
menanam bibit pinus tersebut, itu terjadi sekitar tahun 1978-1979. Masyarakat sebetulnya tidak menanami lahan-lahan yang agak datar dan masih berada
disekitar rumahnya, akan tetapi orang pemerintah
pada saat itu mengatakan bahwa tanam saja semua
pohon itu, karena nantinya masyarakat sendiri yang
akan mendapatkan manfaatnya. Akhirnya masyarakat
menanami semua lahan yang disini, walaupun itu lahan kebun, lahan yang ada di samping atau belakang
rumahnya”5.
Untuk menyukseskan program penanaman pohon
pinus di wilayah adat Matteko, Dinas Kehutanan bahkan
memberikan upah kepada masyarakat adat Matteko yang
terlibat dalam penanaman pinus tersebut. Masyarakat
mulai bekerja pukul 08.00-16.00, kemudian diberi upah
untuk pekerja laki-laki sebesar Rp 500/hari dan untuk
perempuan Rp 400/hari. Dinas Kehutanan juga memberi upah bagi masyarakat yang mengangkut bibit pinus
dari lokasi pembibitan ke lokasi penanaman sekitar Rp 1
untuk jarak agak dekat dan Rp 2 untuk jarak jauh.
Seiring berjalannya waktu, sejak penanaman sampai tumbuh besar hingga menjadi hamparan hutan pinus, masyarakat adat Matteko tidak pernah mengetahui
dan tidak pernah mendapatkan sosialisasi bahwa hamparan pinus yang ada di wilayah adat mereka, yang adalah pohon pinus yang ditanam sendiri oleh masyarakat
atas anjuran petugas Dinas Kehutanan pada tahun 1977,
ternyata diklaim sebagai kawasan hutan lindung dan hutan produksi terbatas oleh Dinas Kehutanan Kabupaten
5

Keterangan pak Alam, 23 Juli 2012.
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Gowa melalui Surat Penunjukan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Mereka baru mengetahui bahwa
hamparan pinus yang ada di wilayah adatnya adalah kawasan hutan setelah mereka dilarang memanfaatkannya
dan bahkan ada yang harus mendekam dalam penjara
hanya karena mengambil pohon pinus yang telah rebah.
Pada tahun 1982 Menteri Pertanian mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 760/Kpts/Um/10/1982
tertanggal 12 Oktober 1982 tentang penunjukan areal
kawasan hutan seluas ±3.615.164 (tiga juta enam ratus
lima belas ribu seratus enam puluh empat) hektar di
Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan. Kabupaten
Gowa merupakan salah satu kabupaten/kota di Sulawesi
Selatan yang masuk di dalamnya dan terkhusus Dusun
Matteko, Desa Erelembang, Kecamatan Tombolo Pao.

Kemudian pada tahun 1992 pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 tentang
Penataan Ruang. Berdasarkan UU tersebut, Menteri Kehutanan dan Perkebunan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 890/Kpts-II/1999, tentang penunjukan areal
Kawasan Hutan di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I
Sulawesi-Selatan seluas ±3.879.771 (tiga juta delapan
ratus tujuh puluh Sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh
satu ) hektar. Hal tersebut merupakan penyerasian Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) dengan Tata
Guna Hutan Kesepakatan (TGHK).
Regulasi-regulasi yang disebutkan di atas dikeluarkan oleh Pemerintah Orde Baru. Tetapi tidak berarti
bahwa regulasi yang dikeluarkan pemerintah setelahnya
lebih baik dari Orde Baru. Regulasi-regulasi yang dikeluarkan pemerintah, baik Orde Baru maupun pemerintahan setelahnya paling tidak menunjukkan upaya
sistematis untuk menyingkirkan masyarakat adat dari
wilayah dan sumber daya alam yang dimilikinya. Telah
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terjadi kekeliruan serius dalam memaknai hak menguasai dari negara yang menurut I Nyoman Nurjaya6 tercermin dalam 2 hal, yaitu:
1.		 Pemerintah rezim Orde Baru secara sengaja memberi interpretasi sempit atas terminologi Negara
(State) yang semata-mata diartikan sebagai Pemerintah (Government) saja, bukan sebagai Pemerintah dan Rakyat. Karena itu, kemudian dibangun dan
digunakan paradigma penguasaan dan pemanfaatan
sumber daya alam yang berbasis Pemerintah (Government-based Resource Control and Management), bukan State-based Resource Control and Management
seperti yang dimaksudkan oleh UUD 1945, UUPA,
dan UU Kehutanan.
2.		Konsekuensi dari penggunaan Government-based
Resource Control and Management di atas adalah
posisi Rakyat menjadi tidak sejajar dengan Pemerintah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Artinya, diciptakan relasi yang bersifat subordinasi
antara Rakyat dengan Pemerintah, dalam pengertian bahwa Rakyat dalam posisi yang inferior dan
Pemerintah dalam kedudukan yang superior
Pemberlakuan hukum yang represif semakin tak
terkendali karena masyarakat adat Matteko sama sekali
tidak punya kapasitas untuk melakukan perlawanan,
baik kapasitas hukum, kapasitas pendidikan apalagi
kekuatan ekonomi. Pak Jabbar menuturkan bahwa minimnya tingkat pendidikan masyarakat adat Matteko,
sebetulnya dimanfaatkan oleh Dinas Kehutanan untuk
menjaga pohon pinus termasuk dari kebakaran. Bahkan,
6

I Nyoman Nurjaya, Proses Pemiskinan di Sektor Hutan dan Sumber Daya Alam: Perspektif Politik Hukum, Makalah, dipresentasikan
pada lokakarya Masyarakat Adat dalam Mengelola Sumber Daya
Alam, diselenggarakan oleh ICRAF dan JAPHAMA, Cisarua-Bogor,
2000.
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ketika terjadi kebakaran hutan pinus sekitar tahun 90an, warga rela berkorban untuk menjaga hutan pinus
dengan terlibat aktif memadamkan api.

“sejak keterlibatan masyarakat dalam penanaman
pohon pinus, masyarakat juga membantu Dinas Kehutanan menjaga pohon pinus tersebut dari kebakaran.
Pernah terjadi kebakaran hutan pinus di wilayah adat
Matteko, masyarakat terlibat aktif memadamkan api.
Bahkan ada salah seorang warga atas nama Abbas
Mage terbakar tangannya pada saat memadamkan
api. Keterlibatan warga, selain karena takut kobaran
api sampai ke perkampungan dan membakar rumah warga, juga takut diancam dan dituduh sebagai
pelaku pembakaran”7.

Apa yang terjadi di komunitas masyarakat adat
Matteko merupakan suatu kenyataan yang terjadi secara
luas di Indonesia. Hak-hak masyarakat adat atas wilayah
dan sumber daya alam tidak mendapatkan pengakuan
apalagi perlindungan dari negara. Bahkan negara secara aktif melakukan langkah-langkah yang sistematis
melalui pencitpaan hukum yang represif yang menjadi
basis legitimasi dalam pengambilalihan wilayah-wilayah
adat. Perlawanan masyarakat adat akan ditindak dengan
kekerasan. Yance Arizona dan Erasmus Cahyadi menguraikan bahwa “tindakan represif dan kriminalisasi yang
dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat adat
salah satunya terjadi karena peraturan hukum yang
tidak adil dan tidak memihak kepada masyarakat adat.
Sehingga, proses penegakan hukum kemudian tidak lagi
dipandang sebagai mekanisme untuk mencapai keadilan, melainkan melanjutkan ketidakadilan terhadap
masyarakat adat”8 (terjemahan bebas dari penulis).
7
8
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D. Pinus, Petaka Bagi Masyarakat Adat Matteko
Waktu terus berjalan, pohon pinus yang ditanam
masyarakat adat Matteko mulai tumbuh dan besar, lahan
masyarakat yang dulunya sebagai lahan pertanian dan
tempat mengembala ternaknya telah berubah menjadi
hamparan pohon pinus.

Keberadaan hamparan pinus di wilayah adat semakin mempersempit dan membatasi masyarakat adat
Matteko dalam bercocok tanam. Tidak hanya lahan pertanian yang terbatas. Lahan pertanian yang tersisa, yang
dulunya subur tidak bisa lagi dimanfaatkan baik untuk
tanaman jangka panjang seperti kopi, kakao, dan cengkeh maupun tanaman jangka pendek seperti tanaman
palawija dan umbi-umbian. Hal tersebut disebabkan
karena pohon pinus merupakan tumbuhan monokotil
serta mengeluarkan zat alelopati9 yang mengakibatkan
tanaman lain tidak bisa tumbuh di bawah tegakan pinus.
Selain itu, serasah10 pinus juga tidak mudah hancur sebagaimana tumbuhan lain yang berdaun lebar.

“…masyarakat adat Matteko saat ini sudah tidak ada
lagi lahan untuk dikelola karena semua lahannya sudah ditanami pohon pinus, sehingga untuk menghidu-

tations over a special legislation on masyarakat adat, University of
Gotingen, Germany.
9 Alelopati adalah suatu suatu organisme memproduksi atau mengeluarkan suatu senyawa biomelekul yang disebut alelokimia ke lingkungan dan senyawa tersebut mempengaruhi pertumbuhan dan
perkembangan organisme lain disekitarnya, bahkan mengakibatkan tumbuhan disekitar penghasil alelopati mati.
10 Serasah atau seresah adalah istilah yang diberikan untuk sampahsampah organik yang berupa tumpukan dedaunan kering, rerantingan, dan berbagai sisa vegetasi lainnya di atas tanah yang sudah
mengering dan berubah dari warna aslinya. Serasah kebanyakan
memiliki senyawa berbasis karbon. Serasah yang telah membusuk
berubah menjadi humus dan akhirnya menjadi tanah.
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pi keluarganya, banyak yang keluar dari wilayah adat
Matteko dan/atau dusun Matteko mencari nafkah, ada
yang menjadi pekerja bangunan, ada yang me-ngelola lahan pertanian di dusun lain dalam wilayah Desa
Erelembang, bahkan ada yang berkebun sampai di Kelurahan Tamaona, Kecamatan Tombolo Pao, masyarakat
setiap hari harus berjalan kaki sekitar 3 kilometer dari
Dusun Matteko ke kebunnya di Kelurahan Tamaona”11.
Sambil berdiri di depan kami, di ruang tamu di
atas rumahnya dengan mimik yang begitu serius dan
seakan menanggung beban hidup yang begitu berat, Pak
Jabbar sebagai salah satu tokoh adat dan juga perintis
sekolah Madrasah Tsanawiyah yang ada di wilayah adat
Matteko, menuturkan bahwa keberadaan hutan pinus
yang ada dalam wilayah adat Matteko justru membuat
masyarakat kekurangan air khususnya pengairan untuk
areal persawahan yang ada di daerah lembah.

“…dulu Pak, waktu sebelum ada pohon pinus di wilayah
adat kami, kami serba kecukupan dengan air di areal
persawahan. Akan tetapi dengan adanya pohon pinus,
saat ini kami sudah mulai kekurangan air dan bahkan
sudah mulai kekeringan, padahal luas areal persawahan di wilayah adat kami tidak bertambah. Seandainya
bertambah luasnya, mungkin wajar saja kalau air sudah
mulai berkurang karena semakin banyak warga yang
memanfaatkannya. Bahkan akhir-akhir ini, kami hanya
bisa mengelola sawah/menanam padi satu kali dalam
setahun. Padahal dulunya, kami itu bisa menanam padi
sampai dua kali dalam setahun. Sekarang ini, kami tidak
bisa lagi”12.

11 Keterangan Pak Alam, 27 September 2012.
12 Keterangan pak Jabbar, 25 Juli 2014.

220

Akui Wilayah Adat untuk Resolusi Konflik

Nasrum

E. Perusahaan dan Pemerintah (Daerah) Meraup Untung, Masyarakat Semakin Melarat
Keberadaan hutan pinus di dalam kawasan hutan
lindung dan hutan produksi terbatas di Kabupaten Gowa
dan terkhusus di wilayah adat Matteko bernilai ekonomis dan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)
bagi pemerintah Kabupaten Gowa. Pemerintah telah
memberikan izin kepada salah satu perusahaan penyadap getah pinus yakni PT Adimitra Pinus Utama. Perusahaan tersebut sejak Desember tahun 2006 telah mengajukan izin penyadapan getah pinus di Kabupaten Gowa,
kemudian pada bulan Maret 2007, pemerintah Kabupaten Gowa mengeluarkan Surat Rekomendasi yang bernomor 503/026/Ekonomi.
Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Gowa menindaklanjuti Surat Rekomendasi tersebut dalam bentuk perjanjian kerja sama penyadapan getah pinus
antara Dinas Kehutanan dengan PT Adimitra Pinus
Utama. Surat perjanjian kerja sama tersebut bernomor
522.2/25/V/2007/Dishut, tertanggal 14 Mei 2007. Dalam
surat tersebut perjanjian kerja sama disebutkan bahwa
Perusahaan akan melakukan penyadapan getah pinus
sampai tahun 2018.
Perusahaan penyadap getah pinus di Kabupaten
Gowa dan terkhusus di wilayah adat Matteko, menjadi
persoalan baru bagi masyarakat adat Matteko. Oknumoknum perusahaan telah menjadi perpanjangan tangan
Dinas Kehutanan yaitu dengan melaporkan masyarakat
yang mengambil pohon pinus untuk keperluan rumah
tangga, walaupun pohon yang diambil sudah rebah/
tumbang sendiri. Sehingga masyarakat selalu dihantui
rasa takut apabila ingin memanfaatkan pohon pinus
yang rebah atau ranting-ranting pohon pinus untuk kebutuhan rumah tangga seperti kayu bakar.
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Pada tahun 2009, Daeng Sako, salah seorang warga
masyarakat adat Matteko dilaporkan oleh Perusahaan
ke Dinas Kehutanan. Ia dituduh menebang dan mengambil pohon pinus di wilayah izin penyadapan PT Adimitra
Pinus Utama. Laporan perusahaan tersebut ditindaklanjuti oleh Dinas Kehutanan dengan melaporkannya ke Kepolisian Sektor (Polsek) Tombolo Pao dengan tuduhan
menebang dan mengambil pohon pinus
“Saya waktu itu hanya menggergaji dengan menggunakan chainsaw pohon pinus yang sudah rebah karena angin. Saya lakukan itu, karena Daeng Suha yang
tinggal di Erelembang minta tolong untuk dibuatkan
balok untuk dipakai di rumahnya. Saya dengan Daeng
Suha akhirnya dipanggil oleh aparat Kepolisian Sektor
Tombolo Pao dan langsung ditahan setelah diperiksa.
Nanti saya lepas dari tahanan pada tahun 2011. Waktu itu, yang laporkan saya dan Daeng suha ke Dinas
Kehutanan namanya Patta Tokkong, dia orangnya PT
Adimitra Pinus Utama yang tinggal di Tombolo Pao”13.

Sejak kejadian tersebut, masyarakat adat Matteko
selalu dihantui kekhawatiran dan ketakutan. Bahkan
mereka merasa was-was untuk memotong pohon pinus
yang tumbang. Mereka takut dengan memotong pohon
yang telah tumbang itu mereka akan dilaporkan oleh PT
Admitra Pinus Utama bersama dengan Dinas Kehutanan
ke aparat kepolisian Sektor Tombolo Pao dengan tuduhan melakukan pengrusakan kawasan hutan.
Persoalan lain yang muncul adalah berubahnya
mata pencarian sebagian masyarakat adat Matteko.
Masyarakat yang awalnya mengelola lahannya untuk
pertanian sawah dan kebun menjadi berubah. Untuk
13 Keterangan Daeng Sako, 29 September 2012.
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tetap bertahan hidup di tengah hamparan pinus, mereka
terpaksa menjadi tenaga penyadap getah pinus (buruh
lepas) di perusahaan PT Adimitra Pinus Utama. Hasil
penyadapan warga kemudian dibeli oleh perusahaan
dengan harga Rp 2.500 - 3.000 perkilogram. Penyadapan
getah pinus hanya efektif dilakukan masyarakat pada
bulan Juli-Oktober karena bulan tersebut sudah bukan
musim hujan. Dalam seminggu masyarakat hanya mampu menyadap sampai 50 kilogram, sehingga untuk satu
bulan, hasil sadapan masyarakat hanya sekitar 200 kilogram. Dan untuk menghasilkan 50 kilogram tersebut,
setiap keluarga mengerahkan rata-rata 3-4 orang anggota keluarganya untuk menyadap. Apabila hasil sadapan tersebut dikalikan dengan nilai jual ke perusahaan
sekitar Rp 3.000, maka penghasilan masyarakat dalam
sebulan hanya sekitar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah). Penghasilan tersebut sangat tidak sebanding dengan waktu yang digunakan untuk bekerja sebagai tenaga penyadap getah pinus dengan melibatkan beberapa
orang dalam satu keluarga. Selain itu, mereka tidak ada
jaminan kesehatan dari perusahaan. Sehingga dengan
pendapatan masyarakat sebagai buruh lepas di perusahaan PT Adimitra Pinus Utama sangat tidak mencukupi
kebutuhan mereka sehari-hari karena pendapatan yang
kecil tersebut diikuti dengan semakin berkurangnya
hasil pertanian sebagai akibat dari berkurangya debit
air untuk areal persawahan serta semakin sempitnya lahan pertanian, belum lagi biaya yang mereka keluarkan
untuk kesehatan dan pendidikan.
”Sebetulnya pohon pinus yang ada disini sangat merugikan masyarakat, kalau dikatakan bisa dimanfaatkan getahnya, itu juga tidak seberapa karena kalau
dihitung-hitung penghasilan masyarakat dari pen-
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yadapan getah pinus sangat sedikit. Perusahaan PT
Adimitra Pinus Utama hanya membeli getah pinus
dari penyadap dengan harga Rp 2.500-3.000 perkilo.
Itupun efektif hanya sekitar bulan Juli-Oktober, karena
kalau bulan November sudah masuk musim hujan. Kemudian kalau bulan Juni-Juli itu masyarakat biasanya
turun ke sawah untuk menggarap sawahnya, karena
sudah mulai musim tanam”14
Masyarakat sempat berharap bahwa keberadaan
PT Adimitra Pinus Utama dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk membangun infrastruktur
jalan di wilayah adat Matteko yaitu dengan menimbun
jalan di perkampungan. Akan tetapi hal tersebut tidak
dilakukan perusahaan itu. Bahkan sebaliknya, mobilmobil perusahaan yang keluar-masuk mengangkut drum
getah pinus justru semakin merusak jalan yang hanya
berupa jalan pengerasan dari batu dan timbunan tanah.
Abdul Gani menuturkan,
“Keberadaan perusahaan diharapkan oleh masyarakat
dapat membantu memperbaiki infrastruktur jalan
di Matteko, akan tetapi itu tidak dilakukan. Bahkan
pemerintah Kecamatan sudah pernah menyurat ke
perusahaan untuk berpartisipasi memperhatikan jalan dengan melakukan perbaikan, akan tetapi sampai
saat ini belum ada respon”.

14 Keterangan pak Amir, 29 September 2012.
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F. Penutup
Masyarakat adat Matteko yang hidup secara turuntemurun sejak tahun 1933 di kampung Balombong dan
mulai bergeser secara bertahap pada tahun 1945 membuat perkampungan di sebelah Timur Balombong yang
saat ini disebut Matteko.
Kehidupan masyarakat adat Matteko yang tenang
dan damai mulai terusik ketika pemerintah melalui Dinas Kehutanan mencanangkan program reboisasi nasional pada tahun 1970-an. Wilayah adat mereka pun
masuk dalam implementasi program reboisasi tersebut,
sehingga lahan-lahan kebun dan areal penggembalaan
mereka ditanami pinus. Setelah pinus tersebut tumbuh besar, kemudian wilayah kelolanya ditunjuk sebagai kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi, dan Hutan
Produksi Terbatas. Penunjukan sebagai kawasan hutan
oleh Kementerian Kehutanan, tentunya berdampak kepada masyarakat adat Matteko. Wilayah kelola mereka
sebagai lahan pertanian dan tempat menggembala ternak sapi semakin terbatas, kehidupan masyarakat adat
Matteko mulai memprihatinkan.
Keberadaan hamparan pinus tidak mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat adat Matteko, selain
karena tidak bisa ada tumbuhan lain yang tumbuh di
sekitarnya, juga masyarakat tidak bisa memanfaatkannya untuk kebutuhan rumah tangga. Bahkan ketika ada
masyarakat yang memanfaatkan pohon pinus yang rebah atau tumbang karena angin, justru dikriminalisasi
oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Gowa.
Keberadaan perusahaan PT Adimitra Pinus Utama
sebagai perusahaan penyadap getah pinus yang diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat,
ternyata tidak seperti impian masyarakat adat Matteko,
Potret Konflik di Kawasan Hutan Sulawesi
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masyarakat dijadikan buruh lepas sebagai tenaga penyadap getah pinus dengan nilai beli yang sangat rendah
oleh perusahaan. Harapan lain masyarakat dengan keberadaan perusahaan tersebut, mampu membangun
infrastruktur jalan yang selama ini masih bebatuan,
ternyata tidak dilakukan oleh perusahaan. Walaupun
kendaraan pengangkut drum getah pinus oleh perusahaan setiap saat melewati jalan utama yang ada di
wilayah adat Matteko.
Daftar Pustaka:

Arizona, Yance dan Cahyadi, Erasmus. (2013). ‘The revival of indigenous peoples: Contestation over
a special legislation on Masyarakat Adat,’ dalam
Hauser-Schäublin, Brigitta (edt), Indigenous peoples and customary law: From discrimination to empowerment, Gottingen University, Germany.
Keputusan MK 35/PUU – X/2012, Judicial Review atas
Undang-undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
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Motunda fukotu aku mamparas tanaku naoko ntau
(Saya akan tanam lutut untuk mempertahankan dan
melawan perusahaan yang mau masuk)
(Indo Ere)

D

i sudut rumah ini duduk seorang ibu, tubuhnya
tampak kurus, berkulit kering dan hitam. Ia mengenakan baju kaos lengan pendek berwarna
kuning dengan garis hitam di bagian depan, baju itu dipasangkan dengan celana pendek kotak-kotak dengan
kantong di samping kiri dan kanannya. Ia duduk dengan
gaya yang terus berubah, kadang kakinya yang tampak
kotor ia silangkan, kadang pula ia naikkan ke atas, sementara tangannya kadang memegang kepala, kadang
menyapu wajah dan rambutnya yang diikat dengan jepitan, kadang pula ia menggaruk bagian belakangnya atau
memegang celananya. Ibu itu bernama Rina, ia sering dipanggil Indo Ere. Indo berarti Ibu, Ere berasal dari suku
kata pertama nama anaknya yang tertua, Erna.
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Indo Ere adalah seorang perempuan masyarakat
adat Tau Taa Wana, usianya 30 tahun, ia memiliki 3 orang
anak perempuan. Yang tertua, Erna, lalu Mundra dan si
bungsu Fifa. Bersama suaminya, mereka tinggal bersama di sebuah rumah kecil berlantai bambu dengan tiang
kayu baang, berdinding kulit kayu yang diikat dengan
lauro (rotan), atapnya rumbia (daun sagu), di beberapa
bagian tampak daun pisang diselipkan menambal bagian yang bocor. Di rumah inilah ia dan keluarganya tinggal. Rumah inilah yang menjadi tempat bernaung mereka, tempat untuk berlindung dari hujan serta sengatan
panas matahari. Kampung tempat mereka berdiam ini
disebut Lipu Sumbol1. Ada sekitar 22 KK yang hidup di
Lipu yang jarak satu rumah ke rumah lain mencapai puluhan meter.
Untuk sampai ke rumah Indo Ere, di Lipu Sumbol
ini butuh waktu hampir sehari semalam. Dari Ibukota
Provinsi Sulawesi Tengah, Palu, perjalanan darat ditempuh selama 13 jam hingga sampai ke Kolonodale, Ibu
kota Kab. Morowali Utara. Dari pelabuhan Kolonodale,
perjalanan dilanjutkan dengan kapal kayu selama 5 jam,
kapal berangkat pukul 02.00 dini hari. Sekitar pukul
07.00 pagi kami baru sampai di Pelabuhan Baturube,
kami lalu naik ojek, sejam kemudian, kami akhirnya
tiba di Desa Taronggo. Namun perjalanan belum selesai,
1
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Indo Ere menggambarkan konsep Lipu sebagai wilayah yang hanya
didiami oleh Orang Tau Taa Wana, sedangkan desa digambarkan sebagai wilayah yang terdiri atas berbagai etnis yang lebih heterogen,
sedangkan konsep Lipu menurut Colhester, adalah suatu kelembagaan adat. Collhester mengatakan orang Tau Taa Wana memiliki
sistem wilayah komunal yang secara samar dibatasi oleh kelompok-kelompok dengan kepemimpinan bersama, inilah yang disebut
Lipu. Lewat Lipu, orang Wana melihat dirinya sebagai pemilik dan
mengendalikan wilayah yang dimiliki bersama melalui lipu. (Colhester, Marcus. 2009. Visit to the Land of the Wana, a forest People of
Indonesia, Forest People Programme)
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masih butuh waktu sekitar satu jam lagi, berjalan kaki,
dan menyeberangi sungai Salato, barulah kami tiba di
rumah Indo Ere.

Tinggal di Lipu Sumbol yang jauh dan terpencil bukanlah keinginan Indo Ere. Dia terpaksa melakukannya
karena ia tidak punya pilihan lain. Tanpa tanah mustahil
baginya tetap hidup di Desa Taronggo, desa tempat ia
tinggal dulu. Indo Ere bercerita:

“ Saya tinggal di sini baru sekitar 14 tahun, dulunya
saya tinggal di wilayah yang sekarang sudah jadi
perkebunan kelapa Sawit PT. Kurnia Luwuk Sejati (PT.
KLS). Waktu kami kecil di sana masih banyak pohonpohon besar, alang-alang, kebun orang tua kami yang
dipakai untuk menanam padi dan ubi kayu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sampai sekarang di lokasi sawit itu masih ada kuburannya apaku
(papaku). Sekarang tanah tumpah darah kami itu sudah berubah jadi perkebunan sawit, sepanjang jalan
yang terlihat hanya pohon-pohon sawit tidak ada lagi
hamparan padi yang menguning, pohon-pohon, tanaman ubi kayu yang menjadi makanan pokok kami.
Jalan setapak yang biasa kami lalui menuju sekolah
tidak ada tersisa, semua tinggal kenangan. Sekarang
kami harus naik ke sini karena tanah kami sudah diambil semua.”

Sambil bercerita mata Indo Ere tampak menerawang, meski miris, terkadang ia masih tampak tersenyum.
PT KLS datang dan mulai mengkapling tanah milik orang Tau Taa Wana pada tahun 1997/1998. Padahal
sebelumnya orang Tau Taa Wana masih dapat membuka
kebun secara bebas. Orang Tau Taa Wana tidak mengePotret Konflik di Kawasan Hutan Sulawesi
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nal konsep kepemilikan pribadi atas tanah, melainkan
kepemilikan tanaman, atau apa yang mereka bisa tumbuhkan di atas tanah2. Konsep kepemilikan ini berubah
ketika perkebunan kelapa sawit mulai memasuki kampung orang Tau Taa Wana. Lahan komunal luas yang
tadinya dapat dibuka sebagai kebun, berganti manjadi
kaplingan dengan kepemilikan pribadi. Bagi sebagian
masyarakat, termasuk Indo Ere, proses ini memutuskan
akses mereka terhadap tanah, terhadap kebun yang selama ini menjadi sumber penghidupan.
Menurut Indo Ere pada tahun 1996, Murad Husain
pemilik PT. KLS datang melakukan sebuah pertemuan.
Dalam pertemuan tersebut Murad Husain memberikan
janji kesejahteraan kepada masyarakat melalui perkebunan kelapa sawit. Untuk membujuk agar warga mau
menanam kelapa sawit, Murad memberikan janji-janji
manis kepada masyarakat.
“Anak yang sudah dalam kandungan mama sudah
ada sawit yang dikasih, saya mau sumbangkan uang tapi
saya tidak bisa, tapi saya bisa sumbang dengan sawit”
kata Indo Ere menirukan perkataan Murad.

Murad yang datang dengan helikopter berjanji
akan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat
jika mereka bersedia menyerahkan tanahnya. Ia juga
berjanji akan membangun jalan, sekolah, sarana kesehatan, dan fasilitas umum lain untuk memajukan wilayah
tersebut. Pihak Kepala Desa, Papa Ede, ikut mendukung
PT. KLS, ia bahkan mengancam tidak bersedia mengurus
masyarakat yang tidak mau menyerahkan tanahnya.
2
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Andika, 2014, Kondisi Sosial dan Wilayah Adat Tau Taa Wana di
Posangke, Report Research Yayasan Merah Putih (YMP) Nomor: II
(2014).
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“Waktu itu juga Pak Murad bilang kita harus serahkan
tanahnya kita supaya kita bisa sejahtera dengan adanya
kebun sawit, sampai saat ini kesejahteraan itu hanya
menjadi surga telinga,” ujarnya.

Murad mengatakan bahwa untuk lahan yang diserahkan, sebagai gantinya setiap orang yang sudah
berumah tangga akan mendapatkan 2 ha kebun kelapa
sawit, sedangkan yang belum menikah akan mendapatkan 1 ha. Faktanya, kebanyakan masyarakat hanya
memperoleh 75 are. Hasil kebun sawit yang tidak terlalu menguntungkan pada akhirnya menyebabkan banyak masyarakat menjual kembali lahan mereka dengan
harga murah.
Karena dijanjikan kehidupan yang lebih sejahtera,
Indo Ere, Ibu dan adik perempuannya, seperti kebanyakan orang Tau Taa Wana lain, akhirnya memberikan
lahan mereka di Desa Taronggo. Namun pada akhirnya
Indo Ere harus menerima kenyataan bahwa entah mengapa, mereka tidak memperoleh lahan sawit sedikitpun.
Karena tidak memiliki lahan lagi, mereka harus bekerja
di kebun orang lain untuk menyambung hidup, padahal
sebelum PT KLS datang, Indo Ere bebas membuka kebun sesuai kebutuhan. Selama 2 tahun, dari tahun 1998
hingga tahun 2000, Indo Ere bertahan di Desa Taronggo,
namun kondisi hidup yang semakin sulit pada akhirnya
memaksa Indo Ere berpindah ke Lipu Sumbol, kampung
suaminya. Ia berharap bisa hidup dengan tenang di Lipu
Sumbol, seperti yang ia utarakan:

“Sekarang ini kami sudah tidak mengharapkan janjijanji itu, yang kami butuhkan sekarang adalah ketenangan, kami berharap mereka tidak datang lagi
untuk mengganggu karena kami sudah tidak akan
tinggal diam kalau mereka masuk. Kami tetap akan
Potret Konflik di Kawasan Hutan Sulawesi
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mempertahankan apa yang tersisa saat ini, kami akan
menolak dan melawan. Motunda fukotu aku mamparas tanaku naoko ntau (saya akan tanam lutut untuk
mempertahankan dan melawan perusahaan yang
mau masuk). Karena kalau mereka datang lagi dan
mau mengambil tanah kami tanpa ada perlawanan
dari kami maka mereka akan semena-mena memperlakukan kami. Kalau itu terjadi kami tidak tahu lagi
mau ke mana,”
Indo Ere tampak seperti mengungkapkan keputusasaannya. Pada titik ini tampaknya Indo Ere sudah tidak punya pilihan lain, karena berpindah pun, ia
tak tahu lagi harus ke mana. Masyarakat Adat Tau Taa
Wana dikenal sebagai masyarakat yang pemalu, sulit bagi mereka untuk berinteraksi dengan kelompok
masyarakat lain, apa lagi penguasaan bahasa Indonesia mereka sangat terbatas, sebagian bahkan sama
sekali tidak memahami bahasa Indonesia. Sangat sulit
bagi mereka untuk keluar dari komunitas atau wilayah
mereka. Dalam kondisi terdesak, bukannya keluar dari
wilayah dan komunitasnya, masyarakat adat Tau Taa
Wana justru akan masuk semakin dalam ke tengah hutan, semakin terpencil dan semakin terasing.
Posisi Perempuan dalam Masyarakat Adat Tau Taa Wana

Menurut Indo Ere, sejak dulu sampai sekarang posisi perempuan di lipu sangat penting. Tidak pernah ada
perbedaan antara Fe’a (perempuan) dan pongka (lakilaki) semua sama dalam hukum adat. Untuk menentukan sanksi adat, misalnya, perempuan, laki-laki, semua
sama, bahkan ketua adat tetap di beri sanksi adat yang
disebut sebagai Givu. Givu diberikan sesuai dengan kesalahan masing-masing. Apabila ada yang melarang atau
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menghalang-halangi givu, maka orang tersebut juga akan
digivu. Givu atau sanksi adat ini dapat berupa denda
dengan memberikan sarung atau barang lainnya sesuai
dengan besarnya kesalahan. Selain Givu masih ada ritual-ritual lain yang masih sering dilakukan seperti acara
pesta panen, acara duka dan adat pernikahan.

Indo Ere menuturkan bahwa wilayah adat yang berbatasan dengan masyarakat adat yang satu rumpun
tidak pernah membuat mereka saling berselisih satu
sama lain. Entah berselisih mengenai sumberdaya
alam maupun kepemilikan tanah. Ini karena mereka
memiliki budaya yang sama dimana mereka tidak
boleh mengambil hak orang lain. Apabila ada yang
mengambil hak orang lain maka orang tersebut akan
dikenai sanksi Bilaparsaya (tidak percaya).

Pada kegiatan ritual peran perempuan sangat
penting karena perempuanlah yang menyiapkan alatalat serta perlengkapan yang akan digunakan untuk
mendukung kegiatan ritual. Dalam penentuan hukum
adat Masyarakat Adat tidak pernah membeda-bedakan
antara si perempuan dan laki-laki, namun dalam pembukaan Pangale (hutan ladang baru) laki-lakilah yang
menebang kayu karena tenaga perempuan tidak kuat
untuk melakukan kegiatan itu. Dalam penentuan kebun
atau penentuan lahan yang akan dibuka sebagai kebun,
perempuan akan dilibatkan karena perempuanlah yang
nantinya akan banyak berperan penting di kebun tersebut. “Selain itu menurut kepercayaan kami kebun yang
dibuka tanpa persetujuan perempuan/sang istri maka
kebun yang dibuka tersebut tidak akan berhasil,” kata
Indo Ere.
Potret Konflik di Kawasan Hutan Sulawesi
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Dalam sistem penguasaan tanah tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Tanah yang dimiliki suami berarti tanah yang dimiliki sang istri. Jadi
tidak ada perbedaan dalam penentuan kepemilikan
tanah. Kalau ada hasil kebun, perempuan yang memegang uang tetapi jika ingin membeli sesuatu, mogombo
(menceritakan) dulu kepada suami apa yang penting dibeli.
Ancaman Cagar Alam

Meskipun kini tinggal di Lipu Sumbol, jauh dari
Desa Taronggo, namun bukan berarti Indo Ere dan keluarganya dapat hidup dengan tenang. Masalah lain kembali
menantinya, rumahnya ini masuk ke dalam kawasan Cagar Alam Morowali. Kecemasan bahwa mereka sewaktuwaktu dapat dipindahkan terus membayangi mereka.

“Memang kami tidak pernah didatangi orang Cagar
Alam yang menyuruh kami untuk pindah, tapi tetap
saja ada rasa cemas apabila tiba-tiba kami harus
dipindahkan dari tempat tinggal kami sekarang ini.
Selama ini kami tinggal disini dengan menanam ubi
dan beberapa pohon coklat. Tahun ini kami tidak menanam padi karena saya baru sembuh dari sakit, jadi
saya belum siap untuk berkebun. Kami juga biasanya
mengambil damar di sekitar wilayah cagar alam karena hanya di sekitar cagar alam saja damar itu banyak
ditemukan,”

Cagar Alam Morowali telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan, dengan nomor: 237/Kepts-11n/1999,
tanggal 21 April 1999, di atas wilayah hutan adat orang
Tau Taa Wana. Menurut Indo Ere, ia tidak pernah tahu
234

Akui Wilayah Adat untuk Resolusi Konflik

Murni

apa dan bagaimana wilayah mereka menjadi cagar alam.
“Yang kami tahu, dulu itu tiba-tiba langsung dibilang saja
lokasi di sana adalah wilayah cagar alam jadi jangan ada
yang menebang pohon sembarangan dan kayunya dijual,” ujar Indo Ere. Seperti ketika ketika wilayah mereka
menjadi target transmigrasi, sekali lagi orang Tau Taa
Wana tak tahu menahu. Dalam menetapkan kebijakan
terkait wilayah mereka, lagi-lagi negara tampaknya
mengabaikan orang Tau Taa Wana3.
Penetapan batas wilayah cagar alam juga sangat
dekat dengan kampung karena pada perintisannya,
masyarakat setempat tidak mengetahui dampak penetapan kawasan cagar alam tersebut. Saat ini, ketika populasi warga semakin bertambah maka wilayah yang dibutuhkan juga semakin bertambah, namun penambahan
wilayah pemukiman atau perkebunan tidak dimungkinkan karena penetapan kawasan cagar alam.
Nasib Anak – Anak Tau Taa Wana

Anak-anak Indo Ere seperti anak-anak Tau Taa
Wana lainnya menjadi penerima dampak terbesar dari
kepindahan mereka ke Lipu Sumbol. Letak Lipu Sumbol yang jauh dari sekolah menyebabkan anak-anaknya
tidak bersekolah.
“Anak-anak kami disini tidak ada yang sekolah
karena jarak antara sekolah dengan Lipu kami sangat
jauh, dan harus menyeberangi sungai untuk sampai ke
sekolah,” tutur Indo Ere.

Anak-anak Indo Ere sedikit beruntung, Indo Ere
dapat mengajari mereka membaca, ia tamat SD sewaktu
masih tinggal di dekat Taronggo. “Saya tamat SD karena
dulu masih tinggal di kampung jadi sekolah masih dekat,
3

Colhester Marcus, op.cit., hlm. 3
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sedangkan sekarang kami sudah di atas (Lipu Sumbol)
jadi untuk bersekolah sangat jauh,” ujarnya.

Menurut Indo Ere, anak-anak di Lipu tidak percaya
diri sekolah di kampung, karena anak-anak tidak terlalu paham Bahasa Indonesia. Anak-anak juga malu dengan keyakinan mereka yang masih memeluk kepercayaan leluhur.
Menurut Indo Ketong, perempuan adat Tau Taa
Wana lain yang saya temui, kebanyakan dari anak-anak
Wana yang sukses di sini berarti anak yang sudah memeluk agama.
Hal ini ternyata terkait dengan sulitnya akses terhadap pendidikan. Jauhnya sekolah menyebabkan anakanak Tau Taa Wana yang ingin bersekolah biasanya
harus tinggal di rumah orang lain, untuk itu biasanya
mereka dituntut untuk masuk memeluk agama sebagaimana agama yang dianut oleh pemilik rumah. Selain
itu mereka juga merasa diasingkan dalam pergaulan apabila mereka tidak memiliki agama sesuai dengan agama
resmi. Bagi sebagian orang Tau Taa Wana, hal ini juga
merupakan salah satu alasan yang membuat mereka jarang keluar dari kampung untuk melanjutkan sekolah,
mereka tidak mau melepaskan keyakinannya.
Masalah pendidikan dan kesehatan ini juga menjadi alat bagi pihak luar untuk memaksakan kehendak
atas masyarakat Tu Taa Wana. Salah satunya, menurut
Indo Ketong adalah Yayasan Alisintofe. Anak-anak yang
masuk dalam yayasan ini akan mendapatkan pendidikan
gratis dan layanan kesehatan tetapi harus memeluk agama Kristen. Anak-anak yang tidak mau akan menghindar
atau lari. Namun mereka akan dicari kembali oleh anggota Yayasan Alisintofe, anak-anak merasa takut dan terancam dengan kejadian itu. Yayasan Alisintofe ini masuk
sekitar tahun 2007 setelah adanya banjir bandang yang
menimpa masyarakat Taronggo.
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Serupa dengan pendidikan, orang Tau Taa Wana
tidak tersentuh layanan kesehatan. Untuk mendapatkan
pengobatan mereka harus turun ke Desa Taronggo, baru
bisa ke puskesmas, itu pun jika mereka beruntung bertemu Mantri. “Mantri jarang datang” kata Indo Ere.
Jika ada perempuan Tau Taa Wana yang hendak
melahirkan, perempuan yang lain bergantian menjadi dukun. “Kalau Indo Das yang baru-baru meninggal
anaknya itu saya yang jadi dukunnya, begitu juga kalau
saya melahirkan dia jadi dukunnya, begitu kami disini
baku ganti saja jadi dukun,” kata Indo Ere.
Penutup

Dalam berbagai versi, ketertindasan kaum marjinal – kaum perempuan, masyarakat adat, masyarakat
miskin -muncul salah satunya karena pengabaian negara atas eksistensi mereka. Dalam kasus masyarakat
adat Tau Taa Wana, pengabaian negara nyata mewujud
dalam berbagai program yang dilakukan tanpa melibatkan masyarakat Tau Taa Wana.
Diawali dengan program transmigrasi sejak tahun
1950-an, penetapan Cagar Alam Morowali, lalu masuknya perkebunan kelapa sawit. Tak satupun yang mempertimbangkan keberadaaan orang Tau Taa Wana. Berbagai
proyek yang direncanakan dengan tujuan untuk membantu orang Tau Taa Wana, seperti pemukiman kembali
yang dilakukan Depsos pada tahun 2000 hanya membawa masalah baru bagi orang Wana karena masyarakat
tidak dilibatkan untuk memutuskan apa yang mereka
butuhkan.
Negara sejatinya hadir untuk melindungi rakyatnya,
namun sejak awal negara bahkan telah mengabaikan
keberadaan orang Tau Taa Wana. Pengabaian yang mePotret Konflik di Kawasan Hutan Sulawesi
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nyebabkan Indo Ere, harus kehilangan rumahnya, kehilangan tanahnya. Pengabaian yang menyebabkan
perempuan Tau Taa Wana seperti Indo Das harus kehilangan anak-anaknya karena layanan kesehatan yang
tidak terjangkau. Pengabaian yang menyebabkan anakanak Tau Taa Wana seperti anak-anak Indo Ere tidak memiliki masa depan.
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Cagar Alam, Modal dan Adat
“Konsesionalisasi” dan Eksklusi Wilayah Adat Tau
Taa Wana Posangke Kabupaten Morowali Sulawesi
Tengah

Andika
Pengantar

M

asyarakat adat Tau Taa Wana adalah kelompok
masyarakat yang hidup menetap di sepanjang
aliran Sungai Salato, Morowali, Sulawesi Tengah.
Mereka telah melewati babakan sejarah yang panjang,
yang diwarnai oleh berbagai proses interaksi dengan dunia luar, baik pengetahuan maupun kekuasaan yang menyejarah dan diselimuti ragam tafsir atas diri mereka.
Orang luar seringkali menyebut mereka dengan sebutan To
Wana Posangke, autu istilah yang merujuk pada identitas
sosiografis mereka sebagai komunitas yang hidup dalam
kawasan galeri hutan ultra basah di kaki Gunung Tokala.
Kata To Wana, merupakan kata yang dikembangkan oleh
orang-orang luar atau sekitar kawasan tempat bermukim
terutama orang Mori. Sementara Posangke adalah identitas perkampungan tua yang diyakini sebagai asal muasal masyarakat adat Tau Taa Wana. Penyebutan tersebut
kemudian mengalami perkembangan, dijadikan sebagai
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penamaan oleh berbagai kalangan yang sering berkunjung
ke tempat itu, antara lain misionaris, peneliti, petugas kehutanan, maupun pemerintah.1

Orang luar seringkali mengidentifikasi orang Taa
dengan pendekatan sosiografis. Orang Taa yang tinggal di wilayah-wilayah pesisir misalnya, diidentifikasi
oleh orang luar sebagai “orang Taa yang tinggal di desa”.
Identifikasi demikian dimaksudkan sebagai penanda
yang membedakan orang Taa yang tinggal di dalam hutan dengan orang Taa yang hidup dan menetap di daerah
pesisir (Camang, 2002).

Dalam tulisan ini, saya meminjam istilah yang dipakai oleh Nasution Camang (2002) dan aktivis Yayasan
Merah Putih (YMP) pada umumnya, yaitu: Tau Taa
Wana, sebagai penegasan komunitas macam apa yang
hendak dijelaskan.2 Saya sengaja tidak merujuk pada
istilah yang dipakai dalam Peraturan Daerah (Perda)
Nomor 13 tahun 2012 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Suku Wana di Kabupaten
Morowali. Walaupun pada saat penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah itu, DPRD Kabupaten Morowali dan
aktivis YMP menyepakati penggunaan istilah “Suku
Wana” untuk menyebut kelompok masyarakat ini, saya
1
2
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Laporan Penelitian Kasus Untuk Advokasi dan Perubahan Kebijakan, “Hutan Dalam Pandangan Orang Wana”, (1998) Yayasan
Sahabat Morowali.
Ada beberapa alasan yang diutarakan oleh Nasution Camang
(2002), terkait dengan penggunaan istilah Tau Taa Wana; Pertama,
Kata Tau Taa Wana, tetap tidak menghilangkan identitas genealogisnya, sebagaimana mereka bisa mengidentifikasi dirinya. Kata Itu
juga sekaligus dapat mempertegas bahwa Tau Taa yang dimaksud
bukan Tau Taa yang telah mengalami sentuhan modernisasi; Kedua,
secara eksternal kata Tau Taa Wana tetap tidak menafikan pihak
luar mereka sebagai komunitas yang secara turun temurun menjadi
pemukiman kawasan hutan dan karenanya secara de facto memiliki dasar klaim hukum dan politik sebagai komunitas pemilik hak
tradisional atas hutan yang menjadi wilayah kelolanya.
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berpandangan bahwa istilah tersebut terlalu umum untuk memberikan penjelasan tentang masyarakat adat
Tau Taa Wana Posangke, sebagai komunitas yang hidup
di dalam kawasan hutan.
Albert Christian Kruyt (1930) menyebut masyarakat adat Tau Taa Wana dengan istilah ‘Orang Wana’. Ia
membaginya ke dalam empat sub-etnik yang terdiri dari:
Burangas, yang persebarannya memanjang dari Luwuk
mendiami Desa Lijo, Parangisi, Wumangabino, Uepakatu
dan Salubiro; Kasiala, yakni berkedudukan di sekitar
Tojo Una-una, pantai Teluk Tomini. Mereka mendiami
beberapa desa di antaranya, Monyoe, Sea, dan sebagian
berada di Desa Wusanggabino, Uepakatu, dan Parangisi;
Posangke adalah orang Taa yang berasal dari Poso dan
tinggal serta menempati wilayah Kajupoli Taronggo,
Opo, Uemasi, dan Salubiro; Untunu Ue komunitas dari
sub-etnis ini mendiami lokasi Ue Waju, Kajumarangka,
Salubiro, dan Rompi.

Pembagian etnik masyarakat adat Tau Taa Wana,
sebagaimana dilakukan Kruyt, memperlihatkan perbedaan-perbedaan yang spesifik dari masing-masing
kelompok. Hal itu terlihat dari istilah yang dipergunakan sehari-sehari, misalnya, kata momago digunakan
oleh orang Posangke di Kabupaten Morowali Utara,
merujuk pada kesenian dan ritual sementara mobolong
digunakan masyarakat adat Tau Taa Wana di Vananga
(perkampungan) Bulang Kabupaten Tojo Una-una. Namun perbedaan-perbedaan semacam ini dalam kondisi
sekarang mulai tak terlalu menjadi soal. Perbedaan yang
dianggap serius justru terletak pada penggunaan hukum adatnya, misalnya, adat Untunu Ue, Kasiala, atau
Burangas. Penggunaan keadatan ini berkaitan dengan
interaksi, relasi-relasi sosial yang sakral, misalnya, saat
hendak menjatuhkan Givu atau sanksi adat. Apalagi inPotret Konflik di Kawasan Hutan Sulawesi
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teraksi mereka semakin intens sejak orang Untunu Ue, Ue
Vaju, dan Sangkiyoe terlibat dalam perdagangan damar
dengan orang Taa di Desa Taronggo. Desa Taronggo adalah pintu keluar hasil-hasil alam baik orang Untunu Ue
maupun orang Posangke. Hingga kini adat Burangas diyakini sebagai hukum adat yang dipegang oleh beberapa
komunitas dan lipu seperti di Lipu Viyautiro.

Dalam tulisan ini, saya berusaha tidak terjebak
dengan pembagian sub-sub etnik, seperti yang dipraktikkan oleh Kruyt dalam menulis etnografi orang Tau
Taa Wana. Saya memilih menggunakan pendekatan
eksistensi kelembagaan adat dan komunitas berbasis
kekerabatan. Dalam pendekatan ini, aspek yang paling
penting adalah melihat hubungan-hubungan yang intensif antara lipu sebagai kesatuan adat orang Taa dalam
perspektif tenurial keadatan yang masih eksis.
Lanskap dan Ekologi Tau Taa Wana

Perjalanan menuju komunitas masyarakat adat
Tau Taa Wana tidaklah mudah. Dari Kolonodale (ibu kota
Kabupaten Morowali Utara), perjalanan ke wilayah adat
Tau Taa Wana di Posangke dapat ditempuh dalam satu
hari penuh bagi orang berusia muda dan energik tetapi
belum mengenal dan terbiasa dengan medan. Sementara
bagi orang yang berusia lanjut dan lamban, waktu tempuh tersebut akan lebih lama, apalagi jika baru pertama
kali melakukan perjalanan di wilayah ini. Jalan menuju
Posangke adalah jalan terjal di tebing-tebing sepanjang
bantaran Sungai Salato. Sebenarnya ada dua jalan yang
bisa dilalui yaitu lewat bukit dan lewat bantaran sungai.
Jika Sungai Salato tidak banjir, orang bisa mengambil jalan melalui bantaran sungai, tetapi jika sedang banjir,
orang memilih jalan lewat bukit dan pegunungan.
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Orang-orang yang tinggal di daerah pesisir sering
berkunjung ke lipu-lipu Posangke untuk melihat ritual
adat yang terkenal yaitu Pomaata: upacara adat orang
meninggal. Dalam upacara ini biasanya masyarakat Tau
Taa di Posangke memperagakan Tarian Kayori hingga
menjelang pagi. Tarian itu digunakan sebagai media untuk mengutarakan kesedihan mereka atas meninggalnya
orang yang dicintainya. Ritual lainnya yang sering juga
melibatkan orang-orang di daerah pesisir adalah Poraa:
pesta panen padi ladang.

Pusat perkampungan atau lipu-lipu Tau Taa Wana
di Posangke berada di sepanjang aliran Sungai Salato
dari ujung Desa Taronggo hingga ke hulu Sungai Salato di
bawah kaki Gunung Tokala. Terdapat beberapa lipu yang
diakui masuk dalam wilayah administasi Desa Taronggo
yakni Fyautiro, Salisarao Fuumbatu dan Sumbol, dan Posangke.
Letak geografis Desa Taronggo sebelah utara berbatasan langsung dengan Kawasan Cagar Alam Morowali sementara sebelah timur berbatasan dengan Tambaru
Bone atau gundukan pasir, sebelah barat juga berbatasan
dengan Cagar Alam Morowali, dan sebelah selatan berbatasan dengan Posangke.

Potret Konflik di Kawasan Hutan Sulawesi
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Sumber: Dok. Pribadi, 2014

Gambar 1. Suasana Pagi Hari di Lipu Pattuja Ratobae

Secara demografis, Desa Taronggo dihuni oleh 321
Kepala Keluarga (KK) dan 1.296 jiwa yang terdiri dari
674 laki-laki dan 622 Perempuan. Terdiri dari 3 dusun
dengan luas wilayah 580,51 km2. Dusun I terdiri atas 76
KK seluruhnya 288 jiwa, terdiri dari 137 laki-laki dan
151 perempuan. Di Dusun II terdapat 144 KK yang berjumlah 642 jiwa terdiri dari 345 laki-laki dan 296 perempuan 296. Dan di Dusun III terdapat 101 KK yang
seluruhnya berjumlah 366 jiwa, terdiri dari 191 lakilaki dan 175 perempuan. Komposisi profesi masyarakat
Taronggo mayoritas hidup sebagai petani dan 10 orang
bekerja sebagai pegawasi negeri sipil (PNS).
Lipu Salisarao, Fyautiro, Sumbol, dan Lipu Pumbatu sebelah timur berbatasan dengan Lengko Dongkaya (ujung gunung) yang berbatasan langsung dengan
wilayah adat Tau Taa di Karuru. Sebelah utara berbatasan dengan sungai bagian yang dikeramatkan dari
aliran Sungai Salato oleh orang Taa di Posangke, yaitu,
Kalambatua. Kalambatua hanya berjarak beberapa ratus
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meter dari Lipu Ratobae.3 Sebelah barat berbatasan dengan Gunung Pantol atau kawasan Cagar Alam Morowali.
Sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan perkebunan sawit milik PT Kurnia Luwuk Sejati (KLS).4

Survei secara sederhana terhadap keadaan penduduk di setiap Lipu dilakukan oleh Yayasan Merah
Putih (YMP) pada awal tahun 2014. Laporan survey itu
menyebutkan, jumlah orang Taa yang menghuni 7 lipu
di Posangke berjumlah kurang lebih 70 Kepala Keluarga
dan 258 jiwa. Namun jumlah penduduk di Posangke ini
akan bertambah dengan cepat menyusul angka kelahiran yang tinggi dan proses kehamilan yang susul menyusul dengan beberapa peristiwa pernikahan. Hal ini saya
temui selama melakukan penelitian, mengkonfirmasi
kemungkinan angka itu telah bertambah. 5

Masyarakat Adat Tau Taa Wana Posangke

Komunitas adat Tau Taa Wana adalah masyarakat
dengan tipologi masyarakat pemalu. Bahkan seringkali
mereka menyebut atau mengidentifikasi diri sebagai
Tau Bea (orang bodoh). Salah satu alasan Orang Taa menyebut diri Tau Bea karena mereka tidak tahu baca tulis seperti umumnya masyarakat yang hidup sekarang ini.
Kalau ada tamu, mereka bingung bagaimana cara menghadapi para tamu dan apa yang harus mereka lakukan karena
terkendala oleh bahasa. Mereka sebetulnya ingin sekali
berbincang-bincang atau mengobrol tapi malu karena
tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik.
3
4
5

Di sini adalah tempat penyeberangan yang cukup ekstrim dan
menantang bagi orang baru yang ingin berkunjung ke Posangke.
Penulis merasakan langsung bagaimana ganasnya arus sungai di
sini, cukup merepotkan.
Lihat: Murni dalam “Laporan Assesmen hutan Adat “ Yayasan Merah
Putih, 2014
Lihat: Data Penduduk Posangke, Nur Yani Barasanji, 2014
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Sulit sekali bagi mereka untuk mengerti bahasa Indonesia. Apalagi sekarang ini, kosa kata bahasa Indonesia
semakin maju dan terus berkembang. Hal itu dapat dipahami sebagaimana kutipan surat Indo Laku, perwakilan Tau Taa di Lipu Viyautiro, saat mengirim surat pada
Yayasan Merah Putih tanggal 16 November 2013.6 Identifikasi diri sebagai orang bodoh ini juga merupakan akibat dari instrusi pihak-pihak di luar diri mereka dalam
proses interaksi. Intrusi pemahaman dari luar itu kemudian mengkristal dan membentuk pemahaman baru
dalam diri mereka tentang bodoh dan pintar; bahwa
orang yang tidak bisa baca dan tulis adalah orang bodoh.

“…kami tidak mampu berpengarahan (berdiskusi) kepada yang lain (orang lain), kami dipandang bunga
setelah layu…”
“…kami tidak mengerti semua setiap program baru
yang masuk karena di setiap sebaran suku di daerah
tanah Tau Taa Wana ini tidak punya pendidikan formal, hanya mengenal adat istiadat...”

Orang-orang pesisir seringkali mencemooh dan
melekatkan Orang Taa dengan sebutan sebagai komunitas yang liar dan terpencil; sebuah stereotype yang
terbangun sejak lama terhadap orang Taa. Meskipun demikian, tenaga orang Taa sering digunakan atau diandalkan oleh masyarakat di daerah pesisir untuk memasak nasi atau air bagi para undangan ketika terjadi pesta
di Desa Taronggo. Orang Taa selalu dipanggil, tidak saja
pesta yang digelar sesama orang Taa, tetapi pesta yang
diselenggarakan oleh suku-suku pendatang misalnya,
orang Mori, Pamona, dan Toraja, juga selalu mengandalkan tenaga orang Taa. Mereka dipercaya karena orang
6
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Taa dikenal rajin dan bisa diandalkan untuk urusan persediaan air minum dan nasi. Tuan pesta tidak memberikan hadiah atau upeti khusus, tetapi orang Taa selalu
saja datang membantu, bahkan kadang tak diundang
sekalipun. Di sisi lain, jika orang-orang Taa mengadakan
hajatan yang sejenis, jarang sekali ada orang-orang di
Taronggo pergi membantu.7

Orang Taa di Posangke memiliki ikatan kekerabatan yang dekat antar lipu yang bertetangga karena terbilang memiliki hubungan darah. Dalam satuan mukim biasanya terdapat limahingga tiga belas rumah yang dihuni
oleh orang-orang yang bersaudara atau bersepupu, anak,
sepupu, hingga cucu sepupu. Alvard (1999), saat melakukan penelitian tentang daya jelajah berburu orang Taa di Posangke, melihat kecenderungan mobilitas horizontal orang
yang tinggal di Posangke cukup tinggi. Hal yang sama juga
saya saksikan selama berada di Posangke pada tahun
2014, nampaknya kebiasaan itu masih relevan. Praktik kunjung-mengunjungi rumah atau interaksi sesama
orang Taa masih menjadi kebiasaan. Hubungan kekerabatan tidak dibatasi oleh dinding-dinding rumah. Dari
pengamatan saya, sepertinya mobilitas horizontal atau
kebiasaan rajin mengunjungi rumah-rumah kerabat jauh
maupun dekat, dalam satuan mukim komunitasnya merupakan bagian dari karakter umum masyarakat ini. Dalam
satu hari, mereka akan berkunjung beberapa kali, satupersatu rumah akan digilir sebagai tempat bertamu maupun datang untuk mengobrol tentang apa saja. Tidak ada
tema-tema pembicaraan yang memang direncanakan terlebih dahulu untuk menjadi bahan pembicaraan. Semua
konsep obrolan mengalir datar yang diselingi ledakanledakan (pronounce), atau tekanan pada kalimat tertentu
yang terdengar seperti orang sedang marah.
7

Wawancara Main, Indo Celli, 2014.
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Dalam mobilitas horizontal orang Taa, tidak terlalu dibutuhkan etika khusus, layaknya orang kota,
misalnya saja, jamuan khusus pada tamu seperti menyediakan kue, minuman atau sejenisnya. Orang Taa hidup
penuh etika sederhana dan gaya hidup ‘ala kadarnya’.
Walaupun demikian, mereka juga paling aktif berbagi
makanan, baik ketika sedang ada tamu, hajatan tertentu,
maupun saat-saat ada anggota komunitas yang sedang
kekurangan bahan makanan.
Kaum perempuan Taa tidak terlalu memperhatikan dandanan atau penampilan fisik, sebagaimana umumnya itu menjadi perhatian perempuan-perempuan
daerah pesisir atau perkotaan. Selama saya berada di
komunitas ini, perempuan yang saya temui tidak terlalu
memperhatikan jenis perhiasan khusus yang digunakan untuk menambah nilai penampilannya, baik pada
saat acara perkawinan maupun sehari-hari. Singkatnya,
dalam tradisi masyarakat adat Tau Taa Wana, tidak terdapat penekanan dan kontrol imajiner atas pendisiplinan tubuh perempuan semacam itu. Tetapi bukan berarti
tampil dalam penampilan ‘jorok’ dan ‘urakan’. Mereka
tetap kelihatan elegan sebagai perempuan dengan riasan
dan cara berpakaian yang sangat sederhana.
Dalam praktik mobilitas horizontal, sririta atau
bercerita, menjadi salah satu bagian penting dari aktivitas
orang-orang Taa. Kegiatan ini dilakukan pada siang hari
dan akan lebih sering dilakukan ketika masa panen padi
ladang telah usai. Mereka duduk dan berkumpul dalam
sebuah rumah kerabat untuk bercerita. Menghisap
rokok yang bahannya terbuat dari kulit tongkol jagung
dan tembakau khusus yang digulung dengan teknik tertentu. Mereka senang memperbincangkan pengalamanpengalaman yang menarik dalam masa-masa panen padi
ladang, saat berburu, atau narasi-narasi yang diwaris-
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kan dari orang tua. Tetapi tema-tema pembicaraan yang
seringkali mereka bicarakan tidak terlepas dari urusanurusan berburu, tentang ternak ayam, peladangan, dan
pengalaman serta hasil-hasil yang diperoleh selama bekerja. Kebiasaan ini berbeda dengan mogombo yang lebih
dianggap pembicaraan sakral dan menyangkut lipu, adat,
atau tema-tema penting tertentu.
Pattuja, sebagai lipu yang menampung para korban resettlement yang gagal, nampaknya mendapat pengaruh besar dari perilaku orang-orang kampung. Selama melakukan penggalian data lapangan, saya melihat
anak-anak kecil, remaja, dan orang tua mengecat rambut mereka dengan pewarna tertentu yang berwarna
keemasan (pirang). Mereka juga menikmati hasil-hasil
kemajuan teknologi seperti teknologi informasi seperti
penggunaan handphone. Mereka memiliki hobi berjalan
sambil mengenggam handphone untuk mendengarkan
lagu-lagu dangdut, dero dan pop klasik. Hal ini seringkali
dianggap oleh orang luar atau masyarakat sekitar pesisir Baturube sebagai ‘kebiasaan baru’ orang-orang Taa.
Sama halnya ketika ada orang baru yang hendak berkunjung. Mereka akan bertanya, dan melihat barang baru
yang dipakai orang tersebut. Biasanya mereka memesan
barang itu pada aktivis-aktivis LSM yang bekerja mendampingi mereka, atau orang-orang dari kampung yang
hendak pergi ke kota.8

8

Diskusi dengan Buruh Pelabuhan Baturube, 2014.
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Asal Usul Tau Taa Wana
Hingga saat ini, tak satu pun laporan akademis
atau hasil penelitian yang menjelaskan dengan akurat
tentang sejak kapan orang Tau Taa Wana bermukim di
Posangke. Berbagai literatur baik yang ditulis oleh Albert Christian Kruyt (1930) maupun Jane Monning Atkinson (1983), diakui oleh beberapa Antropolog seperti
Anne Teresa Grumblies (2013) belum ada yang bisa memastikan kapan persisnya hal itu terjadi. Tetapi penjelasan yang dibasiskan pada tuturan sehari-sehari orang
Taa bisa dipergunakan untuk melacak hubungan genealogis maupun sosiografis dan asal usul proses terbentuknya sub-etnik Tau Taa Wana di Posangke. Hal ini bisa
dimengerti dalam cara pandang sejarah lisan (tutur) dan
mekanisme kelembagaan adat yang masih eksis, sebagai
penanda untuk menarik hubungan-hubungan yang implisit dan ikatan kekerabatan dari setiap lipu yang tersebar di Posangke.
Dari sistem bertutur keempat sub-etnik Taa percaya, bahwa asal usul mereka berasal dari sebuah tempat bernama Tundantana yang kini masuk dalam kawasan Cagar Alam Morowali. Mereka meyakini bahwa di
tempat itulah manusia pertama turun dari langit menuju
bumi kuasa Pue (tuhan). Manusia pertama itu bernama
Pololoisong yang memiliki adik bernama Adi Banggai
yang dipercaya kemudian hari menjadi Raja Banggai.
Dari keturunan itu, mereka menyebar mengikuti gerak
peladangan berpindah ke arah barat Sungai Bongka bernama Kasiala, dan ke arah Banggai disebut Burangas,
dan Kaju Marangka dan Kayupoli, hingga sepanjang aliran Sungai Salato. Sungai memiliki peran penting menjadi sarana lalu lintas mereka. Sub-etnik yang tinggal
sepanjang aliran Sungai Salato itu yang seringkali diberi
nama Posangke.
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Sumber: Dok. Pribadi, 2014

Gambar. 6 Suasana Pemukiman di Posangke Ratobae

Dalam tuturan orang Taa di Posangke, umumnya
mereka mempercayai bahwa pada dasarnya masyarakat
Taa, terutama di empat Lipu yakni, Salisarao, Viyautiro,
Sumbol dan Puumbatu, berasal dari Posangke. Mereka
percaya pada tuturan sejarah yang menceritakan bahwa
dahulu kala di Posangke itu hidup dua orang pria yang
bersaudara. Saudara kakak memiliki kepercayaan halaik
sedangkan yang adik beragama Islam. Keduanya menyikapi perbedaan itu dengan membuat satu perjanjian
bahwa di antara mereka tidak boleh saling mempengaruhi keturunannya. Biarkanlah mereka memilih kepercayaan masing-masing. Perjanjian ini dilambangkan
dengan pohon bambu yang mereka tanam bersama-sama.
Pohon bambu sang kakak adalah pohon balo fuyu (bulu
tui) sedangkan sang adik menanam balo kojo atau bambu jaha. Dalam kesepakatan itu, dibuat suatu sumpah
‘karma’ apabila di antara mereka ada yang memaksakan
agamanya, maka kelak, pohon yang mereka tanam akan
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mati. Sampai saat ini pohon yang ditanam itu masih tumbuh dan biasanya menjadi tempat mereka untuk meminta pertolongan apabila ada semacam ancaman terhadap lipu. Biasanya mereka akan datang membuat ritual
dan memohon bantuan.9

Menurut kepercayaan orang Taa, dulu sebelum
melakukan perang, dua orang bersaudara inilah yang
lebih dulu perang (maju) untuk membantu mereka. Itu
sebabnya mereka harus menjaga tempat tersebut, tempat ini menjadi tempat yang sakral bagi komunitas Tau
Taa Wana Posangke. Himpunan bambu sangat lebat
dan besar tapi tidak boleh ada yang mengambil bambu
tersebut. Apabila ada yang berani mengambil dan tidak
mengembalikannya, maka orang tersebut dan keluarganya akan jatuh sakit. Mereka percaya ada roh yang
menjaga tempat itu, yaitu roh dari orang yang dulu
darahnya putih seperti pulut kayu yang bernama tau
mokole buya rayanya, yaitu pemimpin orang Taa di masa
lalu. Tapi keturunan dari orang tersebut sudah tidak ada
lagi. Menurut mereka pohon bambu sang kakak (halaik)
sudah sedikit karena sudah banyak dari mereka yang
meninggal dan berpindah agama.
Selain tuturan Posangke, mereka juga mempunyai
sejarah tentang Fyautiro, Salisarao, Pumbatu dan Sumbol. Nama Salisarao misalnya, berasal atau diambil dari
nama seorang pemuda bernama Sali yang selalu memakan Uvu Sarao (buah pinang). Fyautiro artinya lubang
besar atau dalam yang dasarnya tidak kelihatan. Bisa
juga disebut goa besar yang pintu luarnya terdapat batu
menyerupai badan manusia. Mereka percaya bahwa di
masa lalu, patung yang dimaksud adalah sebuah kelu9
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arga yang oleh karena suatu perjanjian mereka dikutuk
dan menjadi patung. Selain itu, juga terdapat fiaukamburon, yaitu, patung seorang gadis. Sedangkan nama pumbatu diambil letak lipu tersebut. Pumbatu artinya air
yang keluar dari dalam batu.10
Sistem Kekerabatan dan Hukum Adat

Masyarakat Tau Taa Wana masih memiliki tingkat
kekerabatan yang kuat dan interaksi yang lebih intensif.
Setiap Tau Tua adat atau pemimpin-pemimpin setiap
lipu, menyatu bertemu di suatu tempat ketika dilakukan
ritual adat. Di empat Lipu ini, tau tua lipu dan tau tua
adat diangkat berdasarkan garis keturunan. Setiap tau
tua adat masing-masing lipu bisa saling memanggil ketika ada acara penting tertentu. Interaksi mereka saling
berdekatan. Penulis menangkap kesan bahwa interaksi
antar tau tua itulah yang menjadi salah satu faktor
penting dari kuatnya hubungan komunikasi dan kekerabatan antara lipu-lipu tersebut.

Moratu adalah aturan adat yang memperbolehkan setiap orang Taa untuk mengambil buah kelapa,
atau tanaman dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Penerapan hukum adat oleh orang Taa semacam
ini, adalah salah satu indikator penting dari penyebutan
masyarakat adat untuk orang Taa. Lahan bersama mulai berubah setelah mereka diperkenalkan dengan tanaman-tanaman komoditi seperti kelapa dan kakao yang
lambat laun mengubah lahan bersama menjadi lahanlahan pribadi karena status tanaman-tanaman tersebut. Perubahan tata guna itu akan semakin cepat terjadi
terutama karena pemerintah melalui Dinas Kehutanan
menggalakkan program penanaman karet. Pemerintah10 Idem
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pun merencanakan pembangunan perkebunan sawit di
wilayah ini. Beberapa keluarga di Salisarao belum menerima rencana-rencana pemerintah tersebut. Mereka
bilang, “damate yaku” atau ‘so mau mati kita’.

Bentuk pembagian lahan yang dikenal oleh Tau Taa
Wana di Posangke bermacam-macam dengan pengertian
yang saling terhubung antara komoditi atau bagaimana
sebuah tanaman dikelola. Tanah yang dimiliki pribadipribadi yang terdiri dari 2 (dua) sampai 3 (tiga) keluarga
adalah tanah yang telah ditanami komoditi seperti kelapa dan kakao. Tetapi perlu ditekankan bahwa orang
Taa tidak mengenal konsep kepemilikan pribadi atas
tanah, melainkan kepemilikan tanaman, atau apa yang
mereka bisa tumbuhkan di atas tanah. Sehingga, jika ada
yang meminta lahan kakao untuk dikelola 1 (satu) hingga
3 (tiga) pohon, bukanlah masalah besar bagi mereka.
Dan seringkali tetap diberikan demi keperluan komunitas.
Tetapi masuknya tanaman komoditi mengubah jarak peladangan berpindah menjadi lebih pendek. Pola
peladangan berpindah memerlukan lahan baru dan
tidak mungkin tanaman bernilai tinggi seperti kakao
dan kelapa, ditebang hanya untuk membuka lahan baru.
Penetrasi tanaman komoditi berangsur-angsur membentuk kepemilikan pribadi yang muncul sebagai konsekuensi peralihan generasi, misalnya, pewarisan pohon
kakao atau kelapa. Tanaman tersebut akan menjadi harta
anaknya, sebagaimana yang terjadi dengan beberapa
orang Taa yang tinggal di Taronggo. Mereka memiliki
ratusan pohon kelapa dan mengklaimnya sebagai kebun
pribadi, bukan lagi komunal. Orang-orang ini yang sering menggunakan tenaga anak-anak muda Taa khususnya anak remaja untuk membantu mengumpulkan kelapa
dengan imbalan jasa atau upah kerja yang tidak jelas.
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Tanah Rajuyu adalah tanah yang dimiliki secara
bersama tidak ada larangan untuk diolah anggota komunitas Taa. Dalam kepercayaan orang Taa, tidak dibenarkan secara adat orang berkelahi karena persoalan
tanah. Dalam pembukaan ladang, hampir tidak pernah
ada orang bersengketa. Mereka tidak mengenal ada istilah kepemilikan atas bekas ladang atau kebun, kecuali
jika di ladang yang sudah ditinggalkan terdapat tanaman komoditi seperti kakao. Namun itu pun tidak terjadi sengketa jika ada yang ingin memanfaatkan lahan
kakao 3 (tiga) hingga 4 (empat) baris pohon. Hal itu sudah menjadi pemakluman bagi setiap generasi. Pemanfaatan tanah di antara mereka tidak dibenarkan melahirkan perselisihan. Dalam satu periode masa panen yang
mereka dapatkan biasanya langsung dibelanjakan untuk
kebutuhan misalnya pakaian, kain, celana, sarung, dan
keperluan rumah tangga lainnya. Dalam tradisi orang
Tau Taa Wana Posangke, para ibu yang menentukan apa
yang harus dibelanjakan dan berapa uang yang harus disimpan.
Setiap orang dari suatu lipu bisa membuka ladang di lipu yang lain. Misalnya, orang Salisarao bisa
ikut membuka ladang di Sumbol. Tetapi harus bersamasama dengan orang di Lipu Sumbol. Namun bagi orang
Salisarao yang ikut berladang di Sumbol tidak dibenarkan memiliki bekas ladang atau memberikan predikat
kepemilikan bekas ladang di Sumbol. Karena konsepnya
sama, tidak boleh ada kepemilikan pribadi atas lahan
bekas ladang. Hal ini juga berlaku dalam konsep rumah.
Mereka tidak mengenal istilah bekas rumah, atau tanah
rumah. Mereka bisa membangun kapan, dan di mana
saja, tetapi kuasa atas tanah tidak boleh menetap pada
satu pribadi keluarga, atau orang seorang.
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Dalam sistem pengaturan tanah orang Taa, tanah diwariskan pada seluruh penghuni isi bumi, tidak boleh dimiliki oleh hanya orang seorang. Yang dimiliki manusia
adalah apa yang ditanam atau dia tumbuhkan di atas
tanah. Kepercayaan ini menjadi bagian dari spiritual
atau keyakinan leluhur orang Taa yang berlangsung
dari generasi ke generasi. Kalau ada yang melanggar ketentuan adat ini, maka ia akan dikenai sanksi atau givu
bilapersaya.11
Pewarisan Kebatinan: Diskriminasi Kolonial dan
Pertentangan Agama
Pada masa penaklukan akibat perkembangan dan
perluasan wilayah kerajaan di daerah pesisir, orang Taa
sempat dibuat tunduk pada Raja Bungku di Selatan, Raja
Banggai di Timur, Raja Tojo di Utara, dan Raja Mori di bagian barat. Orang Taa juga tunduk pada Kerajaan Ternate akibat ditaklukkannya Kerajaan Banggai. Mokole yang
memimpin Tau Taa, pada saat itu berhubungan melalui
perantara Basal untuk mengirim upeti secara regular
pada Kerajaan Ternate (Atkinson, 1985).
Menurut catatan Kepala Distrik Wana, Yori Sida
Bone, yang dikutip dalam Laporan Penelitian Yayasan Sahabat Morowali (2002), serangan Belanda pertama kali
dilakukan pada tahun 1907 dan sasarannya adalah benteng orang Taa di Pindolo. Belanda berhasil menguasai
benteng itu. Setelah ditaklukkan, Belanda menggunakan
tangan dan kekuasaan Mokole Taomi sebagai pimpinan
orang Taa ketika itu, untuk memerintahkan komunitasnya turun dari dataran tinggi dan membuat perkampungan di daerah dataran rendah. Dalam keadaan tertekan, orang Taa membangun pemukiman di Tambale,
11 Wawancara Main, 29 April 2014.
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Manyoe, Bino dan Uepakati. Tetapi akibat-akibat yang
muncul setelah itu sangat parah dan membuat orang
Taa semakin tertekan. Selain karena bentuk pemukiman
baru yang asing juga karena tekanan yang dilancarkan
oleh Pemerintah Kolonial Belanda melalui penarikan
pajak secara paksa. Kondisi demikian itu yang membuat
mereka kembali lari ke hutan dan tersebar menempati
wilayah Posangke, Uewaju, dan Kajumarangka. Mereka
terus bertahan sampai dilakukannya razia dan pemukiman kembali oleh Pemerintah Kolonial Belanda.12

Taronggo Baru dan Taronggo Lama adalah kampung atau desa bentukan Belanda yang dipakai sebagai camp-camp pemusatan pemukiman orang Taa yang
diturunkan dari Ratobae, Posangke, dan Ue Vaju. Mereka
dipaksa bermukim dan membangun pondok seadanya,
ada yang beratap rumbia, dan juga menggunakan kain
seadanya. Sekolah dibangun oleh seseorang dengan
nama Guru Tantuan. Pada saat itu Belanda membangun setidaknya empat kampung sebagai tempat kosentrasi korban resettletment. Keempat kampung itu adalah Kampung Taronggo, Tokala Atas, Lemo, Dasar atau
Lijo.13 Belanda kemudian mengintensifkan penarikan
pajak terhadap orang Taa di empat kampung tersebut.
Belanda tidak saja mengejar-ngejar orang Taa di tengah
hutan tapi juga membunuh orang-orang yang tidak mau
ikut dipindahkan. Orang yang sudah berhasil diturunkan dari gunung diberikan kalung bermata bambu. Di
dalam bambu itu ditaruh selembar kertas sebagai surat
tanda pengenal orang resettlement Dengan tanda itulah
Belanda dapat membedakan orang Taa yang sudah resettlement dan yang belum ketika Belanda melakukan
razia di tengah hutan. Surat itu sengaja ditaruh dalam
12 Lihat Laporan Penelitian Yayasan Sahabat Morowali tahun 2002.
13 Diskusi informal bersama Apa Mely, mantan anak korban resettlement, tanggal 29 April 2014.
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bambu bulat kecil agar tidak basah jika hujan atau menyeberang sungai.14

Belanda memaksa orang Taa membangun ruas jalan dari Taronggo sepanjang tepi Sungai Salato menuju
Ampana dengan linggis dan tandu-tandu. Orang Taa memahat pegunungan batu hingga sampai ke Uewaju dan
membangun jembatan kayu hingga tembus ke Bongka.
Selain itu, orang Taa juga dipaksa membangun jalan
dari arah Taronggo menuju Morowali (Marisa dan Kayupoli). Setelah Belanda pergi, sebagian besar orang Taa
itu kembali lari ke hutan penuh dengan ketakutan dan
kecemasan. Tuan Verdock adalah orang Belanda pertama yang mengkristenkan beberapa orang Taa di Lemo.
Ia adalah salah satu staf dari Albert Christian Kruyt
(1930), seorang misionaris yang membangun sekolah
dan gereja di Lemo. Anak-anak orang Taa diberikan
pendidikan dalam nuansa ke-Kristenan.15
Peristiwa-peristiwa yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa penindasan terhadap orang Taa telah berlangsung sejak lama dan menyejarah. Tidak mengherankan
jika orang Taa mengidap ketakutan dan selalu merasa
terancam. Orang Taa selalu menaruh curiga yang tinggi
terhadap orang asing. Setiap orang baru atau orang asing
yang berkunjung ke daerah mereka, dianggap tak pernah bebas nilai dari tiga hal: Pertama, hendak memaksa
atau menjebak mereka beralih ke agama-agama ‘dunia’
lewat berbagai macam motif. Sebagaimana dalam masa
Pemerintahan Kolonial Belanda yang memaksa mereka
bermukim di pesisir untuk menjalankan kebijakan kon-

14 Diskusi dan FGD di Taronggo 30 April 2014
15 Nama Verdock dan Kruyt sangat membekas di ingatan orang-orang
Tau Taa Wana dan seringkali menceritakan kepedihan dari kekejaman Belanda dan trauma masa-masa itu pada anak dan cucunya,
sebagai ingatan sejarah, ia tentu saja terus hidup dalam konstruksi
dan narasi anak-anak Tau Taa Wana.
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trolir. Dibuat terpaksa mematuhi praktik pendisiplinan
demi kepentingan penarikan pajak. Sekaligus diarahkan
untuk menjalani agama baru yang diperkenalkan melalui peran misionaris yang bekerjasama dengan Pemerintah Kolonial. Kedua, hendak merampas kebebasan dan
tradisi mereka yang memiliki ikatan kuat denganalam.
Kecemasan itu terutama berkaitan dengan upaya pemindahan paksa yang seakan tak pernah berhenti mengancam mereka, dari waktu ke waktu. Kehati-hatian itu
bersumber dari tuturan nenek moyang yang terwariskan. Betapa tidak, kekejaman terhadap orang Taa telah
terjadi sejak penjajahan Belanda yang disusul dengan
pendudukan Dai Nippon. Kekejaman itu tak berhenti.
Indonesia merdeka di bawah Orde Baru yang melanjutkan kekejaman dengan kebijakan REPELITA. Setali tiga
uang. Rezim setelah Orde Baru bahkan melakukan kekejaman yang lebih sistematis, terstruktur dan meluas
dengan berbagai manipulasi berupa teritorialisasi berbasis konservasi dan perkebunan sawit hingga sekarang,
yang terus menerus mengincar dan memaksa orang Taa
harus pergi meninggalkan wilayah-wilayah adat mereka
ke dataran-dataran rendah atau wilayah pesisir. Peristiwa-peristiwa yang menindas orang Taa dalam sejarah
dituturkan dari generasi ke generasi. Saat ini, jika ada
orang Taa yang berumur tua berpapasan dengan orang
lain (orang baru) di jalan, akan selalu berusaha untuk
menghindar atau berusaha tidak berpapasan. Tindakan
ekstrim mereka dalam merespon ancaman biasanya
dengan melepas anak sumpit yang beracun (tapi ini tak
pernah terjadi) atau berlari pergi menjauh ke dalam hutan. Ketiga, kekhawatiran yang mereka rasakan adalah
bahwa orang yang datang membawa bantuan sekolah,
dan lain-lain sebenarnya bukan bertujuan membantu
mereka. Tetapi datang dengan misi untuk mengubah
keyakinan atau kepercayaan agama halaik yang telah
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dianut secara turun temurun, sebagaimana pengalaman
yang dialami oleh orang tua mereka sejak zaman Belanda hingga sekarang.

Tekanan terhadap eksistensi Halaik, sebagai kepercayaan kosmologi masyarakat adat Tau Taa Wana masih
berlangsung hingga kini. Orang Taa yang tinggal di Lipu
Pattuja cemas dengan keberadaan Yayasan Alisintove.
Keberadaan Alisintove yang mengajar anak-anak tentang agama Kristen lewat metode pendidikan menyanyi dan
pengenalan aksara dianggap membebani kebebasan atas
berkeyakinan dan spritualitas. Beberapa ritual keadatan
dalam kosmologi halaik, seperti momago, seringkali dilarang oleh Pengurus Yayasan Alisintove. Mereka sering
dibentak, dan dimarahi karena dianggap mempraktikkan pemujaan setan.
“Para pengurus Alisintove bilang, ritual itu dianggap
seperti keributan dan menganggu ketertiban, momago dianggap sebagai sebuah kegiatan memanggil setan”, ujar Apa Rana.

Ali Sintove adalah satu yayasan Kristen yang dirintis sejak tahun 1993 dan masuk pertama kali di Bungku
Utara, tepatnya di Desa Boba. Yayasan ini didirikan oleh
perempuan bernama Kawani dari Ponggee. Kawani aktif melakukan upaya menuju pembaptisan orang Taa di
Uemvanapa menjadi Kristen. Secara keseluruhan organisasi ini bekerja dalam kerangka misi penginjilan. Caracara yang dipakai adalah memberikan layanan pendidikan, layanan kesehatan. Yayasan ini juga dipakai sebagai
panti asuhan. Setelah meninggalkan Alisintove, Kawani
mendirikan panti asuhan Maryam di Ponggee, Poleganyara Kecamatan Pamona Timur.
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Pada tahun 1997, donatur Ali Sintove adalah Direktur Rumah Sakit (RS) Balai Keselamatan Palu bernama
Drs. S. Tahir dan Dr. Helen. S. Tahir ini dulunya muslim
tetapi pindah agama. Penyandang dana besar bagi misi
penginjilan melalui program sekolah dan pendidikan
bagi orang Taa berasal dari Surabaya. Setiap tahun, berbagai mahasiswa Teologia dari berbagai daerah seperti
Manado, Toraja, Ambon datang melakukan Kuliah Kerja
Nyata (KKN) dan pengabdian menjadi tenaga didik di sekolah yang dibangun oleh Ali Sintove.16

Para mahasiswa rombongan penginjil ini seringkali menunjukkan sikap intoleran. Secara terang-terangan
mereka melarang orang Taa melakukan ritual momago
atau mobolong sejak mereka masih tinggal di Kampung
resettlement Rio Tinto. Pada saat orang Taa pindah ke
Lipu Pattuja, rombongan pengijil itu mengawal dan
mengikuti mereka. Yayasan Ali Sintove bahkan membangun sebuah mess yang berfungsi sekaligus sebagai
sekolah informal bagi anak-anak mereka. Selain itu, juga
disiapkan sebuah landasan helipad manual di ujung Lipu
Pattuja sebagai tempat mendarat helikopter carteran.
Helikopter carteran itu digunakan untuk mengangkut
dokter dan perlengkapan praktiknya pada setiap hari
Jumat dan waktu-waktu tertentu untuk memberikan
pengobatan gratis. Dengan cara itulah Yayasan Ali Sintove mendorong orang Taa untuk meninggalkan praktik
perdukunan yang selama ini dianggap buruk oleh para
pengurus Alisintove.17
Pada sisi tertentu, keberadaan Ali Sintove dianggap sebagai jalan keluar untuk memberantas buta huruf
dan meningkatkan pengetahuan anak-anak orang Taa.

16 Idem
17 Disampaikan oleh para To Tua (orang tua) saat acara momago di
Pattuja tanggal 24 April 2014
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Namun di saat yang bersamaan, kehadiran organisasi
itu, sekaligus dianggap sebagai ancaman oleh orang Taa
terhadap eksistensi kepercayaan leluhur ‘halaik’ (agama
lokal) yang mereka yakini sejak nenek moyang dan telah
melewati babakan sejarah yang sudah cukup panjang,
baik dari generasi yang hidup dalam tekanan kolonial
maupun dalam tekanan pasca kolonial seperti sekarang
ini. Namun perayaan atas kemenangan menghadapi
proyek peralihan agama dari luar patut menjadi pelajaran berharga. Terbukti kepercayaan kosmologi halaik
masih tetap dipegang teguh oleh masyarakat adat Tau
Taa Wana hingga kini. 18
Damar dan Rantai Komoditas Pasar Global

Pelibatan Orang Taa dalam rantai pasokan komoditas global melalui rotan dan damar diperkirakan dimulai pada akhir tahun 1970-an. Para pedagang rotan dan
damar dari luar datang membeli komoditas itu dengan
harga yang lebih murah. WWF (1980) sebuah organisasi pendukung konservasi, pada tahun 1979, menulis
bahwa ekspor rotan dan damar dari Kolonedale, sebagai tempat pengumpulan dan pintu keluar dua komoditas tersebut, cukup tinggi dengan angka mencapai 1600
ton rotan dan 211 ton damar. Bahkan, pada tahun 1991
rotan dan damar dipasok langsung dari hutan dan sebagian diambil dari para pengiris yang merupakan orang
Taa. Transaksi jual beli rotan dan damar bahkan dipraktikkan langsung di lipu-lipu orang Taa seperti di Kajupoli dan Taronggo. Para pembeli menimbang dengan
alat yang sering digunakan petani ‘sungguhan’. Setelah
ditimbang, para pedagang membayar langsung dengan
uang tunai kepada para pencari rotan dan damar. Se18	���������������������������������������������������������������
Diskusi informal dengan warga Pattuja, 25 April 2014 dan Wawancara APA Rene, Engke tanggal 26 April 2014
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jak itu, berbagai peneliti dan para aktivis yang bekerja
untuk konservasi Cagar Alam Morowali meyakini bahwa
itulah momentum di mana orang Taa mulai dilibatkan
dalam sistem ekonomi pasar (Sudaryanto, 2005).

Menggunakan praktik cukong atau tengkulak adalah pendekatan yang jauh lebih cocok untuk menggambarkan bagaimana memahami siklus peredaran uang
dalam perdagangan damar dan rotan saat itu. Tengkulak
mengawali hubungan dagang dengan orang Taa lewat
mekanisme jeratan hutang yang biasanya dalam bentuk
uang dan barang,. Hutang dibayar oleh orang Taa dengan
hasil-hasil hutan seperti damar (soga) dan rotan (raura).
Praktik semacam ini terus berlangsung selama hampir
40 tahun, yaitu sejak tahun 1970-an akhir sampai dengan
tahun 2014.19

Di Posangke, praktik pengirisan kayu agatis untuk
memperoleh getah damar hingga kini masih menjadi
salah satu sumber pendapatan uang tunai bagi orang
Taa setelah kakao. Produksi damar di sekitar hutan Posangke bervariasi. Kalau pohonnya berdiameter 60 cm,
hasilnya bisa mencapai 1 (satu) kilogram. Sebagian besar para pencari damar mengiris pohon damar dengan
ukuran antara 20 hingga 30 batang untuk mencapai
hasil 30 hingga 50 kilogram basah. Satu pohon Damar
biasanya diiris oleh 3 (tiga) hingga 7 (tujuh) orang.
Salah satu tempat pencarian damar terbaik adalah
hulu Sungai Salato dan Ue Vaju menuju Sungai Bongka.
Kedua sungai itu sebenarnya memiliki satu sumber mata
air. Mata air itu mengalir ke Sungai Salato menuju arah
timur yakni daerah Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali Utara dan Ue Vaju (Bongka) mengalir ke
arah barat menuju Kecamatan Ulu Bongka Kabupaten
Tojo Una-una. Kedua aliran sungai itu hanya dipisahkan
19 Idem
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oleh sebuah gunung. Untuk sampai ke tempat ini, dibutuhkan waktu satu hari perjalanan melalui tebing-tebing
gunung yang menanjak sepanjang aliran Sungai Salato.
Sekali berangkat ke tempat ini, biasanya mereka menghabiskan waktu 3 hari untuk mencari damar. Dalam
waktu 3 hari itu, damar yang mereka hasilkan biasanya
mencapai 50 kilogram, yang kemudian mereka jual kepada Apa Dimes. Ia adalah seorang penadah di lipu-lipu
orang Taa, yang sengaja ditempatkan di situ oleh Ngkai,
yaitu seorang tengkulak damar sekaligus penadah di
tingkat desa. Satu kilogram damar bisa mencapai 10.000
rupiah jika dijual langsung ke Ngkai di Desa Taronggo.
Tetapi jika dijual ke penadah, satu kilogram damar dihargai antara 5 (lima) hingga 7 (tujuh) ribu rupiah.
Mencari damar bagi orang Taa dilakukan di hutanhutan yang ada di Posangke selama musim kemarau,
yaitu sebanyak 2 (dua) hingga 3 (tiga) kali dalam satu
bulan. Tengkulak di Desa Taronggo yang selama ini menjadi penadah atau terlibat dalam transaksi damar dan
rotan mengaku telah memasang beberapa pengumpul
dari kalangan orang Taa sendiri di setiap lipu. Hal itu
dilakukannya sebagai taktik untuk memonopoli pintu keluar damar, langsung dari tempatnya. Tengkulak melakukan itu dengan cara memberikan modal kepada mereka,
seperti sembako, uang, dan kebutuhan-kebutuhan rumah tangga lainnya. Para tengkulak, yang sering disebut
‘bos’ oleh orang Taa, juga membuka kios, menjual aneka
barang keperluan rumah tangga, barang pakai seperti
sepatu, sandal, dan juga bahan bakar seperti bensin dan
solar. Kios dan barang yang dijual para tengkulak hanya
sebagai modus untuk menutupi tujuan aslinya. Kios itu
bukan usaha utama. Kios adalah pintu yang digunakan
para tengkulak untuk memudahkan orang Taa masuk
dalam jeratan hutang mereka. Menyediakan atau menjual
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barang-barang semacam itu, kata mereka (para tengkulak) wajib dilakukan jika hendak menjalankan bisnis
perdagangan rotan dan damar.

Para tengkulak sengaja menempatkan beberapa
orang sebagai penadah atau pengumpul di lipu-lipu
orang Taa. Beberapa di antaranya bisa disebutkan antara lain adalah Apa Dimes (Monga) yang ditempatkan di
Ratobae, Emi dan Yunus, Ahing dan Kupa yang ditempatkan di Lengko Posangke. Setiap pengumpul tingkat lipu
mempunyai 5 hingga 30 orang anggota pencari damar.
Apa Dimes, disinyalir adalah pengumpul yang memiliki paling banyak anggota karena wilayah transaksinya
cukup luas, yakni memanjang mulai dari Pattuja sampai ke Ue Vaju dan Air Terjun Salato. Para tengkulak di
tingkat desa mengenal dengan baik karakter orang Taa.
Modal pengetahuan yang dimiliki tentang orang Taa digunakan sebagai cara mengikat mereka.
Bagi para tengkulak, hidup orang Taa sangat menderita terutama karena sumber penghasilan uang mereka hanya dari kegiatan mencari damar dan rotan. Tetapi
para tengkulak juga tidak setuju kalau orang Taa dipindahkan ke kampung. Bagi para tengkulak, memindahkan
orang Taa ke kampung sama saja dengan mendorong
mereka (orang Taa) ke dalam kesulitan hidup yang lebih
parah. Namun sikap para tengkulak ini juga mengandung kepentingan. Sebab, jikalau para pencari damar
yang selama ini menjadi pemasok dipindahkan, bisa jadi
bisnis rantai perdagangan damar dan rotan akan mengalami masalah.
Salah satu tengkulak yang akrab dipanggi Ngkai,
sebutan bagi orang tua di kampung Taronggo, mengatakan:
Potret Konflik di Kawasan Hutan Sulawesi
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“…Saya menjalankan bisnis ini dengan memberikan
hutang misalnya panjar barang, beras, rokok, sehingga itu makanya saya menjual sembilan bahan pokok,
jadi jualan ini semacam jerat. Hutang ini biasanya
enam bulan, kalau musim hujan hutang jarang ada
yang lunas....Kalau hutangnya lunas pun, biasanya
mereka ambil barang baru lagi. Para pengumpul saya
di Lipu juga memberikan hutang pada anggotanya.
Hutang besar yang diberikan pada pencari damar
antara 3 hingga 20. Bahkan totalnya keseluruhan bisa
mencapai seratus juta. Kalau mereka menghasilkan
damar, ada yang membayar hutang hingga lunas ada
juga yang hanya, setengah, atau tidak sama sekali…”
Para tengkulak pada umumnya adalah orang luar.
Disinyalir beberapa di antaranya adalah transmigran
yang berlokasi di sekitar wilayah adat Tau Taa Wana. Selain sebagai tengkulak, orang-orang yang notabene bukanlah orang Taa itu juga melakukan pencarian damar
di wilayah adat Tau Taa Wana. Hal ini disinyalir sebagai
akibat dari gagalnya panen kakao akibat serangan penyakit di lahan-lahan para trasmigran. Pada tahun 2009,
Marcus Colchester20 mencatat bahwa setidaknya terdapat lebih dari 200 orang transmigran yang masuk lebih
dalam ke wilayah teritori orang Wana untuk mencari
damar. Di sisi lain, pemerintah ketika itu justru berencana
meluaskan wilayah transmigran ini ke selatan, barat dan
barat daya. Masuknya para transmigran ke dalam wilayah
adat orang Taa jelas akan berdampak pada berkurangnya
penghasilan orang Taa dari damar dan membuat damar
menjadi komoditas yang harus diperebutkan. Apalagi
jika dihubungkan dengan karakter orang Taa yang cend-

20 Colchester, Marcus. (2009). “Visit to the Land of the Wana, a Forest
People of Indonesia». Forest People Programme.
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erung menghindari orang-orang yang berasal dari luar,
menyebabkan mereka menjadi orang-orang yang potensial kehilangan kesempatan dalam memanfaatkan hasil
damar di wilayah adat mereka sendiri.

Dalam satu bulan, selama musim kemarau jumlah
damar yang terkumpul sekitar 6 hingga 7 ton. Biasanya,
harga damar setiap kilogramnya mencapai 9000 rupiah,
kadang 10.000 hingga 11.000 rupiah. Namun harga ini
tidak pernah tetap, tergantung harga bos (eksportir) Cina
yang berada di Makassar. Sementara para pengumpul di
setiap lipu bersaing harga, ada yang memberikan pada
pencari damar antara 5000 hingga 7000 per kilogram.
Di tengah persaingan harga damar dan rotan yang tidak
tentu harganya itu, kakao menjadi alternatif untuk menghasilkan uang tunai yang kini mengimbangi pendapatan
mereka dari damar dan rotan. Hal ini cukup melegakan
bagi orang Taa, sehingga hutang tidak terlalu menumpuk.
Ngkai bekerjasama dengan tengkulak dari Lijo,
Pandauke, Tokala Atas. Satu kali pengiriman antara 1618 ton. Dalam satu bulan biasanya damar sebanyak dua
truk dikirim ke Kolonedale. Setelah damar sampai di
Kolonedale, kemudian dijemput oleh mobil jenis Puso,
sebuah ekspedisi angkutan barang untuk dibawa lagi ke
Kota Makassar. Para tengkulak mengaku, mereka sebagai
penadah di tingkat desa hanya mendapat untung sekitar
800 rupiah setiap kilogram damar.

Legalitas pengelolaan damar di Desa Taronggo
dikeluarkan oleh Dinas Provinsi Sulawesi Tengah. Izin
yang mereka miliki terus menerus mengalami perpanjangan setiap tahunnya sejak tahun 2005. Dari pengakuan para tengkulak, tahun ini adalah kedelapan kalinya mereka mendapatkan izin untuk membeli damar.
Biaya untuk kontrak per tahun antara 300-500 ribu rupiah. Bentuk izin pengelolaan damar adalah kontrak per
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tahun dengan target antara 50 hingga 100 ton. Mereka
juga harus mengeluarkan biaya retribusi dari kecamatan
hingga propinsi, belum lagi termasuk izin biaya angkutan yang mereka bayarkan di setiap pos. Biaya untuk pos
desa yakni lima ribu rupiah per ton, kecamatan sekitar
15.000 per ton dan hingga Kabupaten. Maka tidak heran,
jika setiap pengumpul juga harus membeli hasil bumi
yang lain seperti kopra, dan kakao.

Damar dari Makassar dibersihkan dan diperpack
lagi, lalu dikirim ke Surabaya, dan China. Kuota pengiriman damar paling besar ke negeri India. Stock damar yang
terkumpul di gudang eksportir Makassar didapatkan dari
Manado, Palu, Morowali, dan beberapa daerah di Indonesia
Timur. Para eksportir setiap kali mengirim damar mencapai angka 6 (enam) hingga 8 (delapan) kontainer.21
Para tengkulak mengaku bahwa bos yang selama ini
memberikan modal kepada mereka berasal dari Makassar. Bos itu sudah pernah berkunjung ke Desa Taronggo
untuk melihat lokasi damar yang selama ini dipasok ke
Makassar. Salah satu alasan bos tersebut mengunjungi
Taronggo adalah karena selama ini ia tidak pernah tahu
di mana lokasi tempat mengambil damar. Ketika bos itu
berkunjung, para tengkulak desa membawanya mengunjungi lokasi-lokasi pengambilan damar di dalam hutan.
Untuk pertama kalinya, orang Taa menanam kakao
antara tahun 1997-1998. Tanaman itu diperkenalkan oleh
transmigrasi kemudian merebak melalui penjualan bibit
kakao secara besar-besaran. Orang Taa yang pertama kali
menanam kakao di lingkungan komunitas mereka adalah
orang bernama Apa Ngketong, yang kemudian berbagi
bibit dengan orang Salisarao hingga meluas menjadi salah
satu tanaman andalan kedua setelah padi ladang.
21 Wawancara Ngkai, 2014.
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Komoditas kakao menjadi salah satu penyebab
bagi beberapa keluarga di Lipu Salisarao untuk mulai
menetap sehingga tradisi berpindah menjadi berkurang
dalam sepuluh tahun terakhir. Rata-rata Orang Wana di
Salisarao, memiliki 2 hektar kebun kakao. Proses penanaman, perawatan, dan panen kakao masih dikerjakan
sendiri oleh masing-masing rumah tangga. Panen raya
kakao terjadi pada bulan 7 (Juli) dan berlangsung selama sebulan penuh. Hasil rata-rata sekali panen mencapai 2-3 karung atau sekitar 60-70 kilogram dalam keadaan kering.

Kakao telah menjadi komoditi yang menghasilkan
uang tunai atau ekonomi alternatif di luar damar. Sebelum mengenal kakao, orang Taa mengenal ekonomi uang
dari transaksi yang dilancarkan oleh berbagai pedagang
damar dan rotan yang menciptakan ketergantungan
terhadap uang tunai bagi orang Taa. Kakao memberikan mereka alasan baru dalam mengolah lahan. Terkait
sistem kepemilikan atas tanah, mereka mengaku bahwa
tidak ada sistem kepemilikan tanah secara pribadi dalam
hukum orang Taa, tetapi hanya pemilikan atas tanaman.
Kebiasaan menanam dan menuai hasil (memperoleh
uang tunai) dari kakao juga berpengaruh terhadap tradisi berpindah yang sekarang ini sedang bergeser ke arah
tinggal menetap. Sudah mulai terlihat adanya perubahan
pada rumah-rumah mereka, terutama di lipu Salisarao.
Sebagian penduduk yang dulu tinggal di Taronggo berpindah ke lipu ini. Di sini, mereka menanam kakao yang
pada akhirnya memberikan pengaruh besar terhadap
perubahan mental dan cara mereka bersikap terhadap
tradisi berpindah.22
22 Observasi pribadi dan Wawancara Main, 2014.
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Kakao juga sepertinya memberikan pengaruh besar terhadap konsumsi barang rumah tangga dan kebutuhan terhadap barang-barang elektronik. Setiap kali
mereka menjual kakao, mereka selalu membeli dan
membawa pulang barang-barang baru seperti senter,
radio, handphone, jam tangan hingga mesin penerangan
seperti genset dan solar panel. Mereka juga seringkali
membeli karpet karet produk industri, walaupun tikar
yang terbuat dari daun pandan masih sangat banyak
dipergunakan. Beberapa orang Taa yang sering pergi ke
daerah dataran rendah, terutama pasar dan toko-toko,
usai menimbang kakao rela memikul kasur melintasi
sungai dan pegunungan ke lipu, tempat ia tinggal.

Penetrasi tanaman kakao di beberapa lipu yang
berada di Posangke tidak saja terjadi di antara orang
Taa yang bermukim di tempat itu. Orang yang tinggal di
Desa Taronggo juga sebagian datang mengambil lahan
dan menanam kakao di tempat itu. Dan umumnya, orang
Taa menanam kakao karena terpengaruh oleh tetangga
kampung, yaitu teman-teman mereka sendiri di Desa
Taronggo dan transmigran yang tinggal di daerah dataran rendah, terutama, Satuan Pemukiman A, B, C dan D
atau yang terkenal dengan sebutan (SPC).
Teritorialisasi dan Bisnis Hasil Hutan

Kawasan hutan yang menjadi tempat sebaran pemukiman Tau Taa Wana, baik di Posangke maupun Kajupoli, ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia
sebagai kawasan Cagar Alam Morowali melalui Keputusan Menteri Kehutanan RI No. 374/Kpts-VII/1986 tanggal 24 November 1986. Penetapan status Cagar Alam
Morowali didasarkan pada fligt survey pada tahun 1997,
dari ketinggian permukaan laut 3000 meter d.p.l terdiri
dari formasi bunga karang, sungai-sungai dan danau air
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tawar, serta kampung-kampung penduduk tradisional
yang tersebar dengan radius perantara yang panjang
atau jarang. Teritorialisasi kawasan beserta unit ekosistem pendukungnya telah mendorong munculnya istilah
‘manusia cagar’. Istilah ini disematkan dengan sengaja
kepada orang Taa oleh kalangan aktivis pendukung
Cagar Alam dengan petugas balai yang mengawasi kawasan ini. Penyebutan “manusia cagar” pada orang Taa
didasari oleh asumsi bahwa orang Taa adalah bagian
dari komunitas endemik penghuni Cagar Alam (Sudaryanto, 2005).23

Sementara itu, seluruh dataran rendah dan tengah,
yakni Posangke dan Kajupoli, sebelumnya dicadangkan
bagi areal Hak Pengusahaan Hutan (HPH) PT Marabunta
seluas 320.000 hektar, yang membentang dari Teluk Tomori sampai Pulau Peleng. PT Marabunta sendiri merupakan perusahaan joint venture antara Tri Usaha Bhakti, sebuah unit usaha dari yayasan bentukan Angkatan
Bersenjata Republik (ABRI) dengan sebuah perusahaan
Jepang dengan komposisi tenaga kerja campuran Indonesia dan Malaysia. Pada saat itu, proses penetapan Cagar Alam Morowali dengan konsesi PT Marabunta saling
tumpang tindih, sehingga Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Sulawesi Tengah Ir. V. L. Tobing merencanakan
lokasi baru untuk PT Marabunta. Menurut Tobing, HPH
tidak dibenarkan berada di dalam kawasan yang sudah
ditetapkan, meskipun ia juga mengakui pada saat itu telah
terjadi penebangan kayu agathis dan hasil tebangannya
menumpuk di muara ungai Morowali. Baik penetapan
Cagar Alam Morowali, maupun penetapan konsesi HPH,
kedua-duanya sama sekali tidak melibatkan masyarakat
Tau Taa Wana. Para pemangku adat kaget ketika tiba-tiba petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA)
23 Diskusi dengan Daud, guru SD di Desa Taronggo, 2014.
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dan Kehutanan memberikan pengarahan bahwa hutan
yang mereka tempati merupakan hutan lindung dan sudah ditetapkan menjadi kawasan Cagar Alam Morowali.
Di saat bersamaan terjadi pengabaian besar-besaran
terhadap wilayah adat. Negara tidak memberikan pengakuan pada wilayah hukum adat orang Taa, justru sebaliknya menyerahkan sepenuhnya wilayah adat Tau Taa
Wana seperti Posangke dan Uevaju kepada perusahaan
HPH. Lucunya, para petugas Jagawana yang harusnya
bekerja mengawal dan mengawasi kawasan Cagar Alam
Morowali, jarang masuk ke hutan karena mereka lebih
banyak berdomisili di Kolonedale. Masyarakat Tau Taa
Wana justru dijadikan sebagai penjaga dan ‘pengawas
hutan’ dengan hak enklaf untuk mencegah praktik illegal
logging (Sudaryanto, 2005).
Orang Taa menuturkan bahwa sejak tahun 1963
dan 1970-an ABRI terlibat dalam pemungutan hasil hutan. Oknum TNI yang ditempatkan di Baturube terlibat
dalam bisnis rotan di sekitar aliran Sungai Salato. Orang
Taa masih ingat dua orang dari oknum tentara yang melakukan kegiatan tersebut bernama Thamrin dan Lahadi.
Keduanya berasal dari satu daerah di Sulawesi Selatan
bernama Masamba, yang sekarang menjadi ibu kota
Kabupaten Luwu Utara. Keduanya menjalankan bisnis
rotan dan dalam menjalankan bisnis tersebut, mereka
memobilisasi tenaga kerja dari kampung halamannya,
Masamba. Sebanyak 50-an orang pada saat itu dimobilisasi untuk mencari dan mengumpulkan rotan di belantara hutan sepanjang hilir Sungai Salato hingga ke
arah hulu Ue Vaju. Rotan-rotan itu dihanyutkan melalui
sungai dan dikumpulkan di lapangan Taronggo Baru.24
24 Minonente, Kepala Desa Taronggo Pada saat itu yang juga berdarah
Tau Taa Wana.
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Para perotan yang dimobilisasi itu, seringkali meminta makanan pada orang Taa, seperti gata (tepung esktraksi berbahan dari ubi), dan juga beberapa ekor ayam
untuk dibuat menjadi kapurung. Dua dari 50 orang yang
dimobilisasi itu memilih untuk tinggal menetap bersama
orang Taa. Kedua lelaki itu menikah dengan gadis di Uewaju. Salah satu dari keduanya pindah ke camp 7 (tujuh)
yang terletak di daerah aliran Sungai Bongka, Tojo Unauna. Di sana, ia tinggal dan menetap. Sebelum meninggal
dunia, ia sempat menjabat sebagai kepala desa.25
‘Konsesionalisasi’ dan Praktik Eksklusi

Praktik teritorialisasi berbasis kawasan konservasi
Cagar Alam Morowali yang diikuti dengan pemungutan hasil hutan oleh perusahaan HPH, telah berhasil
mengambil wilayah keadatan orang Taa dengan cara
‘merampas’. Sepertinya, tekanan terhadap wilayah adat
Tau Taa Wana terus berlangsung tanpa upaya rehabilitasi apalagi perlindungan dari pemerintah. Pemerintah
Orde Baru di bawah Soeharto mencanangkan Panca
Program Repelita V (lima) melalui Pemerintah Daerah
Tingkat II (dua) Poso. Peresmian program ini ditandai
dengan penanaman 50 pohon bibit kakao di Kelurahan
Ranononcu pada tanggal 18 Agustus tahun 1989. Program ini ditetapkan Tingkat II Kabupaten Poso Nomor:
75/188.45/VI/1989 tanggal 15 Juni 1989 ketika Kabupaten Poso dipimpin oleh Arif Patanga. Program ini pada
dasarnya dijalankan dengan maksud meningkatkan status desa sekaligus melakukan penataan kembali satuan
mukim masyarakat pedesaan. Dengan program ini, akan
terjadi suatu proses yang mendorong modernisasi pedesaan dengan memukimkan kembali masyarakat yang
25 Idem.
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dianggap belum modern seperti orang Taa yang pada
saat itu masih berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Poso. Di samping maksud itu, program ini juga
bermaksud untuk mengajarkan pada masyarakat dan
menerangkan input tanaman komoditas kakao sebagai
sumber ekonomi uang.
Pemerintah juga memprogramkan penarikan pajak dengan memfasilitasi teknik menabung uang pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari bambu.
Masyarakat yang hidup dalam wilayah administrasi Kabupaten Poso, saat itu dibius dengan gerakan “tabungan
bambu” agar mempermudah pemerintah menarik pajak.
Pajak hanya mungkin bisa dibayarkan jikalau ada status
kepemilikan tanah secara pribadi yang disertai bukti tertulis. Sehingga antara proses fasilitasi cara menabung,
pengenalan tanaman komoditi, hingga penyiapan surat
menyurat bagi tanah merupakan kerja prioritas satu paket sekaligus dengan peningkatan citra dan status desa.
Secara umum, gerakan terobosan Pembangunan Desa
tersebut bertumpu pada lima program utama, yaitu:
1.		 Peningkatan Citra Desa
2.		 Peningkatan Citra Kota
3.		 Peningkatan Pendapatan Masyarakat
4.		 Peningkatan Pendapatan Daerah
5.		 Peningkatan Tertib Personil dan Tertib Administrasi.
Pemerintah berharap program peningkatan citra
desa mampu meningkatan status desa swadaya dan swakarya menjadi desa swasembada. Pada akhir Pelita V, seluruh Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten
Poso ditargetkan menjadi Desa Swasembada. Melalui
gerakan lunas PBB, setiap keluarga dihimbau untuk menabung melalui tabungan bambu PBB.
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Kampanye keberhasilan program tabungan bambu
pertama kali dilakukan lewat acara belah tabungan bambu PBB milik warga Lembomawo, Poso. Bambu tabungan
PBB itu dibelah dalam suatu acara resmi oleh Komandan
Komando Daerah Militer (Dandim) 1307 dan disaksikan
langsung oleh Bupati Kepala Daerah tingkat II Poso, Arif
Patanga, beserta jajaran pejabat tinggi di lingkungan
kantor pemerintahan Kabupaten Poso. Program ini dianggap sukses dan menyusul program ABRI Masuk Desa
(AMD) manunggal 38 Desa di Tobamawu, Kecamatan
Ulu Bongka, 10 Oktober 1991. Masyarakat Tau Taa Wana
yang dilekati dengan stereotype sebagai masyarakat
yang belum modern, dan suku terasing, menjadi sasaran
paling empuk dari program ini. Pemerintah mencanangkan berbagai skema relokasi dan pemukiman kembali
dalam Program Perkembangan P2LDT dan Resettlement
Desa yang direalisasikan dalam judul besar Pemugaran
Perumahan dan Lingkungan Desa Terpadu (P2LDT). Segala macam program yang dirancang bertujuan untuk
memudahkan penarikan pajak bumi dan bangunan serta
mencapai tujuan Pelita V. Progam P2LDT ini berlangsung
dari tahun 1989 hingga 1990 tahun1993 hingga 1994.
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Sumber: Buku Profil Arif Patanga, 1994
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Sementara itu, pemerintah menjalankan program
nasional yang berjudul Penertiban dan Peningkatan
Pengurusan Hak Tanah (P3HT). Dalam pelaksanaannya di Kabupaten Poso, program tersebut dijalankan
oleh Pemerintah maupun swadaya masyarakat secara
massal. Di tingkat Propinsi Sulawesi Tengah, Gubernur
Sulawesi Tengah mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor SK.51/959.3/III/1987
tanggal 30 Maret tahun 1982 yang menjadi pedoman
pelaksanaan program tersebut. Sementara itu, tingkat
realisasi pendaftaran tanah sertifikasi lahan masyarakat
dalam Program Nasional (Prona) dan Program Daerah
(Proda) pada periode 1989/1990 dan 1993/1994 terbilang sukses mengubah lanskap dan peralihan kepemilikan dari status komunal, keluarga menjadi kepemilikan
pribadi. Perubahan-perubahan itu dapat tergambar
dalam angka realisasi Prona dan Proda sebagai berikut:
a.		 Prona : Target : 2.250 Bidang
Realisasi : 2.252 Bidang
b.		 Proda : Target : 1.750 Bidang
Realisasi : 1.447 Bidang

Pada saat yang bersamaan, kegiatan perluasan
ekonomi berbasis konsesi juga berkembang. Industri
ekstraktif terus merambah Morowali yang merupakan
ekspansi industri ekstraktif masa lalu ketika masih menjadi bagian dari Kabupaten Poso. Pada tahun 1993, bahan galian Kromit di Kecamatan Bungku Tengah yang
dikelola oleh PT. Palmabim Mining Bituminusa sejak
tahun 1988 telah melakukan ekspor perdana ke Negara
Australia dan Filipina. Sementara itu, bahan galian batu
marmer di Kecamatan Lembo Desa Korowalelo dikelola
oleh PT Istana Marmerindo pada periode 1989-1994
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dan 17 perusahaan dalam negeri dan 1 perusahaan penanam modal asing, yaitu PT Lombok Mutiara Indonesia
di Matarappe.

Sebagai lanjutan proyek peningkatan dan perubahan status desa pada Repelita V, pada tahun 1993,
masyarakat Tau Taa Wana dari berbagai Lipu dimukimkan kembali di Lamuru melalui Program Pemukiman
Masyarakat Terasing (PMKT). Program ini kemudian
disusul dengan program Komunitas Adat Terpencil
(KAT). Seluruh orang Taa yang di-resettlement pada saat
itu disatukan di Lamuru, Desa Boba. Mereka dipindahkan dari Lipu Paramba, Lemo, Walia, Parangisi, Lijo, Ue
Vakatu, Sea, Ue Lincu, Salubiro, Taronggo lama, Uemvanapa, dan Puumboto. Saat terjadi banjir tahun 2007, kampung resettlement ini hilang karena rumah-rumah yang
dibangun terbawa longsor dan banjir. Isi kampung dan
sebagian penghuninya dinyatakan tertimbun oleh material longsor dan banjir. Kampung ini berada persis di
aliran Sungai Boba Bungku Utara. Dengan menggunakan
sumber anggaran nasional, Provinsi Sulawesi Tengah secara bertahap terus melakukan program PMKT. Melalui
program ini, pemukikan kembali orang Tau Taa Wana
dilakukan secara bertahap dan dalam beberapa gelombang pemindahan.26

Proses pendampingan dilakukan oleh Departemen
Sosial (Depsos) Kabupaten Poso. Mereka membangun
pemukiman baru bagi Tau Taa Wana sebanyak 105 unit
rumah yang dibangun dalam dua tahap. Depsos juga
memberikan kebutuhan hidup, seperti sembako sebagai jaminan hidup (Jadup) selama waktu 2-6 bulan yang
dibagikan sekali dalam seminggu, biasanya tiap hari Jumat.
Jadup itu terdiri dari bawang, rica, tomat, ikan, garam,
26	������������������������������������������������������������
Wawancara Aco, pendamping Depsos, dari tahun 1993 sampai tahun 2003.
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piring, dan juga belanga-belanga sebagai alat masak dan
goreng. Para pendamping Depsos27 menamai bantuan
sembako ini dengan istilah” Barito”. Sebelum pembagian
sembako dilakukan, masyarakat terlebih dahulu digunakan tenaganya untuk berbagai program kerja bakti (gotong royong) misalnya untuk membersihkan balai serba
guna, jalan, lapangan, dan tempat ibadah.
Melalui program ini, para petugas pendamping
masyarakat mendorong etos kerja masyarakat dengan
cara memberikan hadiah pada masyarakat yang mereka
beri nama “hadiah prestasi”. Bentuk hadiah yang diberikan adalah ayam sebanyak 24 ekor dan diberikan kepada
kelompok yang dianggap berprestasi. Biaya yang dikeluarkan untuk pembelian hadiah bagi para pemenang
bukanlah uang pribadi para pendamping. Mereka (para
pendamping) mengajukan anggaran tersebut kepada
kantor Departemen Sosial Kabupaten di Kota Poso.28

Program Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang
dilancarkan oleh Depsos juga memberikan kegiatan
pembinaan mental atau Bintal (Bimbingan Mental).
Fasilitasi pada kegiatan ekonomi juga diberikan melalui
pendampingan oleh petugas umum dari bagian pertanian, perkebunan, peternakan dari kecamatan yang datang dalam waktu-waktu tertentu. Program ini juga menyediakan sapi untuk dijadikan sebagai hewan ternak
bagi masyarakat Taa. Berikut penuturan Aco, seorang
pendamping Depsos, tentang bagaimana ia hidup dan
bekerja dalam program KAT,
“…kami ada beberapa orang dikirim ke sana, tapi hanya saya yang bisa bertahan. Beberapa teman saya pulang karena tidak tahan, sebagian pulang karena mer-

27 Depsos singkatan dari Departemen Sosial.
28 Wawancara Aco, mantan Pendamping program Depsos, tahun 2004.
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asa diguna-guna atau di-doti, ada yang sampai keluar
isi perutnya, katanya begitu. Saya pandai bergaul,
dan tahu bagaimana cara mendekati orang Wana sehingga mereka menyukai saya… Saya juga mengaku
bagian dari keturunan mereka yang hilang, namanya
Apa Lopo. Apa Lopo ini adalah seseorang yang penting
di kalangan orang Wana Posangke yang hilang pada
ratusan tahun yang lalu. Pada masyarakat Wana, saya
mengaku keturunan Apa Lopo, sehingga mereka mau
menerima saya dan bahkan menikah. Saya tinggal di
sana selama kurang lebih delapan tahun…”
Masyarakat adat Tau Taa Wana yang dijadikan sebagai peserta PAT diberikan Lahan Usaha (LU) seluas dua
hektar setiap Kepala Keluarga (KK). Mereka diajarkan
menanam berbagai tanaman komoditi seperti cokelat,
dan ubi-ubian. Setiap pendamping lapangan, memiliki
penyuluh yang datang tiap hari Jumat untuk memberikan arahan-arahan teknis pertanian modren.
Ancaman Perkebunan Sawit Selalu Datang

Tidak ada yang paling dikeluhkan oleh orang Taa,
selain menghawatirkan bagaimana masa depan lahan
pertanian subsistensi mereka. Masyarakat adat Tau Taa
Wana selalu khawatir jikalau perusahaan tambang atau
sawit datang, mereka akan kehilangan tanah. Apalagi
belakangan ini berbagai macam rayuan digencarkan
bahkan menggunakan aparat desa untuk meminta orang
Taa agar menerima perusahaan sawit dan mau melepas lahan, dengan alasan skema plasma. Berikut ini sebuah petikan dari kalimat Indo Erna yang mencerminkan bagaimana kecemasan itu tersimpan dan menjadi
masalah kebatinan mereka.
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“… Meka Raya mami ane kalinga
mami tamo subur tamo re’e ruanya
Kami ane sawit se damsua kami damnyai…”
(Kami takut jika tanaman kami tidak subur lagi dan
tidak menghasilkan buah lagi. Kami, kalau sawit masuk kami akan lari dan pergi meninggalkan tempat ini.
Kami tidak mungkin hidup kalau tanah sudah diambil
dan tidak subur lagi.)
Perusahaan sawit yang mereka kenal telah
mengambil lahan pertanian subsitensi mereka adalah PT. Kurnia Luwuk Sejati (KLS), sebuah perusahaan
perkebunan milik taipan lokal, bernama Murad Husain
yang berkedudukan di Kota Luwuk, Kabupaten Banggai. Murad Husain, datang ke Taronggo dan mengambil
tanah untuk perluasan perkebunan sejak tahun 1997.
Ia memanfaatkan aparat desa, menyogok beberapa elit
di kampung itu agar merayu orang Taa untuk memberikan tanah dengan janji plasma yang berakhir dengan bayaran murah secara paksa.

Pada saat PT KLS membuka perkebunan sawit,
Murad Husain mengundang Menteri Kehutanan Republik Indonesia ke Desa Taronggo. Kepada Menteri, Murad
Husain mengaku telah menyediakan lahan sawit bagi
Orang Taa sebagai peserta program PAT dan bekerjasama dengan para penyuluh Depsos sebagai pendamping
sosial. Orang Taa dipekerjakan sebagai buruh koker untuk pembibitan sawit dan buruh harian pembersihan lahan. Melalui program bagi sembako yang bekerjasama
dengan Depsos Kabupaten Poso, Murad juga membagibagikan ikan garam (ikan asin), sarung dan pakaian pada
panen pertama kebun sawitnya setelah sebelumnya ia
mendapatkan tanah murah bahkan gratis. Berkat proPotret Konflik di Kawasan Hutan Sulawesi
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gram ini, Murad Husain dinobatkan sebagai Doctor Honoris
Causa dalam bidang pemberdayaan sosial. Namun, dalam
kenyataannya, pada saat sawit plasma dikonversi oleh
Murad, hanya sebagian kecil dari masyarakat yang mendapat kebun. Beberapa anggota masyarakat menaruh
curiga terhadap apa yang dilakukan Murad, misalnya diungkapkan Apa Exel, “Kami curiga, apakah mereka akan
membuka perkebunan sawit atau hanya untuk menguasai lahan nikel. Sebab dari pengetahuan orang-orang
Desa Taronggo, bahwa keempat lipu itu merupakan daerah deposit nikel”.

Dahulu orang tua mereka tinggal di Taronggo, sejak
masa resettlement Belanda hingga pertengahan tahun
1990-an. Kesulitan hidup dan hilangnya akses terhadap
lahan mulai terasa setelah mereka menikah dan berkeluarga. Ketidakpuasan terhadap Murad Husain juga diungkapkan oleh Indo Ere. Ia menikah dengan orang asli
Lipu Sumbol, tetapi setelah menikah mereka tidak memiliki lagi tanah di Kampung Taronggo. Tidak ada tanah
yang bisa dipinjam atau dimanfaatkan, sehingga tidak
bisa menanam. Tanah atau lahan yang selama ini diolah
oleh orang tua mereka diambil oleh Haji Murad (PT KLS)
untuk perkebunan sawit. Indo Ere mengaku bahwa pamannya yang tinggal di Taronggo menjual tanah itu pada
Hj. Murad (Murad Husain). Hal itu terjadi saat ayahnya
sudah meninggal dunia. Karena Indo Ere adalah seorang
perempuan, ia merasa tidak bisa berbuat apa-apa bersama ibunya untuk melawan sang paman yang laki-laki
dan berpendidikan.
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Gambar. 7 Jalan produksi yang dibangun melalui proyek
PNPM

Tampak dalam gambar ini jalan produksi yang dibangun
melalui proyek PNPM. Menjadi pembatas antara perkebunan sawit Murad Husain dengan Cagar Alam Morowali
dan Pemukiman Rio Tinto.
Sumber: Dok. Pribadi, 2014.

Masalah semakin rumit karena sebagian besar
Orang Taa tidak bisa berurusan dengan pemerintah
karena stereotipe orang Taa yang bodoh. Saat itu tidak
banyak pilihan, mereka hanya sekali dapat kesempatan
untuk bernegosiasi, itu pun tidak berimbang. Saat ditawari uang Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) agar menyerahkan sertifikat tanah, mereka tidak
melihat adanya kemungkinan lain, atau tidak tahu harus
berbuat apa. Dengan terpaksa mereka mengambil saja
uang yang ditawarkan itu dan memberikan sertifikat
tanah, lalu pergi membawa kesedihan yang mendalam.
Berikut hasil petikan wawancara dengan Indo Ere,
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“…saya dan ibu menjadi sangat miskin karena tidak
punya lagi tanah untuk bertani. Akhirnya saya ikut
dengan suami saya ke gunung menuju Lipu mereka di
Sumbol. Saat itu perasaan kami hancur dan menyedihkan…”
Dari pengakuan orang Taa, saat ini tanah bekas
lahan subsistensi milik komunal dan individu orang
asli Taronggo sudah tidak ada lagi. Semua sudah diambil oleh Murad Husain. Semua tanah sudah dijual pada
Murad untuk dijadikan sebagai lahan perkebunan sawit.
Banyak orang yang beramai-ramai menjual tanahnya
atas rayuan sekretaris desa kemudian menyadari bahwa
mereka ditipu. Orang itu (sekretaris desa) dianggap sebagai orang sangat bertanggung jawab telah menjual semua
tanah orang asli Lipu Taronggo kepada Murad Husain.29
Selain PT KLS, saat ini ada beberapa nama perusahaan yang sedang mengincar pembukaan areal perkebunan sawit di Bungku Utara, khusus Desa Taronggo
dan empat lipu Tau Taa Wana. Salah satunya adalah PT
Rajawali, anak perusahaan Sawindo Cemerlang. Perusahaan itu merencanakan pengusahaan sawitnya di atas
lahan seluas 15.000 hektar yang memanjang dari Woompangi sampai ke Lipu Sumbol. Rencananya di atas tanah
dengan luasan tersebut akan dibangun HGU dan plasma.

29 Diskusi Informal dan Testimoni Perempuan Taa dari dua Lipu pada
malam hari di Lipu Sumbol tanggal 21 April 2014.
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Bencana Longsor dan Relokasi Versi Rio Tinto
Pada tahun 2007, Tau Taa Wana yang bermukim
di Lipu Ratobae ditimpa bencana tanah longsor dan banjir Sungai Salato pada tanggal 16-22 Juli 2007. Bencana
tersebut mengakibatkan 11 orang menjadi korban: 8
(delapan) orang ditemukan keadaan meninggal dunia,
dan 3 orang di antaranya dinyatakan hilang. Pada saat
itu, 18 Desa lainnya menjadi korban terdampak, di mana
enam di antaranya yaitu Desa Ueruru, Desaoba, Desa
Tambarobone, Desa Lemo, Desa Taronggo, Desa Kolo
Atas, dan Desa Baturube merupakan daerah terparah
karena luapan lumpur dan banjir. Sejumlah desa pada
saat itu tidak bisa dilewati melalui jalur darat. Orang
Taa terperangkap dan memilih bertahan di atas pegunungan dalam cuaca yang dingin serta minimnya makanan serta obat-obatan. Dua desa, yaitu Desa Ueruru
dan Desa Boba, menjadi desa dengan jumlah korban jiwa
terbanyak mencapai 54 orang. Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satkorlak Bencana) di
Kecamatan Baturube pernah melansir data sedikitnya
78 orang yang dinyatakan meninggal, dan puluhan
lainnya hilang. Belum termasuk korban luka-luka yang
saat itu sebagian besar dievakuasi dari Desa Baturube
ke Kolonodale, Sulawesi Tengah. Data pengungsi saat
itu tersebar di sejumlah kecamatan, yaitu Kecamatan
Bungku Utara, 268 KK atau 1039 jiwa, Kecamatan Mamosalato 283 KK atau 1163 jiwa, Kecamatan Witaponda
20 jiwa, Kecamatan Petasia 735 jiwa, Kecamatan Bungku
Barat 22 jiwa. Selama beberapa hari, hujan dan badai
disertai gelombang laut besar terus mengancam para
pengungsi. Masyarakat dan korban bertahan di poskoposko pengungsian. Dinas Pertanian Morowali juga melansir data (2007) bahwa banjir merendam 4.438 hektar
kebun kakao, dan 121 hektar tanaman padi milik warga
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Bungku Utara. Pemerintah mengatakan bahwa tanaman
kakao yang sedang masa panen itu dipastikan membusuk.30
Pemerintah setempat mengklaim bahwa banjir
yang berpusat di Bungku Utara adalah kejadian yang
terus berulang setiap tahun sejak 1995. Curah hujan di
Bungku Utara adalah yang paling tinggi di Sulawesi Tengah,
yaitu mencapai 1.500-2.000 milimeter per tahun. Karena
80 persen wilayah Bungku Utara adalah dataran rendah,
maka setiap musim hujan dipastikan mengalami banjir
yang berasal dari luapankedua sungai yakni, Salato dan
Bongka. 31

Gambar. 8 Pemukiman Rio Tinto

Rumah Resettlement Tau Taa Wana di Posangke.

Korban Banjir tahun 2007. Sekarang dijadikan sebagai mess
Panti Asuhan dan Sekolah Yayasan Alisintove.
Sumber: Dok. Pribadi, 2014

30 	Lihat harian Republik online edisi 31 Juli 2007
31 	Lihat harian Kompas edisi 23 Juli tahun 2007 “ Morowali Banjir, Ribuan Mengungsi”
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Seminggu setelah peristiwa banjir dan longsor, orang
Taa di Ratobae diungsikan ke Desa Taronggo demi alasan
keamanan dan antisipasi bencana susulan. Masyarakat
dibagi ke berbagai tempat, ada yang menempati balai
desa dan tenda-tenda milik TNI sambil menunggu barak
selesai dibangun. Setelah barak selesai mereka dipindahkan semua ke barak, yaitu sebanyak 46 KK.
Pada tahun 2008, PT Rio Tinto membangun 46
unit rumah di samping perkebunan kelapa sawit milik
PT KLS, tepatnya di blok dua. Rio Tinto adalah salah
satu perusahaan tambang internasional yang memiliki
konsesi tambang nikel di Kabupaten Morowali lewat
perusahaan pemegang IUP bernama PT Sulawesi Cahaya
Mineral (SCM). Program bantuan rumah ini adalah bagian dari skema Corporate Social Responsibility (CSR) pra
eksploitasi (operasi produksi) yang bekerjasama dengan
Universitas Tadulako lewat berbagai macam program,
termasuk menyediakan beasiswa untuk mahasiswa Morowali (Andika, 2009).

Rumah yang dibangun oleh PT Rio Tinto di Desa
Taronggo diperuntukkan bagi masyarakat yang ditimpa
bencana tanah longsor. Tempat proyek relokasi itu diberi nama Dusun Rio Tinto. Sebelumnya lokasi relokasi
itu bernama Dusun Bente. Proyek relokasi tersebut digagas oleh lembaga Pusat Penelitian Pengkajian dan Penyelesaian Konflik (P4K) Universitas Tadulako (Untad)
yang saat itu masih dipimpin oleh Drs. Marsuki. Proposal proyek itu diajukan kepada PT Rio Tinto, yaitu satu
perusahaan tambang yang memiliki konsesi nikel di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah dan Konawe Utara,
Sulawesi Tenggara.
Pada saat itu masyarakat adat Tau Taa Wana dipindahkan dari Lipu Ratobae Posangke ke Desa Taronggo
atas program P4K Untad yang dibiayai oleh PT Rio Tinto.
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Rumah Rio Tinto yang diberikan pada masyarakat adat
Tau Taa Wana adalah rumah papan berukuran 4x6 dan
beratap seng, dan di dalamnya terdiri dari 2 kamar dan
satu ruang tamu tanpa dapur. Setiap KK yang diberikan
rumah tidak difasilitasi dengan lahan usaha dan lahan
pekarangan. Rumah-rumah mereka berjejer seperti
bentuk perumahan transmigrasi pada umumnya. Lahan
yang dipergunakan adalah lahan cadangan Desa Taronggo yang berbatasan langsung dengan kebun sawit PT
KLS dan areal Cagar Alam Morowali. Kondisi lahan pekarangan rumah adalah jenis tanah merah.
Ketika Korban Menjadi ‘Kriminal’

Tau Taa Wana sebagai korban bencana longsor
tidak bisa bertahan lama di Dusun Rio Tinto. Pemerintah
tidak menjamin hak kepemilikan rumah dan masa depan
yang ingin mereka raih. Hanya beberapa tahun mereka
menghuni rumah yang diberikan PT Rio Tinto. Mereka
kemudian memilih kembali ke hutan di sepanjang aliran
Salato. Beberapa keluarga juga memilih bertahan namun hanya selama satu tahun dan paling lama bertahan
hingga dua tahun.
Panitia relokasi juga tidak memberikan alat
produksi yang menunjang kegiatan ekonomi, misalnya
tanah dan lahan peladangan. Akibatnya Orang Taa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Apalagi, kehidupan di desa tentu saja berbeda dengan
ketika mereka masih hidup di dalam hutan. Mereka bisa
memanfaatkan hutan untuk menanam padi ladang dan
juga bisa berbagai makanan. Pa Mang, Tokoh masyarakat
di Desa Taronggo mengatakan, “Pengalaman ini menjadi
pelajaran penting, sampai kapan pun pemerintah, atau
swasta berusaha untuk merelokasi mereka tidak akan
288

Akui Wilayah Adat untuk Resolusi Konflik

Andika

pernah berhasil karena pemerintah tidak pernah berusaha mengerti apa yang sebenarnya diinginkan oleh
orang Taa”.

Nasib Orang Taa selama berada di Rio Tinto semakin tak jelas ketika petugas Balai Cagar Alam Morowali mengancam akan memenjarakan mereka jika
masih membuka ladang berpindah di sekitar garis tapal
batas Cagar Alam. Petugas Balai Cagar Alam Morowali
mengklaim bahwa area peladangan berpindah yang
ditempati orang Taa masih merupakan Cagar Alam Morowali. Berulang kali petugas mendatangi mereka lantaran membuka lahan untuk menanam padi ladang. Orang
Taa mengelola tanah tersebut karena ketika dipindahkan, para pemrakarsa resettlement tidak menyediakan
lahan usaha atau persiapan tanah yang dapat mereka
kerjakan. Apalagi pada kenyataannya, rumah dan lahan
pekarangan yang tak cukup bahkan hanya untuk menanam tanaman hias, bukan menjadi hak milik orang Taa,
melainkan hanya berstatus sebagai pinjaman dari aparat
desa. Lahan satu hektar yang dijanjikan setelah resettlement, dijual oleh elit kampung yang bekerjasama dengan
beberapa pengurus desa, termasuk mantan sekretaris
desa kepada Murad Husain untuk dijadikan areal perluasan perkebunan sawit.

Masalah dengan petugas Cagar Alam Morowali
memang tak kunjung usai. Pada tahun 2013, pemerintah Desa Taronggo merencanakan proyek untuk cetak
sawah seluas 10 hektar. Tetapi saat proses pembukaan
lahan dilakukan, terjadi masalah soal kedudukan dan
status tanah yang hendak dicetak sebagai sawah. Lahan
perencanaan sawah itu diklaim oleh petugas Balai BKSDA sebagai areal Kawasan Cagar Alam Morowali. Kepala
Desa Taronggo mengalami kerugian sebanyak empat puPotret Konflik di Kawasan Hutan Sulawesi
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luh lima juta rupiah karena proyek itu tidak bisa dilanjutkan lagi, padahal ia telah mengeluarkan uang untuk
menyewa excavator.
Menurut Kepala Desa Taronggo, lokasi pencetakan
sawah itu adalah daerah alang-alang dan tidak membentuk fungsi hutan secara ekologis. Tetapi proyek ini juga
menimbulkan banyak pertanyaan, apakah benar ditujukan untuk para pengungsi atau orang Taa atau sekedar
sebagai proyek untuk mendapat keuntungan.
APa Exel, salah satu pemuka masyarakat menyebutkan bahwa proyek percetakan sawah itu juga sebenarnya bersifat manipulatif karena yang menerima
rencana sawah bukan masyarakat adat Tau Taa Wana.
Justru yang terdaftar banyak dari oknum Pegawai Negeri
Sipil (PNS). Masyarakat juga menyangsikan alasan Kepala Desa, karena masyarakat tidak percaya kalau alasan
pembatalan proyek karena bertentangan dengan klaim
petugas Balai Cagar Alam Morowali. “Mengapa tidak ada
koordinasi?” demikian masyarakat menggugat proyek
tersebut. 32
Penutup

Belajar dari periode kasus-kasus yang menimpa
masyarakat adat Tau Taa Wana memberikan konfirmasi
yang tegas bahwa Negara telah melakukan pengabaian
secara sengaja dan sistematis atas hak-hak masyarakat
adat Tau Taa Wana. Terjadi proses pemarjinalan dan penyingkiran terstruktur terhadap masyarakat adat Tau
Taa Wana yang memiliki hukum, wilayah adat, kelembagaan dan sistem sosial yang jelas yang dijamin oleh
konstitusi Republik Indonesia.
32 Catatan lapangan Pamang, “Kronologis Bencana Taronggo” 2014.
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Andika

Mereka seringkali dijadikan alasan bagi pelaksanaan berbagai proyek pedesaan yang sama sekali tidak
menguntungkan bagi mereka. Pengalaman yang terjadi,
masyarakat adat Tau Taa Wana tidak pernah diakui sebagai masyarakat penyandang hak melalui hukum adatnya
sendiri. Berbagai bantuan sosial justru membentuk anggapan dan stigmatisasi yang membuat mereka makin
tergusur dan terjepit di antara perluasan perkebunan
kelapa sawit dan teritorialisasi kehutanan lewat Cagar
Alam Morowali.
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