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Abstrak 

Naskah ini berusaha menunjukkan bagaimana perubahan penguasaan tanah di 
Balumpewa yang kemudian memaksa warga setempat untuk berjuang merebut 
kembali tanah-tanah leluhurnya. Tanah-tanah tersebut tadinya merupakan 
ruang hidup orang Topo Inde yang telah menghuni wilayah Balumpewa jauh 
sebelum Indonesia merdeka. Namun, beberapa dekade kemudian pasca-
Indonesia merdeka tanah-tanah tersebut di-negaraisasi melalui penetapan 
kawasan hutan lindung dan hutan konservasi. Kebijakan ini membatasi akses 

orang-orang Topo Inde di Balumpewa atas tanah-tanah leluhur tempat mereka 
tinggal dan mencari penghidupan selama ini. Saat ini terdapat garis tegas 
berupa kawasan hutan yang memagari dan menentukan wilayah mana yang 
boleh dan tidak boleh dikelola berdasarkan penetapan batas-batas adminstrasi, 
peta-peta yang ditentukan oleh Negara. Kondisi ini memaksa orang-orang Topo 
Inde di Balumpewa untuk berjuang menguasai kembali tanah yang telah diolah 

secara turun-temurun. Strategi yang digunakan orang Topo Inde di  Balumpewa 
dalam berjuang merebut kembali ruang hidupnya mulai dari aksi langsung 
sampai menempuh upaya legal seperti mengusahakan jalannya Reforma 
Agraria (RA) di Desa Mereka. Namun, hingga saat ini usaha mengembalikan 
tanah tersebut masih mandek. RA di kawasan hutan menemui jalan buntu 
karena terkendala regulasi yang dirumuskan oleh pemerintah. Oleh karena itu 

meskipun RA, terutama RA Kawasan Hutan, merupakan program nasional 
namun kenyataannya tidak dapat diimplementasikan sebab terlalu banyak 
hambatan regulatif melalui mekanisme penapisan yang menyebabkan usulan 
Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dari warga Desa Balumpewa terhambat. 
Kondisi ini mematahkan perjuangan warga dalam usahanya mengakses 

kembali tanah yang saat ini masuk dalam domain kawasan hutan.  
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BAB I 

Orang Topo Inde dan Tanahnya 

 

A. Perihal Orang Topo Inde di Balumpewa 

Desa Balumpewa merupakan perkampungan tua. Penandanya adalah sebuah 

gereja yaitu Gereja Kristen Bala Keselamatan yang didirikan di wilayah ini sejak 

tahun 1910. Artinya daerah ini telah didiami jauh sebelum gereja dibangun. 

Balumpewa merupakan wilayah yang penuh dengan sejarah perlawanan. Pada 

mulanya adalah sekolompok komunitas etnis Kaili Inde atau biasa disebut Topo 

Inde bermukim di wilayah pegunungan yang sebut Vayolipe. Vayolipe merupakan 

kampung tua yang di masa lalu menjadi batas terjauh wilayah jelajah leluhur Topo 

Inde yang hidup di desa Balumpewa saat ini.  

Pada suatu periode mereka yang bermukim di Vayolipe mendengar kabar bahwa 

di pegunungan sebelah barat ada area yang baik untuk bercocok tanam sekaligus 

bisa digunakan untuk pemukiman. Orang-orang menyebut wilayah tersebut 

sebagai Bolontokue. Akhirnya berpindahlah orang-orang dari Vayolipe ke 

Bolontokue. Kehidupan orang-orang di Bolontokue sangat bersahaja. Peralatan 

yang digunakan dalam mengelolah tanah sangat terbatas. Akhirnya seorang tua 

yang bernama Peva melihat keadaan tersebut dan kemudian berinisiatif menanam 

Balo (bambu). Rumpun bambu tersebut tumbuh subur, kemudian digunakan 

orang-orang Bolontokue dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Bambu yang ditanam oleh Peva sangat dirasakan manfaatnya. Maka orang Topo 

Inde terkadang menyebut wilayah tinggal mereka sebagai Balumpeva, akhirnya 

daerah Bolontokue kemudian berganti menjadi Balumpeva yang dalam ejaan saat 

ini disebut Balumpewa. Istilah desa baru dikenal belakangan karena adanya upaya 

sistematis dari negara untuk menyeragamkan seluruh penyebutan nama wilayah 

di level paling bawah dalam struktur adminstrasi. Maka seluruh satuan mukim 

yang ada di Indonesia kemudian disebut sebagai desa. 

 

Sebelumnya, wilayah Balumpewa disebut kampung. Penggunaan kata kampung 

bermula ketika Belanda masih menguasai Indonesia dan terus berlanjut hingga 

tahun 1960-an. Sebelum Belanda datang dan mengintervensi urusan adminstrasi, 

orang-orang Topo Inde menyebut ruang hidupnya sebagai Ngata. Satuan mukim 

itu sendiri sebenarnya berbeda-beda tergantung luas ruang mukim tersebut. 
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Ketika penduduk masih sangat terbatas bahkan yang ada hanya rumah beserta 

pekarangan maka disebut Kinta. Saat penduduk semakin bertambah dan terdapat 

beberapa rumah yang berdekatan maka wilayah tersebut disebut Boya. Ketika 

telah banyak rumah-rumah sebagaimana kampung yang kita kenal pada umumnya 

maka baru disebut Ngata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Konsep Pemukiman Orang Topo Inde di Balumpewa 

 

Selain terdapat konsep pemukiman seperti yang digambarkan di atas, orang Topo 

Inde juga mengenal istilah-istilah khusus berkaitan dengan pengelolaan lahan 

yang menunjukkan peta pengetahuan tradisional mereka atas ruang hidupnya. 

Orang Topo Inde juga menandai wilayah kelola dengan penamaan berdasarkan 

hubungan yang menyejarah atas ruang tersebut.  

B. Topomini, Migrasi dan Pengelolaan Tanah di Balumpewa 

Kepada Tetua Kampung saya mengajukan pertanyaan mengenai tiga hal yang 

sangat penting bagi mereka, di antaranya adalah ‘nama’. Nama bagi orang-orang 

Topo Inde sangat berharga. Mereka, misalnya, tidak akan menyebutkan nama 

leluhur secara sembarangan. Sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur 

Topo Inde yang dikuburkan di kampung-kampung tua, nama mereka yang 

dikuburkan tersebut tidak akan disebutkan secara langsung. Begitu pula dalam 

kehidupan sehari-hari, panggilan atau sapaan terhadap mereka yang telah 

menikah dan memiliki anak tidak lagi dipanggil berdasarkan namanya melainkan 

mengacu pada nama anak pertama; misalnya mama Ale (mama atau ibu dari si 

Ale).  

Soal penamaan ini menjadi penting dalam peta pengetahuan warga Balumpewa. 

Keberadaan kuburan-kuburan tua leluhur Topo Inde, beserta nama-nama siapa 

yang dikuburkan di situ dan penamaan setiap jengkal tanah di wilayah ini 

merupakan bukti sejarah bahwa ruang tersebut telah berpenghuni sejak dahulu 
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kala. Sebab itu saya memandang topomini di wilayah Balumpewa sebagai hal 

penting karena dalam khazanah pengetahuan mereka nama adalah endapan 

pengetahuan yang menyimpan narasi sejarah perihal kosmologi ruang dan 

peristiwa yang meliputinya.  

 

Di Desa Balumpewa tidak ada ruang yang tak bernama. Seluruh area yang 

merupakan wilayah jelajah leluhur mereka sejak dahulu bernama dan menyimpan 

catatan sejarah. Jika kita mengajukan pertanyaan kepada tetua kampung maka si 

tetua akan menceritakan dengan sangat baik nama-nama setiap wilayah yang 

didasarkan pada suatu kejadian di masa lalu. Bisa juga berdasarkan pada 

bentangan fisik atau bentuk ekologi area yang diberi nama tersebut. Misalnya ada 

kampung yang saat ini dinamai Duria Lele karena dahulu di tempat tersebut 

tumbuh banyak pohon durian. Kemudian di tempat seorang perempuan pernah 

menanam lemon di masa lalu disebut Lemon Tava, atau di tempat lain yang dahulu 

banyak ditumbuhi bunga-bunga merah maka kemudian dinamai Tataba. Tempat 

tumbuhnya pohon pinus disebut Sesebbe, begitu pula tempat di mana dulu 

terdapat Pohon Kayu Sina maka kemudian disebut sebagai Kayu Sinai. Ada pula 

yang dinamai Watunggeti artinya batu besar dan ada juga yang disebut Vatu Sidai 

yang berarti batu bersambung. Penamaan ini sesuai kondisi fisik di wilayah 

tersebut yang memang terdapat jenis batu yang dimaksudkan. Selain itu ada 

penamaan karena sebuah kejadian di masa lampau seperti Watunggeti 

berdasarkan cerita tentang seorang perempuan yang dahulu dikejar batu di lokasi 

tersebut. 

 

Selanjutnya kita bisa lihat bagaimana wilayah yang bukan bagian dari ruang jelajah 

orang Topo Inde maka daerah tersebut tidak mempunyai penamaan tersendiri 

yang berkaitan dengan konteks pengetahuan lokal warga. Misalnya, setelah 

daerah Vayolipe wilayah seberang sudah tidak bernama karena Vayolipe adalah 

batas terjauh ruang jelajah Orang Topo Inde. Jadi area setelah Vayolipe tidak ada 

lagi topomini berdasarkan khazanah pengetahuan lokal atas sejarah atau kondisi 

ekologi karena memang wilayah tersebut tidak pernah dijelajahi. Maka, wilayah 

setelah Vayolipe hanya disebut sebagai hutan (Pangale) tepatnya 

Rarampangale/Ravana yang merupakan hutan lebat yang tidak pernah dijamah. 

Sejak dahulu kala hingga saat ini wilayah seberang kampung tua Vayolipe sama 

sekali tidak pernah dikelola. Sesungguhnya inilah area konservasi dalam konteks 

pengetahuan lokal warga, hutan yang terlarang untuk dimasuki. 

 

Bukan area yang berada di daerah bawah yang disebut Vera atau Wera dalam 

ejaan saat ini. Lokasi yang kini menjadi daerah konservasi menurut pemerintah 
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yang ditetapkan sebagai Taman Wisata Alam (TWA) Wera sesungguhnya masih 

bagian dari ruang jelajah Orang Topo Inde. Meski demikian sejak dahulu mereka 

sama sekali tidak membuka lahan di sekitar Air Terjun Wera. Terutama di area 

yang disebut Kanogo yang merupakan hutan di area bertofograpi terjal dan 

berbatu. Bagi orang Topo Inde wilayah dengan karakteristik seperti ini adalah 

sumber mata air yang mesti dirawat. Terlarang bagi mereka untuk membuka 

daerah curam berupa tebing tinggi dan daerah yang berbatu-batu. Karena kedua 

hal ini berkaitan dengan kebencanaan yang juga telah ada dalam peta 

pengetahuan leluhur Topo Inde. 

 

Mengingat, peristiwa migrasi yang mereka lakukan sejak dahulu kala jika bukan 

karena perang, mencari lokasi yang lebih subur untuk ditanami maka itu karena 

wabah dan bencana. Orang-orang Topo Inde yang hidup di wilayah Balumpewa 

telah melakukan beberapa kali proses migrasi yang kepindahannya disertai 

dengan perpindahan Gereja sebagai pusat kegiatan sosial warga.  

 

 

Gambar 2. Proses Migrasi Orang Topo Inde dan Penguasaan Tanah di Balumpewa 
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Gambar di atas menunjukkan proses migrasi dan negaraisasi tanah yang akan 

dibahas lebih lanjut pada bagian berikutnya. Proses migrasi orang Topo Inde 

menegaskan bahwa seluruh wilayah Balumpewa merupakan area jelajah dan 

ruang hidup mereka sejak dahulu kala. Orang Topo Inde hanya berpindah dari satu 

bukit atau lembah ke bukit dan lembah lainnya yang masih berada dalam kawasan 

Balumpewa.  

 

Penamaan bagi orang Topo Inde berkenaan pula dengan pengetahuan tentang 

area mana yang boleh digarap menjadi kebun dengan tanaman tertentu seperti 

jagung, padi ladang, atau kacang merah. Nama juga digunakan untuk 

mengidentifikasi area mana dengan kemiringan dan kondisi tanah tertentu yang 

secara adat cocok ditanami tegakan seperti, kemiri, asam, mangga, durian, 

langsat, dan tanah mana yang sama sekali tak boleh digarap atau harus dibiarkan 

menjadi hutan. 

 

C. Konsep Pengelolaan Lahan Menurut Orang Topo Inde di Balumpewa 

Selain menamai ruang hidupnya berdasarkan pengalaman historis dan kondisi 

ekologis, orang-orang Topo Inde di Balumpewa juga memiliki konsep sendiri dalam 

mengelolah lahan. Konsep pengolahan lahan ini diwariskan secara turun temurun 

dari satu generasi hingga generasi saat ini. Orang Topo Inde membedakan hutan 

mana yang sama sekali tidak tersentuh sebagaimana yang telah saya jelaskan 

sebelumnya tentang Ravana sebagai hutan alamiah atau rimba raya. Namun ada 

pula jenis hutan yang dinamakan Dapala yang merupakan jenis hutan di wilayah 

kemiringan yang sangat tinggi dan berbatu. Selain itu ada pula yang disebut 

sebagai Kanogo yang secara prinsip mirip dengan Dapala, berada di area terjal dan 

berbatu namun posisinya lebih dekat dengan sumber mata air. Dalam hal ini 

Kanogo beririsan dengan air terjun Wera. Kanogo terlarang untuk diolah sebagai 

kebun karena berbahaya dan mempunyai konsekuensi langsung yang bisa 

menyebabkan terjadinya bencana seperti longsor, banjir atau rusaknya sumber 

mata air ketika Kanogo rusak. Kanogo merupakan hutan komunal yang tidak boleh 

diolah oleh siapapun karena wilayah ini mempunyai fungsi ekologis yang sangat 

tinggi.  

 

Selanjutnya ada jenis hutan yang disebut sebagai Pangale, yaitu hutan tempat 

mencari sumber penghidupan; tempat mencari kayu, buah-buahan atau jenis 

pangan lainnya. Mereka yang telah menikah dan ingin membuka lahan baru untuk 

berkebun dibolehkan membuka Pangale untuk diolah selama tanah tersebut tidak 

sedang digarap orang lain. Pangale dapat dimaknai sebagai hutan sekunder, 

merupakan bekas-bekas kebun yang telah diistirahatkan dalam waktu sangat lama 
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sehingga telah tumbuh kembali sebagai hutan. Oleh karena itu dimungkinkan 

untuk membuka kembali Pangale menjadi kebun.  

 

Gambar 3. Konsep Pengunaan Lahan oleh Orang Topo Inde di Balumpewa 

 

Orang Topo Inde juga membedakan konsep kebun antara yang sedang didiamkan 

dan sedang diolah. Tanah yang diistirahtkan selama satu sampai tiga tahun disebut 

Ova.  Sementara tanah yang diistirahatkan lebih dari tiga tahun hingga mencapai 

tujuh tahunan disebut Oma. Selain itu penggunan lahan yang diolah sebagai kebun 

juga dibedakan berdasarkan fungsinya. Lahan untuk tanaman tahunan disbeut 

Pampa sementara lahan untuk tanaman musiman disebut Bonde. Seluruh konsep 

pengolahan lahan ini merupakan bentuk kearifan lokal orang Topo Inde dalam 

memanfaatkan lahan sebagai berkebun sekaligus tetap menjalankan fungsi 

konservasi. 

 

D. Tampa Mangelo Katuva: Makna Tanah bagi Orang Topo Inde 

Tanah bagi orang Topo Inde di Balumpewa adalah tampa mangelo katuvaa -- 

tempat mencari hidup. Kehilangan tanah berarti hilangnya sumber hidup itu 

sendiri. Kehilangan tanah berarti menjalani hidup di ujung kuku. Gambaran hidup 

di ujung kuku menunjukkan bagaimana mereka akan mengalami kerentanan jika 

menjual atau kehilangan tanah. Ujung kuku bisa merepresentasikan bahwa orang 
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yang tidak memiliki tanah akan mengalami kesulitan sebagaimana kuku jari yang 

setiap saat bisa saja dipotong / digunting. Makna lain dari hidup di ujung kuku 

adalah mereka yang tidak bertanah bisa jadi penggarap yang hidup di bawah 

perintah dan telunjuk orang lain. Hal semacam ini sesungguhnya bertentangan 

dengan cara hidup orang Topo Inde yang egalitarian. Di Balumpewa setiap orang 

berusaha menghidupi diri dan rumah tangganya dari bekerja secara mandiri.  

 

Proses menggarap tanah melibatkan laki-laki dan perempuan. Tidak ada 

perbedaan berarti antara laki-laki dan perempuan dalam mengolah hasil bumi. 

Keduanya bekerja sama besarnya dalam upaya menggarap tanah. Tidak ada 

pekerjaan yang tidak bisa dilakukan perempuan meski terdapat kecenderungan 

tertentu tetapi secara prinsip laki-laki dan perempuan dapat mengerjakan hal 

apapun dalam mengolah lahan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama.  

 

E. Siampale Mengolah Tanah  

Ketika musim panen tiba, orang-orang Topo Inde mengolah hasil panen dengan 

cara bergotong royong atau saling membantu secara bergiliran untuk mengolah 

hasil panen. Tidak ada imbalan bagi mereka yang datang melakukan siampale, 

melainkan hanya memperoleh makan siang di tempat kerja. Di hari lain akan 

dilakukan hal serupa di kebun mereka yang sebelumnya telah datang membantu 

mengolah hasil kebun, seperti mencabut kacang merah. Konsep ini sebenarnya 

menunjukkan bagaimana mereka saling menolong mengolah tanah dan 

menghindari relasi perburuhan melainkan menghidupkan watak kerja sama yang 

saling menghormati harkat masing- masing. Konsep siampale ini juga 

menyalamatkan hasil panen sehingga tidak membusuk.  

 

Karena tanah memiliki arti  sangat penting bagi orang Topo Inde maka proses jual 

beli tanah di Balumpewa masih sangat terbatas. Tanah-tanah diperoleh melalui 

proses hibah atau diwarisi dari leluhur atau orang tua. Apabila tidak memperoleh 

warisan maka yang dilakukan adalah membuka lahan garapan dalam kawasan 

hutan yang dibolehkan dan dianggap cukup baik untuk bertani.  

 

Di Desa Balumpewa seluruh warga masih saling berkerabat satu sama lain. Karena 

kampung ini adalah kampung tua, maka penduduknya sampai sekarang masih 

homogen, yaitu orang Kaili dengan dominasi sub etnis Inde.  Tidak ada orang luar 

yang datang ke Desa ini untuk membeli tanah. Salah satu hal yang membatasi hal 

ini karena Desa Balumpewa sepenuhnya dihuni oleh orang Kaili Inde yang 

beragama kristen BK. Aktivitas keagamaan merupakan bagian penting dari 

kehidupan Orang Topo Inde. Selain itu mereka juga masi sangat berpegang pada 
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sistem adat istiadat sehingga menyulitkan warga lain untuk ekspansi membeli 

tanah di wilayah ini. 

 

Hal lainnya yang cukup berpengaruh adalah kondisi topografi Desa Balumpewa 

berupa dataran tinggi dan pegunungan. Selain itu, kondisi infrastruktur khususnya 

jalan yang belum tersedia terutama ke kampung-kampung yang berada di 

pegunungan juga menjadi pertimbangan bagi mereka yang akan membeli lahan di 

wilayah ini. Selain itu, mereka yang membeli tanah dengan tujuan menggarap 

tentu harus bermukim di Desa Balumpewa. Artinya mereka perlu menyesuaikan 

diri dengan adat istiadat yang berlaku di kampung ini. Keadaan tersebut hingga 

saat ini masih cukup ampuh menghambat transaksi jual beli tanah antara warga 

setempat dengan mereka yang datang dari luar desa.  

  

Seluruh keadaan di atas tentu menjadi bahan pertimbangan bagi orang luar ketika 

akan melakukan transaksi jual beli tanah di Desa Balumpewa. Maka, apabila 

keadaan-keadaan tadi berubah tentu saja akan memengaruhi eskalasi transaksi 

tanah di desa Balumpewa. Sebab itu skema kebijakan penguasaan tanah di 

Balumpewa harus didorong agar tanah-tanah kembali dikuasai oleh orang Topo 

Inde. Harapannya grafik berikut yang menunjukkan transaksi jual beli tanah di 

desa Balumpewa selama sepuluh tahun terakhir masih bertahan seperti ini hingga 

bertahun-tahun yang akan datang.  

 

 

Gambar 4. Transaksi Pembelian Tanah di Desa Balumpewa Tahun 2010-2020 

 

Selama sepuluh tahun terakhir lebih dari 80% warga tidak pernah membeli  tanah 

baik itu tanah garapan maupun tanah milik. Begitu pula transaksi penjualan tanah 
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yang dilakukan warga desa Balumpewa selama sepuluh tahun terakhir bahkan 

jauh lebih rendah lagi dibandingkan transaksi pembelian tanah. Sementara itu 

untuk transaksi tanah garapan dalam kawasan hutan sama sekali tidak ada. 

Penjualan tanah milik di Area penggunaan lain (APL)  masih terbilang rendah.  

 

Gambar 5. Transaksi Penjualan Tanah di Desa Balumpewa Tahun 2010-2020 

 

Data transaksi jual-beli tanah di atas mencerminkan pasar tanah di Desa 

Balumpewa masih berada dalam situasi aman. Tetapi bagaimana pun terdapat 

kecenderungan untuk melakukan pembelian tanah hingga ke luar desa dalam 

rangka memperluas tanah garapan. Sementara itu terdapat transaksi penjualan 

tanah milik yang berada di luar kawasan hutan. Tentu kedua hal ini, baik pelepasan 

maupun perluasan tanah, adalah situasi yang harus menjadi bahan perhatian 

ketika status tanah garapan dalam kawasan hutan berubah menjadi tanah milik 

agar transaksi jual beli tanah tidak berubah masif.  

 

F. Kondisi Sosial-Ekonomi Orang Topo Inde di Balumpewa 

Jumlah penduduk di desa Balumpewa sebanyak 684 jiwa, terdiri dari 322 

penduduk laki-laki  dan 362 perempuan. Secara umum warga bermukim di tiga 

wilayah pertama di relief datar Boya Ntongo (Dusun I) dan Tanah Pabonti (Dusun 

II), kedua di relief tinggi di Wilao (Dusun III) dan ke tiga Ngatapapu (Dusun IV) juga  

berelief tinggi. Wilayah pemukiman terluas berada di relief datar. Bentuk 

pemukiman warga linear mengikuti arah jalan raya. Sementara itu pemukiman di 

Wilao dan di Ngatapapu merupakan perkampungan yang sangat khas wilayah 
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berelief tinggi. Pemukiman tersebar dan pusat utama perkampungan berada di 

seputaran gereja sebagai pusat kehidupan agama dan sosial.  

Rumah-rumah tersebar berdasarkan lokasi kebun warga. Kedekatan rumah-

rumah di Wilao dan Ngatapapu didasarkan pada hubungan keluarga. Rumah-

rumah yang saling berdekatan biasanya adalah rumah antara orang tua, rumah 

anak yang sudah membentuk keluarga baru dan paling jauh adalah sepupu. Secara 

umum mereka yang hidup di Ngatapapu dan di Wilao masih saling berkerabat, 

semuanya merupakan etnis Kaili Inde. Jika ada yang datang dari luar desa dan 

hidup di ke dua kampung ini biasanya mereka telah menikah dengan warga 

setempat. Namun etnisnya masih sama yaitu Kaili. Terkadang hanya ada yang 

berbeda sub etnis seperti Kaili Daa, namun jumlahnya sangat kecil. Secara umum 

mereka menganggapnya sama sebagai orang Kaili yang hidup di wilayah 

pegunungan dan tidak ada perbedaan berarti dalam hal kebudayaan. Mereka yang 

berasal dari luar desa biasanya dari bukit sebelah yang sebenarnya masih satu 

bentangan alam  dan telah melakukan proses kawin-mawin dengan orang kaili 

yang selama ini menghuni wilayah Balumpewa.  

Apabila ada orang yang datang dari luar dan tidak mempunyai relasi kekerabatan 

dengan mereka yang hidup di Wilao dan Ngatapapu maka itu adalah pemimpin 

keagamaan yang bekerja di Gereja. Pemimpin kegamaan ini biasanya memiliki 

masa waktu kerja. Jika masa kerjanya telah selesai maka akan digantikan oleh 

Opsir lain untuk memimpin pelayanan. Kehidupan di Ngata Papu dan Wilao masih 

homogen. Saya tidak menemukan ada etnis lain di luar etnis Kaili yang tinggal di 

Ngata Papu. Bahasa sehari-hari warga adalah bahasa Kaili dialek Inde. Agama yang 

dianut masyarakat adalah Kristen Bala Keselamatan.  

Lebih dari 50 % warga di desa Balumpewa lulusan Sekolah Dasar. Bahkan ada 

sekitar 24 % warga yang bahkan tidak menyelesaikan pendidikan tingkat SD. 

Sementara yang berkesempatan memperoleh pendidikan hingga level diplomat 

atau sarjana sangat kecil hanya sekitar 3 % dan yang menyelesaikan pendidikan 

Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA) hanya sebesar 6 %. Sisanya terdapat 11 % warga 

Balumpewa memperoleh pendidikan hingga Sekolah Lanjut Tingkat Pertama 

(SLTP). Berdasarkan dokumen RKP Desa Balumpewa tahun 2020, tingkat 

kesejahteraan sosial warga yakni mayoritas rumah tangga masuk dalam kategori 

miskin dan prasejahtera. Pekerjaan utama warga sangat bergantung pada sektor 

pertanian  entah bekerja sebagai petani, buruh tani, peternak atau berbagai 

aktifitas lain yang berkaitan dengan kerja pertanian. Oleh sebab itu tanah adalah 

segalanya bagi Orang Topo Inde di Balumpewa.  
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G. Gambaran Fasos dan Fasum di Desa Balumpewa  

Mengapa penjelasan sebelumnya mengenai tingkat pendidikan warga mayoritas 

hanya tamatan SD karena memang sekolah formal untuk memenuhi prsayarat 

belajar 12 tahun yang tersedia di desa ini hanya adalah Sekolah Dasar (SD) dan 

taman kanak-kanak. Sekolah di Wilao dan Ngata Papu adalah sekolah SD jarak jauh 

dan untuk anak usia dini dengan staf pengajar yang sangat terbatas. Barulah pada 

waktu belakangan ini terdapat beberapa relawan yang datang dari Kota Palu 

mengajar setiap sekali seminggu. Sementara untuk melanjutkan pendidikan ke 

jenjang SLTP dan SMA perlu keluar dari desa. Bagi warga yang tinggal di dusun I 

dan II hal ini tidak menjadi masalah karena jarak tempuh yang tidak terlalu jauh.  

Bagi anak-anak yang tinggal di dusun III dan IV jarak ke sekolah SLTP dan SMA itu 

sangat jauh sehingga memerlukan rumah tinggal di dusun bawah. Artinya, biaya 

yang perlu di keluarkan menjadi lebih besar untuk memenuhi kebutuhan hidup 

selama hari-hari sekolah. Maka selain jarak tempuh, biaya menjadi kendala bagi 

anak-anak dari pegunungan untuk melanjutkan sekolah. Meski tidak ada SLTP dan 

SMA di desa namun terdapat kampus  STTI yang sudah berdiri sejak tahun 1990 di  

Balumpewa.  Selain itu gereja juga memberikan pendidikan non formal kepada 

anak-anak kecil melalui sekolah minggu.  

 

Balumpewa merupakan desa yang hampir seratus persen warganya menganut 

agama kristen dan hanya ada satu anggota rumah tangga yang beragama non 

kristen  yang kemudian menikah dengan warga di desa Balumpewa. Maka gereja 

menjadi satu-satunya rumah ibadah di sini. Tempat ibadah untuk warga dusun I 

dan II di gereja yang sama. Bangunan gereja di dusun ini berlantai tegel dan luas. 

Sementara gereja di Ngatapapu dan Wilao terbuat dari bangunan semi  permanen 

yang berlantai semen dengan dinding yang terbuat dari kayu. 

Fasilitas lain yang ada di desa ini adalah sebuah kantor desa yang terbuat dari 

bangunan semi permanen. Lalu ada 3 buah pos kamling dan terdapat fasilitas 

kesehatan berupa Polides dan Puskesdes. Selain itu terdapat aset hak milik atas 

nama Desa Balumpewa berupa satu hektar tanah dan lapangan olahraga seluas 

30m x 20m. Sementara untuk layanan dasar lainnya berupa listrik belum semua 

rumah tangga yang ada di desa Balumpewa memperoleh akses. Seperti halnya 

jalan, aliran listrik yang difasilitasi oleh negara melalui PLN hanya sampai di dusun 

I dan II. Sementara mereka yang tinggal Ngata Papu dan Wilao belum memperoleh 

layanan listrik dari PLN. Jika melakukan ibadah di gereja atau menggelar acara 

pesta warga menggunakan genset. Sehari-hari warga menggunakan tenaga surya 
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yang sangat terbatas kapasitasnya. Aliran listrik tidak ada sama sekali saat cuaca 

mendung atau hujan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

BAB II 

Negaraisasi Tanah di Balumpewa 

A. Desa Balumpewa Secara Administrasi  

Balumpewa secara adminstratif berada di Kecamatan Dolo Barat yang terletak di 

Kabupaten Sigi. Wilayah Sigi sebelumnya berada di bawah kekuasaan Kerajaan 

Sigi-Dolo yang berdiri sendiri-sendiri. Pada 1904 wilayah ini ditaklukkan oleh 

Pemerintahan Belanda melalui perang Sigi-Dolo yang berakhir dengan pengakuan 

atas kedaulatan Pemerintahan Belanda melalui penandatanganan perjanjian 

lange verklaring dan disusul korte verklaring. 

Berdasarkan perjanjian itu, Pemerintah Belanda kemudian melakukan kontrol 

melalui  berbagai pengaturan termasuk dengan mengkategorikan wilayah-wilayah 

yang telah ditundukkan dengan sebutan distrik. Beberapa distrik yang digabung 

disebut swapraja. Untuk mengatur pemerintahan dalam wilayah swapraja, 

sebagai bagian dari pelaksanaan korteverklering maka sejak tahun 1927 

pemerintah Belanda menetapkan  peraturan tentang daerah-daerah tersebut dan 

pada tahun 1938 disebut dengan nama zelfbestusregelen. Situasi ini disebutkan 

Pradadimara (2017) sebagai masa mapannya negara kolonial di paruh abad ke 19 

dan merupakan awal dari berakhirnya ancien regime. Pada 1824 negara kolonial 

Hindia Belanda perlahan-perlahan merintis kehadirannya melalui penataan 

adminstrasi serta berbagai perang yang dilancarkannya untuk menerapkan 

tatanan baru sehingga pada 1850an tiang-tiang bangunan kolonial mulai 

ditegakkan (Pradadimara, 2017: 63). 

Upaya kolonialisasi ini tentu saja diikuti perlawanan dari penduduk lokal dalam 

berbagai bentuk dari berbagai titik termaksud di daerah Balumpewa. Namun kita 

tahu, pada akhirnya kemerdekaan Indonesia diproklamirkan pada tahun 1945; dan  

pada akhir tahun 1948 Sulawesi Tengah menjadi satu daerah otonom dengan Ibu 

Kota Poso. Selanjutnya Sulawesi Tengah menjadi Daerah Tingkat I atau Provinsi 

Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 

yang terdiri dari empat kabupaten yaitu Kabupaten Donggala, 

Poso, Banggai dan Buol Tolitoli. 

Secara adminstratif wilayah Sigi berada di Kabupaten Donggala. Kabupaten 

Donggala kemudian dimekarkan menjadi Kota Palu dan Kabupaten Parigi 

Moutong.  Lalu kembali dimekarkan pada tanggal 21 Juli 2008 melalui Undang-

Undang No. 27 Tahun 2008 dan terbentuklah daerah otonom baru tingkat II di 

Provinsi Sulawesi Tengah yang disebut sebagai Kabupaten Sigi. Saat ini Kabupaten 

https://id.wikipedia.org/wiki/Donggala
https://id.wikipedia.org/wiki/Poso
https://id.wikipedia.org/wiki/Banggai
https://id.wikipedia.org/wiki/Buol
https://id.wikipedia.org/wiki/Tolitoli
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Sigi terdiri dari 15 kecamatan salah satunya adalah Kecamatan Dolo Barat yang 

terdiri dari  12 desa definitif. Salah satu desa yang berada di Kecamatan ini adalah 

Desa Balumpewa yang sejarahnya telah dibahas sebelumnya sebagai kampung tua 

dimana proses men-Desakan Balumpewa terjadi belakangan. Ketika ada 

penertiban dan penyeragaman adminstrasi di seluruh Indonesia.  

Secara Geografis Desa Balumpewa terletak di  antara 1 2’3,22’’ -1 4’ 47.66’’ lintang 

selatan dan 119 46’ 37,82 - 11952’ 0,26’ bujur timur.  Batas desa Balumpewa jika 

menggunakan batas-batas adminstrasi maka desa-desa tetangganya adalah Desa 

Kaluku Tinggu di sebelah utara, Desa Balamoa di sebelah selatan, lalu Desa 

Rarapadende  di sebelah timur, dan di sebelah barat berbatasan dengan Desa 

Tamodo yang berada di kecamatan Pinembani, Kabupaten Donggala. Apabila 

menggunakan pengetahuan lokal warga tentang ruang maka batas-batas desa 

Balumpewa berbatasan dengan Kurayo di sebelah Utara, berbatasan  Keke Ntina 

di sebelah Timur, berbatasan dengan Dayo Puje Lonju di sebelah selatan, dan di 

sebelah barat berbatasan dengan Vabo Ntombi.  

Desa Balumpewa sendiri terbagi ke dalam empat dusun yaitu dusun I disebut Boya 

Ntongo, Dusun II disebut Tanapobunti, dusun III disebut Wilao dan dusun IV 

disebut Ngatapu. Men-Desakan Balumpewa berarti dijalankannya fungsi 

adminstratif dalam pengaturan desa. Terutama dengan adanya otonomi desa 

yang memberikan kebebasan kepada Pemerintah Desa bersama warga setempat 

untuk mengatur berbagai macam hal di tingkatan desa termaksud dalam 

menggunakan anggaran dana desa. Tetapi di Balumpewa kenyataannya otonomi 

desa ini bersifat semu. Hal ini berkaitan dengan status tanah-tanah Desa 

Balumpewa yang sebagian besar masuk dalam kawasan hutan sehingga 

pemerintah desa bersama warga dipaksa patuh pada undang-undang kehutanan. 

Mereka tidak bisa secara bebas menggunakan anggaran desa untuk melakukan 

pembangunan yang sesuai  kemauan mayoritas warga seperti membangun jalan 

ke kebun-kebun dan rumah warga yang berada di pegunungan. 

Oleh karena itu, meskipun terdapat beragam bantuan yang datang dari berbagai 

macam lembaga dan anggaran dana Desa Balumpewa mencapai ratusan juta 

setiap tahun, namun nasib jalan di ke empat dusun ini sangat berbeda, bergantung 

pada status tanah. Jalan berbatu dan rabat yang dapat dilalui mobil berakhir di 

gerbang Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia (STTI) atau pintu masuk menuju 

Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Wera yang merupakan kawasan Hutan 

Konservasi. Sementara jalan menuju dusun III dan IV adalah setapak yang entah 

kapan akan diperbaiki. Tanah-tanah di kedua dusun yang terakhir disebutkan ini 



15 

 

telah masuk dalam kawasan hutan sehingga terlarang untuk diperbaiki termaksud 

pembuatan jalan yang akan dilalui warga.  

Inilah mekanisme “negaraisasi tanah” di Wilayah Balumpewa yang merupakan 

ruang jelajah, tempat bermukim, tanah garapan, ladang, dan hutan cadangan bagi 

orang Topo Inde sejak beratus tahun lalu. Namun beberapa dekade belakangan, 

wilayah ini mengalami proses “negaraisasi tanah” melalui kebijakan penunjukan 

dan penetapan kawasan hutan negara. Menurut Fauzi (2014) Istilah “Negaraisasi 

tanah” merupakan “...praktik kelembagaan dari pemerintah kolonial (kemudian 

dilanjutkan oleh pemerintah pasca kolonial) yang mengerahkan kuasa negara 

untuk menguasai sumber daya hutan. lebih rinci Fauzi menuliskan “negaraisasi” 

wilayah adat... (yang di dalamnya terdapat permukiman, tanah pertanian / 

perladangan, tanah bera, padang penggembalaan, wilayah perburuan, hutan yang 

berisikan tanaman-tumbuhan dan binatang binatang, pesisir dan pantai, serta 

kekayaan alam lainnya di dalam Bumi), dikategorikan oleh pemerintah sebagai 

“tanah negara” dan “hutan negara”, lalu atas dasar kewenangan berdasarkan 

perundang-undangan, pejabat publik memasukkan sebagian atau seluruh wilayah 

adat itu menjadi bagian dari lisensi-lisensi yang diberikan badan-badan 

pemerintah pusat dan daerah kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan 

ekstraksi sumber daya alam dan produksi perkebunan/kehutanan/pertambangan 

untuk menghasilkan komoditas global, atau kepada badan pemerintah dalam 

mengelola kawasan konservasi (taman nasional, taman hutan raya, dan lain- lain). 

Konsep negaraisasi ini dapat pula ditelusuri melalui Fauzi (1999).  

Mengingat status tanah di Indonesia secara umum dibedakan antara yang masuk 

kawasan hutan dan bukan kawasan hutan / Area Penggunaan Lain (APL). Apabila 

masuk kawasan hutan  akan dibeda-bedakan lagi berdasarkan fungsinya. Misalnya 

Hutan Produksi, Hutan Lindung hingga Hutan Konservasi. Secara adminstratif 

status tanah di di Desa Balumpewa saat ini terdiri dari APL, Hutan Lindung dan 

Hutan Konservasi. Lembaga pemerintahan yang mengurusi tanah yang dibedakan 

berdasarkan fungsinya ini juga berbeda-beda ada yang menjadi wewenang 

Kementerian kehutanan dan ada yang diurusi oleh Badan Pertanahan Nasional 

(BPN). Status tanah di Desa Balumpewa ini tidak serta merta seperti ini sejak awal 

tetapi karena terjadinya proses negaraisasi tanah.  

B. Negaraisasi Tanah di Balumpewa 

Desa Balumpewa salah satu di antara 114 desa di Kabupaten Sigi yang berbatasan 

langsung dan berada di kawasan Hutan, dari 520.166 hektar total luas wilayah 

Kabupaten Sigi, 76,16% (seluas ± 392.988 hektar) ditetapkan sebagai kawasan 

hutan, sehingga hanya tersisa 19,22 % yang diperuntukkan menjadi kawasan 
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pertanian dan perkebunan masyarakat. Gambaran makro perihal penguasaan 

tanah di Kabupaten Sigi tidak berbeda jauh dengan keadaan penguasaan tanah di 

Desa Balumpewa yang mana didominasi kawasan hutan sehingga terjadi 

penyempitan ruang kelola bagi orang-orang Topo Inde.  

 

Kini Desa Balumpewa hanya dipandang sebagai bagian dari daerah penyangga 

kawasan konservasi Taman Wisata Alam (TWA) Wera. Tetapi mereka tidak 

mempunyai hak otonom untuk mengatur dan memanfaatkan sumber daya alam -

kawasan hutan, termaksud tanah dan air di dalamnya- berdasarkan pada sistem 

pengetahuan lokal mereka. Sehingga pelibatan warga dalam pengelolaan kawasan 

hutan melalui pembentukan kelompok wisata Wera Nabelo di Desa Balumpewa 

yang dibentuk oleh pihak Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem 

(KSDAE) Sulawesi Tengah, warga merasa hanya dilibatkan secara formal 

(memenuhi syarat adminstrasi) dalam pengelolaan kawasan hutan konservasi alih-

alih pendapat dan pandangan-pandangan mereka benar-benar didengarkan dan 

dijadikan bahan pertimbangan pembuatan kebijakan.  

Sebab itu belakangan ketika warga Balumpewa memahami logika konservasi yang 

ternyata terlarang bagi warga untuk mengakses hutan tersebut, terlebih jika untuk 

menggarap tanah maka warga memutuskan untuk menolak berbagai macam 

kegiatan dari BKSDA bahkan menolak keberadaan hutan konservasi dalam desa 

mereka. Masalah lain yang dihadapi Warga Balumpewa adalah ketimpangan 

penguasaan Tanah. Saat ini kondisi penguasaan tanah di Desa Balumpewa sangat 

timpang jika dibandingkan antara APL dan hutan, antara tanah yang digarap warga 

dan yang dikuasai negara. Ketimpangan tanah merupakan kesatuan dari sejarah 

panjang kebijakan pertanahan, yang masih terus berlanjut di mana mana proses 

penataanya seringkali melahirkan masalah-masalah baru alih-alih menyelesaikan 

persoalan yang dihadapi. Sumber utama masalahnya terletak pada penguasaan 

kawasan hutan dan akusisi lahan berskala besar disertai dengan persoalan 

tumpang tindih status kawasan (Larastiti dkk, 2020).  Struktur penguasaan tanah 

di Desa Balumpewa didominasi oleh penguasaan negara dalam bentuk kawasan 

hutan Konservasi dan Lindung. Jika dilihat berdasarkan penguasaan dan 

pemanfaatan lahan, maka pola penguasaan tanah di Desa Balumpewa dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 1. Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan Sumber 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Spasial JKPP, 2019 

Berdasarkan RTRW Kabupaten Sigi, di Balumpewa ditemukan 195,22 Ha yang tidak 

sesuai RTRW dengan kondisi eksisting tata guna lahan desa. Terbesar ada pada 

area kawasan hutan dengan luasan 145,31 Ha yang kini sudah menjadi wilayah 

kelola rakyat dalam bentuk perkebunan lahan kering, berikutnya 1,72 Ha 

pemukiman warga yang dalam RTRW ditetapkan sebagai kawasan Hutan 

Konservasi, dan 9,93 Ha yang secara eksisting berupa kawasan hutan dalam RTRW 

direncanakan sebagai pemukiman. Selain ketidak sesuaian penggunaan lahan 

masalah lain yang dihadapi Desa Balumpewa dalam urusan tanah adalah 

ketimpangan penguasaan lahan antara yang dikuasai negara dan warga seperti 

yang terlihat pada tabel di bawa menunjukkan bahwa tanah-tanah yang dikuasai 

warga sangat kecil dan yang menjadi otoritas penuh negara dalam hal ini KLHK 

sangat luas. 

Tabel 2. Penguasaan lahan secara yuridis di Desa Balumpewa 

Penguasaan Lahan Luas (Ha) 

Masyarakat 201,53 

Negara 2050,83 

Total Luas (Ha) 2252,18 

Sumber: Data Spasial JKPP, 2019 

Tataguna Lahan Luas (Ha) 

Pemukiman 7,36 

Hutan 1.908,87 

Kebun 325,36 

Sawah 10,6 

Total 2252,18 
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Ketimpangan penguasaan tanah ini terjadi karena proses negaraisasi tanah-tanah 

di Balumpewa menyebabkan penguasaan dan kontrol negara yang sangat kuat. 

Oleh sebab itu untuk bertahan hidup maka orang Topo Inde di Balumpewa 

melakukan kultivasi tanah-tanah yang berada dalam kawasan hutan. Kultivasi ini 

dianggap sebagai hal yang biasa saja dan tidak memiliki konsekuensi apa-apa 

karena bagi orang Topo Inde di Balumpewa yang mereka olah ini adalah tanah 

milik yang telah digarap secara turun temurun sehingga sah diolah / dibuka 

sebagai kebun-kebun baru. Meski dalam perspektif negara hal itu berarti 

mengolah kawasan hutan namun bagi warga tidak demikian.  

Warga beranggapan bahwa tanah tersebut adalah tanah hak meski tidak diakui 

oleh negara. Karena itu jika dilihat data tanah garapan warga Balumpewa maka 

mayoritas berada di dalam kawasan hutan. Warga menguasai tanah di Desa 

Balumpewa baik yang berada di APL maupun dalam kawasan hutan sudah sangat 

lama. Tanah yang dikuasai kurang dari 10 tahun  merupakan tanah yang baru dibeli 

beberapa tahun terakhir ini dan berada di luar desa. Lama penguasaan tanah ini 

dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Lama Penguasaan Tanah di Desa Balumpewa 

Warga telah menguasai tanah-tanah tersebut selama puluhan tahun. Penguasaan 

tanah dalam kawasan hutan pun tidak ada yang kurang dari 10 tahun, rata-rata 

antara 11 tahun hingga lebih dari 20 tahun. Tetapi riwayat penguasaan tanah ini 

yang telah menahun ini bahkan jika dilihat dalam konteks sejarahnya sebagaimana 

telah diterangkan pada bab sebelumnya nyatanya tidak memiliki arti apa-apa 

ketika berhadapan dengan mekanisme “negaraisasi tanah”. 
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Proses negaraisasi tanah orang-orang Topo Inde di Balumpewa bermula dari Surat 

Keputusan (SK) Menteri Pertanian Nomor: 843/Kpts/Um/11/1980 tanggal 25 

November 1980 tentang pembentukan Taman Wisata Alam (TWA) Wera seluas 

250 hektar. SK ini menjadi pijakan bagi lahirnya peraturan-peraturan berikutnya 

yang memfasilitasi proses pencaplokan ruang hidup warga Desa Balumpewa. Pada 

28 Oktober 2014, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 

SK.6586/Menhut- VII/KUH/2014, TWA Wera ditetapkan menjadi seluas 349,39 

hektar. Dari kedua SK ini terdapat perbedaan luas TWA Wera yang hampir 

mencapai 100 hektar antara SK Penunjukan pada 1980 dan SK Penetapan pada 

2014. Jika merujuk pada keterangan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) 

Sulawesi Tengah dalam surat nomor: S.961/IV.K-22/2018, perbedaan ini terjadi 

akibat adanya perubahan status kawasan hutan lindung menjadi hutan konservasi. 

Selain menjadi hutan konservasi atau TWA, sebagian wilayah Desa Balumpewa 

juga menjadi hutan lindung melalui SK Menteri Kehutanan No.869/Menhut-

II/2014. SK ini menyebabkan sekitar 2.050,53 hektar (91,06%) wilayah Desa 

Balumpewa menjadi kawasan hutan dengan fungsi lindung dan konservasi.  

Namun bagi orang Topo Inde di Balumpewa ini adalah pencaplokan tanah, di mana 

wilayah kelola atau kebun-kebun warga kemudian masuk dalam kawasan hutan. 

Mekanisme perubahan status dari kawasan hutan lindung ke hutan konservasi 

sama saja bagi warga yakni proses pemagaran bagi orang topo Inde agar mereka 

tidak masuk ke dalam kawasan hutan mencari sumber-sumber penghidupan 

harian. Selain itu perubahan status dari kawasan lindung menjadi kawasan hutan 

konservasi yang selisihnya mencapai 100 Ha  mempunyai konsekuensi yang 

berbeda bagi warga ketika berusaha merebut kembali tanahnya melalui 

mekanisme RA. Hutan konservasi di Indonesia sangat diberhalakan negara. 

Apapun yang terjadi, hutan konservasi tidak boleh diganggu gugat dan warga 

setempat yang harus mengalah, dipaksa pergi meninggalkan tanah tersebut, jika 

tanah yang dikelola warga masuk dalam kawasan hutan konservasi. Hal ini tentu 

jauh berbeda jika status hutan tersebut adalah hutan lindung akan ada peluang 

untuk merebutnya kembali sebagaimana akan dijelaskan lebih rinci pada bab 

selanjutnya. Negaraisasi tanah melalui penetapan kawasan hutan adalah upaya 

memisahkan warga dari tanahnya yang itu difasilitasi oleh negara. Proses ini 

kemudian memicu lahirnya persoalan-persoalan baru seperti konflik agraria.  
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C. Konflik Agraria di Desa Balumpewa 

 

“Kami masyarakat Desa Balumpewa monolak tanah kami dijadikan 

kawasan konservasi. kami mempunyai hak untuk mengatur wilayah 

(tanah) kami. Jangan jadikan kami budak di negri kami sendiri”  

(Spanduk Aksi  Warga  Balumpewa) 

 

*** 

Perjuangan atas tanah di Desa Balumpewa bermula dari terbentuknya kesadaran 

warga terhadap krisis ekologis yang mengancam ruang hidup mereka. Pohon-

pohon pinus yang tumbuh sejak lama di wilayah Se’sebbe1 tiba-tiba disadap. Efek 

penyadapan tersebut menyebabkan kerusakan hutan dan matinya pohon-pohon 

pinus. Warga khawatir pohon-pohon yang tersisa akan semakin kerdil dan turut 

mati jika proses penyadapan terus menerus dilakukan. Perluasan kerusakan hutan 

pinus akan membahayakan kehidupan warga. Pertama, hutan pinus ini adalah 

jalur dari arah  dusun I dan II menuju dusun IV yang jika pohon-pohon pinus ini 

mengering atau mati, makan akan mudah tumbang dan membahayakan 

keselamatan warga yang melintasi area tersebut. Kedua, rusaknya hutan pinus 

dapat memicu terjadinya longsor karena hutan ini tumbuh di daerah kemiringan. 

Karena itu sejak dahulu warga tidak pernah menyadap pinus. Warga hanya 

memanfaatkan pohon-pohon pinus itu sesekali saja, misalanya memanfaatkan 

tangkainya sekali dalam setahun saat perayaan natal.  Selebihnya hutan pinus 

dibiarkan rimbun.  

 

Keresahan warga ternyata tidak menjadi bahan perhatian Balai Konservasi Sumber 

Daya Alam (BKSDA) Sulawesi Tengah. Padahal BKSDA mempunyai Pos Jaga di Desa 

Balumpewa dan dapat mengamati langsung keadaan pohon-pohon pinus di 

Se’sebbe yang masuk dalam wilayah kerja BKSDA. Pengabaian BKSDA atas 

rusakanya hutan pinus memicu kemarahan warga Desa Balumpewa. Karena 

keberadaan pengelolah TWA, fungsi seharusnya adalah memberikan perlindungan 

dan mencegah kerusakan ekologis. Ternyata BKSDA tidak mengindahkan 

 

1 Se’sebbe penyebutan warga untuk daerah yang ditumbuhi hutan pinus tersebut. Daerah ini masuk 

ke dusun IV, Ngata Papu. Namun pohon-pohon pinus ini yang tumbuh berjejer dan berdaun ikonik 

terlihat jelas jika kita berdiri di dusun I dan II yang berada di kaki air terjun Wera. Area hutan pinus 

ini merupakan jalan utama yang harus dilalui ketika menuju dusun IV.  
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kerusakan yang mengancam keselamatan ruang hidup orang-orang Topo Inde di 

Balumpewa .   

 

Akhirnya warga Balumpewa menggelar aksi agar penyadapan hutan pinus 

dihentikan, sekaligus menolak keberadaan TWA Wera berserta program-program 

BKSDA Sulawesi Tengah. Spanduk penolakan dibentangkan di Balumpewa. 

Penolakan warga  mendorong BKSDA Sulawesi Tengah menyampaikan hal ini 

kepada Direktur Jenderal KSDAE di Jakarta melalui surat Nomor: S. 961 /IV.K-

22/2018 mengenai “Penolakan Masyarakat Desa Balumpewa Kec. Dolo Barat Kab. 

Sigi Provinsi Sulawesi Tengah Terhadap Kawasan TWA Wera”. Isi surat ini antara 

lain menerangkan bahwa BKSDA telah melakukan berbagai upaya agar tercipta 

kerharmonisan antara pihak  BKSDA dengan warga. Upaya tersebut di antaranya 

“Melakukan koordinasi dan komunikasi door to door dengan pemerintah desa dan 

tokoh-tokoh masyarakat Desa Balumpewa. Namun menurut Kepala Desa 

Balumpewa, pihak Balai BKSDA justru menunjukan sikap yang sangat tidak sopan, 

memberikan rasa tidak aman, dan memicu kemarahan warga saat Kepala BKSDA 

berkunjung ke Desa Balumpewa karena membawa badik2. Beberapa bulan setelah 

kejadian ini  pihak BKSDA kembali menemui Kepala Desa (Kades) dan membawa 

berita acara penambahan luas TWA untuk ditandatangani Kades Balumpewa. 

Kades menolak menandatangani berita acara tersebut. Kades Balumpewa 

menceritakan ulang peristiwa itu kepada saya bahwa: 

 

 “.. datang lagi minta mau tanda tangan berita acara, tambah lagi 

luasnya, jangan saya bodoh dikasi tambah bodoh, tidak buta mata 

saya ini, itu, itu ... tidak tanda tangan saya Pak. Pak bukan anak-

anak saya ini, saya pemerintah desa di sini. Sudah, saya banting 

meja itu, saya cabut parang, Pak saya tanda tangani dengan parang 

saja ini. Kok mau ditambah lagi luasnya 150 hektar3...”  

 

Alih-alih menggunakan pendekatan persuasif kepada pemerintah desa untuk 

menyampaikan arti penting hutan konservasi, BKSDA malah menciptakan 

 

2 Berdasarkan percakapan antara saya dan Kepala Desa Balumpewa pada tanggal 21 November 

2020.  Berikut tuturan kepala desa Balumpewa bahwa suatu sore sepulang dari kebun, kepala balai 

sudah menantinya di depan rumah yang kemudian menunjukkan baditnya.  “Kita masih cape-cape 

dari kabun datang kasi lihat badi pa kita, “Pak kades saya bawa badit ini”. “Pak minta maaf ini. 

Kepala Balai, bapak ini, kok beraninya bapak kasi keluar badik, saya kasi keluar badik juga e, di 

pondokku ini”, dia datang kasi tunjuk badiknya kita masih capek-capek baru pulang dari kebun”.  

3 Tuturan kepala desa Balumpewa Kepala Desa Balumpewa pada tanggal 21 November 2020 
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ketegangan melalui ancaman dan gaya komunikasi yang buruk. Tindakan pihak 

BKSDA ini tentu saja mewakili cara pandang BKSDA yang superior dan memandang 

rendah warga setempat. Sehingga intimidasi yang merendahkan dan melukai 

harkat kemanusiaan seperti yang ditujukan kepada Kades Balumpewa dianggap 

bukan masalah. Siasat-siasat yang memanfaatkan kepala desa, kepala adat atau 

tokoh-tokoh kampung bukanlah siasat baru dalam sengketa tanah, hutan, luasan 

kawasan, izin dan lain sebagainya.  

 

BKSDA menganggap konflik sebagai sesuatu yang wajar dalam pengelolaan 

wilayah konservasi. Saat kami temui pada November 2020, pihak BKSDA Sulawesi 

Tengah menuturkan bahwa tidak ada satupun BKSDA di Indonesia yang tidak 

berkonflik dengan warga. Jika tidak berkonflik maka BKSDA telah bubar. Menurut 

mereka konflik terjadi karena kawasan atau lahan yang ada terbatas, sementara 

manusia terus bertambah, maka kebutuhan atas lahan akan terus meningkat. Hal 

ini saja sudah konflik4. Alasan ini terasa mengada-ada. Kawasan konservasi dapat 

dikelola jauh lebih manusiawi jika kebutuhan mendasar warga memperoleh 

tempat dalam pengelolaan kawasan. BKSDA mestinya hadir bukan hanya sebagai 

pihak yang berkonflik atau menangani konflik melainkan untuk mencegah hal 

tersebut terjadi. Arogansi pemerintah yang mengeolah kawasan hutan di satu sisi 

dan terbatasnya akses Orang Topo Inde di Balumpewa terhadap tanah di sisi lain 

memaksa mereka berjuang untuk mengembalikan tanahnya yang saat ini berada 

dalam penguasaan negara atas nama kawasan hutan. 

 

 

 

 

4 Wawancara oleh Tim peneliti dengan staf bagian Perencanaan BKSDA Sulawesi Tengah pada 

tanggal 19, November 2020. Pandangan ini disampaikan dengan nada ringan. Tampak sedang 

bercanda tapi menunjukkan bagaimana jika konflik dengan warga dalam dan sekitar kawasan hutan 

tampak sebagai hal yang normal bagi pihak BKSDA.  
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BAB III 

Menjalankan Reforma Agraria di Desa Balumpewa 

Negaraisasi tanah yang kemudian disertai konflik agraria mendorong orang-orang 

Topo Inde di Balumpewa untuk menguasai kembali tanahnya. Upaya yang 

dilakukan selain melakukan aksi langsung, warga di Balumpewa mencoba 

menjalankan RA agar tanah-tanah yang masuk dalam kawan hutan lindung dan 

konservasi dapat dilepaskan. Usaha Orang Topo Inde di Desa Balumpewa 

menjalankan RA tersebut yang akan menjadi lokus utama pada bagian ini.  

 

A. Asal Mula Reforma Agraria di Desa Balumpewa 

RA tidak dapat diserahkan pada pasar politik atau haluan kebijakan suatu 

pemerintah tetapi mesti didukung dan terikat pada gerakan yang dibangun oleh 

warga negara. RA sendiri jika ditinjau dari sisi peranan dibedakan menjadi dua 

model yaitu reform-by-grace dan reform-by leverage (Wiradi, 2000). Seperti apa 

bentuk reform-by leverage yang dilaksanakan di desa Balumpewa penjabarannya 

akan dimulai dari pertanyaan kunci tentang mengapa warga mengajukan RA, 

dinamika apa yang membentuk dan terbentuk sepanjang jalan menuju RA Desa 

Balumpewa.  

 

Pengetahuan, aktor dan kelembagaan adalah tiga kata kunci yang saling 

memengaruhi satu sama lain dalam mendorong terbentuknya gerakan tani di desa 

Balumpewa. Pengetahuan menjadi satu variabel penentu dalam analisa ini 

mengingat wilayah Desa Balumpewa sebagian kawasannya ditunjuk sebagai 

kawasan Taman Wisata Alam Wera (TWA) sejak tahun 1980 dan 34 tahun 

kemudian tepatnya pada 28 Oktober 2014 baru ditetapkan sebagai TWA oleh 

Menteri Kehutanan. Tentu hal ini menghadirkan pertanyaan mengapa selama 

lebih dari tiga dekade tidak terjadi penolakan atau perlawanan dari masyarakat. 

Maka jawabannya berhubungan dengan pengetahuan yang beredar di Desa 

Balumpewa. Sepanjang lebih dari tiga dekade tersebut warga desa tidak 

menyadari jika wilayah kelola mereka dalam ancaman karena berada dalam 

penguasaan negara yang disebut hutan lindung dan konservasi.  

 

Seperti yang telah dituliskan pada awal naskah ini bahwa Balumpewa adalah desa 

homogen yang dihuni oleh orang Topo Inde yang menandai ruang hidupnya 

berdasarkan wilayah jelajah leluhurnya yang terbentang dari Vayolipe hingga 

tanah Pobunti. Dalam pemahaman warga seluruh tanah dalam bentangan tadi 

pada dasarnya adalah tanah-tanah komunal yang izin  mengelolahnya diperoleh 
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melalui sistem pewarisan. Rumah tangga baru, atau anggota komunitas yang ingin 

mengolah tanah sendiri maka dapat menggarap tanah yang bukan merupakan 

bonde, ova atau oma5 milik orang lain. Selain itu akses tanah dapat diperoleh 

dengan cara membuka pangale.  

 

Sebab itu meskipun  wilayah Balumpewa sejak lama telah ditetapkan sebagai 

hutan negara warga tidak melihatnya sebagai gangguan karena orang Topo Inde 

masih berpegang pada sistem pengelolaan tanah yang dijelaskan di atas tadi. 

Meski warga mendapati kebun-kebun mereka telah dipatok, sebelumnya warga 

tidak menyadari apa makna dan arti patok-patok tersebut. Nanti setelah orang 

Topo Inde memahami apa arti keberadaan hutan negara (hutan lindung dan hutan 

konservasi) terhadap garapan dan akses mereka akan tanah barulah timbul 

kesadaran akan akses tanah yang akan menyempit dan kemungkinan tidak dapat 

lagi menggarap kebun-kebun yang telah diolah selama puluhan tahun karena 

masuk dalam kawasan hutan.  

 

Pengetahuan membentuk kesadaran warga akan akses tanah yang lebih aman 

menguat. Semenjak menyadari bahwa makna lain dari  hutan adalah batasan dan 

sewaktu-waktu  bisa berubah menjadi perampasan apabila peraturan tentang 

kehutanan ditegakkan karena tanah garapan yang sedang diolah masuk dalam 

kawasan hutan. Terutama jika masuk ke dalam kawasan hutan konservasi maka 

orang Topo Inde yang harus dipindahkan (resettelment) dari ruang hidupnya. 

Padahal jika mendasarkan diri pada kearifan lokal orang Topo Inde maka tanah-

tanah tersebut sah digarap karena merupakan warisan dari leluhur yang telah 

mendiami Desa Balumpewa sejak berpuluh-puluh tahun lampau.  

 

Situasi di atas menyadarkan warga jika mereka sedang  menghadapi situasi pelik. 

Terutama ketika mereka telah menyaksikan ancaman bencana ekologis berupa 

longsor sebab penyadapan hutan pinus yang kemudian memicu konflik antara 

warga dan pemerintah dalam hal ini pengelola TWA Wera, sebagaimana telah 

dijelaskan sebelumnya.  

 

Warga Desa Balumpewa kemudian rajin melaksanakan diskusi internal terkait 

permasalahn desa yang melibatkan orang-orang tua dan muda. Lama kelamaan 

terjalin komunikasi antara Warga Desa Balumpewa dan pihak-pihak di luar desa  

mulai dari lembaga mahasiswa, berbagai NGO  dan aktivis yang ada di Palu.  Pihak-

 

5 Penjelasan tentang hal ini dapat dilihat dalam pembahasan sebelumnya.  
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pihak ini kemudian menjadi kawan bercerita warga Desa Balumpewa yang pada 

gilirannya beberapa mahasiswa dan aktivis masuk ke Desa Balumpewa membawa 

diskursus tentang persoalan tanah dan agraria.  

 

Akhirnya arus  pengetahuan tentang agraria mengalir ke  Balumpewa. Selain 

diperkenalkan oleh para aktivis yang datang, beberapa warga mulai memahami 

posisi tanah mereka ketika berlangsung suatu pertemuan antara pihak BKSDA dan 

warga desa yang membahas soal kawasan hutan. Beberapa warga melihat kebun-

kebunnya telah masuk di dalam area berwarna ungu di peta. Artinya kebun 

mereka telah berada dalam kawasan konservasi. Maka pertanyaan tentang apa 

yang menyebabkan warga Balumpewa belakangan ini bersedia mengorganisir diri 

dan mengharapkan RA dijalankan itu karena pengetahuan baru perihal 

penguasaan tanah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Pembentukan Gerakan Tani untuk Reforma Agraria di Desa Balumpewa 

 

Selanjutnyam sebagaimana kita pahami bahwa gerakan tani tidak terbentuk 

dalam satu cangkang kosong melainkan dibentuk. Pengetahuan--sebagaimana 

diceritakan di atas-- bersama dengan kelembagaan merupakan pokok pembentuk 

gerakan petani di Balumpewa dalam upaya menjalankan RA. Di desa ini setidaknya 

ada tiga bentuk kelembagaan yang memiliki fungsi masing-masing yaitu Adat, 

Agama dan Pemerintah Desa. Ketiga bentuk kelembagaan ini mempunyai 

pengaturan sendiri yang mengikat laku hidup Warga.  
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Tiga bentuk kelembagaan ini dalam menjalankan fungsi kesehariannya merupakan 

gerbong yang berbeda-beda namun dalam proses pelaksanaan RA berusaha 

disatukan dalam satu lokomotif yang kemudian ditumpangi warga dalam 

perjalanan mewujudkan RA di Desa Balumpewa. Ketiga hal ini penting karena 

dapat dibayangkan jika para pemangku dalam tiga sistem kelembagaan tadi 

orientasinya atas tanah berbeda-beda tentu akan memecah persepektif petani 

dan potensial melemahkan gerakan agraria di Desa Balupewa. Peranan masing-

masing bentuk kelembagaan tadi dalam upaya RA by leverage sebagai berikut:  

 

Kelembagaan Adat merupakan bentuk pengaturan tertua yang ada di desa. Warga 

sangat menghormati sistem adat yang berlaku dengan menjalankan  sepenuhnya 

seluruh ritual yang mengikat siklus hidup mereka sejak lahir hingga mati. Meski 

ritual adat memiliki konsekuensi ekonomi atau membutuhkan biaya yang sangat 

besar  namun warga tetap berusaha menjalankan berbagai ritual adat yang 

diwajibkan. Dengan penghormatan yang sedemikian besar ini maka jika adat tidak 

bersepakat atas RA yang sedang diusahakan tentu  akan menjadi penghalang di 

tingkat desa. Tetapi ternyata para pemangku adat setuju mengusahakan jalannya 

RA karena berangkat dari pengetahuan yang sudah terbentuk di atas tadi bahwa 

meskipun tanah-tanah di seluruh Desa Balumpewa merupakan tanah milik leluhur 

namun tidak berarti apa-apa di hadapan hukum negara.  

 

Kelembagaan Agama (Institusi Gereja) bagian tidak terpisahkan dari kehidupan 

warga Balumpewa. Merupakan pusat kegiatan sosial dan pemukiman tumbuh 

mengitari gereja. Dalam proses pelaksanaan RA di Balumpewa, gereja berfungsi 

sebagai medium untuk menyampaikan pesan. Setiap kali ibadah dilaksanakan 

berbagai pesan yang berkaitan dengan kegiatan RA diumumkan gereja sehingga 

setiap orang atau rumah tangga memperoleh informasi. Proses pengumpulan 

identitas diri atau rumah tangga untuk melengkapi data sosial sebagai subjek 

penerima TORA juga selalu diumumkan melalui gereja dan terus menerus 

dilakukan sampai panitia pelaksana RA di tingkat desa memfinalisasi data subjek 

yang akan diserahkan kepada Panitia pendamping di Kabupaten Sigi. Sementara 

Opsir 6  turut serta membaca aturan-aturan tentang hutan untuk membantu 

memberikan penjelasan kepada warga serta selalu hadir mendoakan berbagai 

kegiatan yang akan dilaksanakan warga, termaksud aksi. Meski hal ini, mendoakan 

terlihat sebagai bentuk keterlibatan yang sangat lemah namun doa dari opsir 

sangat penting dan berarti bagi orang Topo Inde karena dianggap memperoleh 

 

6 Panggilan untuk pimpinan Gereja Bala Keselamatan  
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dukungan spiritual sehingga menguatkan keyakinan masyarakat jika apa yang 

dilakukan telah di jalan benar dan direstui oleh Tuhan. Sehingga mereka merasa 

teguh terlibat berbagai kegiatan dalam rangka menjalankan RA di Desa 

Balumpewa.  

 

Kelembagaan Desa (Pemerintah Desa) merupakan bentuk kelembagaan yang 

hadir belakangan dalam kehidupan masyarakat Balumpewa namun memiliki 

kekuasaan yang meliputi seluruh hal dalam desa, mempunyai kewenangan dan 

sumber daya (uang) untuk melaksanakan berbagai macam kebijakan yang 

mengikat seluruh anggota masyarakat dalam desa. Pemerintah desa mendorong 

pelaksanaan RA sebagai kebijakan Pemerintah Kabupaten yang secara langsung 

menugaskan untuk menggunakan dana desa untuk kepentingan pelaksanaan RA. 

Pemerintah desa juga memfasilitasi berbagai kegiatan seperti rapat, pertemuan-

pertemuan, pembentukan panitia dan berbagai proses surat menyurat yang 

dibutuhkan untuk kepentingan menjalankan RA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Institusi Lokal dan Tindakan Kolektif Warga 

 

Ketiga institusi lokal yang ada di Desa Balumpewa tadi  memfasilitasi tindakan 

kolektif warga dalam upaya menjalankan RA. Tindakan kolektif warga tersebut 

termanifestasi dalam beragam bentuk. Sebagaimana yang akan dijelaskan lebih 

lanjut pada bagian berikut.  

 

 



28 

 

Tindakan 

Politik 

Petani 

Membentuk 

Organisasi 

Tani

Melakukan 

pemetaan 

partisipatif

Mennetukan 

pilihan poitik 

elektoral

Melakukan 

Aksi Massa

B. Tindakan Politik Petani Balumpewa untuk RA 

Setelah memaparkan peranan pengetahuan dan kelembagaan sebagai arena 

penting dalam pembentukan gerakan sosial di Desa Balumpewa. Pertanyaan 

selanjutnya  berkaitan dengan bagaimana warga bertindak dalam arena tersebut. 

Seperti apa tindakan politik yang dibentuk warga dalam rangka mendorong RA 

dari bawah. Saya mencatat beberapa penanda yang menujukkan tindakan politik 

orang Topo Inde di Balumpewa agar RA dijalankan yaitu; 1). Membentuk 

organisasi tani, 2). Melakukan pemetaan partisipatif, 3). Melakukan aksi massa, 

dan 4). Menentukan pilihan politik dalam kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu). 

Organisasi Tani Lokal dibentuk dalam desa sebagai respon atas persoalan tanah 

yang membelit Orang Topo Inde di Balumpewa. Masyarakat Balumvewa Bersatu 

(MAVATU) nama yang disematkan untuk organisasi tempat petani Balumpewa 

mempelajari isu dan mengorganisir diri. Selain MAVATU di dalam Desa juga 

dibentuk Kelompok Pecinta Alam Desa Balumpewa yang menjadi medium khusus 

bagi orang muda untuk membentuk kesadaran ruang perihal kampung mereka. 

Selanjutnya  berbagai agenda belajar dan pertemuan dilangsungkan secara 

terbuka dan melibatkan semua pihak. Sampai kemudian proses RA benar-benar 

akan dilaksanakan dan petani Balumpewa memetakan wilayahnya secara 

partsipatif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Tindakan Politik Petani Baumpewa dalam Mendorong Reforma Agraria 

 

Pemetaan Partsipatif dilakukan warga desa Balumpewa secara  mandiri. Berhari-

hari tim pemetaan berkeliling membawa GPS, mengambil titik koordinat, memberi 

nama dan menginputnya hingga seluruh wilayah desa selesai dipetakan, dan data 

spasial tersedia untuk mengajukan TORA. Dalam proses pemetaan partisipatif ini 

juga  terjadi transfer pengetahuan dari luar desa dan di antara warga Balumpewa 
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itu sendiri. Karena pada awalnya hanya ada beberapa warga dalam desa 

memperoleh pelatihan pemetaan partisipatif oleh lembaga-lembaga non-

pemerintahan (NGO) bersama Pemerintah Kabupaten Sigi yang telah menjadikan 

RA sebagai salah satu program resmi mereka. Selanjutnya beberapa orang yang 

telah belajar di luar desa ini kemudian kembali ke desa dan mengajari warga lain 

cara melakukan pemetaan. hingga mereka mampu memetakan seluruh ruang 

hidup Orang Topo Inde di Balumpewa untuk menjalankan RA.   

 

Aksi Massa bagian tidak terpisahkan dari gerakan tani di desa Balumpewa. Sudah  

beberapa kali petani Balumpewa terlibat dalam aksi langsung bersama  petani-

petani dari desa lain, aktivis agraria dan mahasiswa yang mendorong agar RA di 

Kabupaten Sigi segera diselesaikan oleh Pemerintah pusat. Berdasarkan tuturan 

warga, setiap kali aksi bersama dilaksanakan, massa dari Balumpewa selalu paling 

banyak. Bahkan mereka yang tinggal di dusun III dan IV akan turun dari gunung 

hanya untuk  turut serta menuntut disahkannya TORA yang telah diusulkan oleh 

warga.  

 

Politik Elektoral dan tindakan politik petani desa Balumpewa dapat diamati dalam 

Pemilihan Kepala daerah Kabupaten Sigi tahun 2020 salah satu momentum yang 

digunakan warga  Balumpewa sebagai arena untuk memperjuangkan aspirasi 

politiknya dengan memilih calon kepala daerah (Bupati) yang dianggap akan 

memihak kepentingan petani. Suara Calon Bupati yang dianggap akan 

memperjuangkan kepentingan mereka memperoleh suara kemenangan seratus 

kali lebih banyak daripada calon lain yang dianggap tidak akan bersungguh-

sungguh menjalankan RA jika terpilih. Secara jelas alasan utama warga Balumpewa 

memilih calon bupati yang akan memimpin mereka selama lima tahun ke depan 

karena adanya aspirasi politik petani Balumpewa yang ingin memastikan hak-

haknya dalam pengelolaan tanah untuk diakui negara. 

 

Pasca pengusulan TORA semangat warga semakin membesar. Mereka sangat 

menantikan hasil usulan TORA yang sesuai dengan apa yang telah diajukan. Sebab 

itu ketika berlangsung kembali politik elektoral di tingkat Kabupaten Sigi ketika 

warga telah melek tentang apa itu RA maka desakan dan tekanan dari warga 

semakin kuat kepada calon Bupati untuk  tetap melanjutkan program yang kini 

telah dipahami arti pentingnya bagi keberlanjutan hidup  dan anak cucu warga 

Desa Balumpewa di Masa mendatang.  

 

Di level kampung, politik elektoral setingkat kepala desa belakangan sering sekali 

menjadi arena yang menciptakan keretakan solidaritas di berbagai desa 
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termaksud yang berlangsung di Desa Balumpewa. Pada fase awal ketika RA akan 

dijalankan terdapat beberapa warga dalam desa yang belum mendukung program 

RA sebagai efek dari politik elektoral di tingkat desa yang berlangsung 

sebelumnya. Aktor-aktor yang menolak belum bersepakat dengan RA ini 

mempunyai calon lain di luar pemerintah desa yang memimpin saat ini. Namun 

seiring dengan perluasan isu tentang RA di dalam desa maka lama kelamaan aktor 

yang menolak kini menjadi bagian yang mendukung RA bahkan terlibat dalam 

proses pemetaan partisipatif dan menghadiri berbagai diskusi-diskusi penting 

yang diadakan dalam desa.  

 

Keberhasilan warga Desa Balumpewa membangun solidaritas yang kukuh untuk 

mendorong RA karena adanya kepentingan yang sama soal tanah. Keberhasilan 

menyatukan persepsi soal kedudukan tanah dalam desa dan meninggalkan sekat-

sekat yang terbentuk akibat politik elektoral dalam pemilihan kepala desa yang 

berlangsung sebelumnya menjadi kekuatan politik dari bawah yang memberikan 

tekanan dalam Pemilukada di tingkat Kabupaten agar isu RA tetap dijalankan.  

 

C. Usulan Objek RA By Leverage 

Setelah pemetaan partisipatif selesai, seluruh data spasial, subjek serta berbagai 

macam kelengkapan adminstrasi lainnya siap maka Desa Balumpewa secara  resmi 

mengajukan TORA seluas 465,01 Ha. Usulan terluas berasal dari Kawasan Suaka 

Alam atau hutan konservasi TWA Wera seluas 326,29 Ha, lalu hutan lindung seluas 

136,37 Ha dan hanya seluas 2,35 Ha usulan TORA yang berasal dari (APL). Namun 

yang disetujui untuk dilakukan perubahan batas hanya seluas 62,03 Ha bahkan 

tidak mencapai sepuluh persen dari total luasan yang diajukan untuk TORA. 54,53 

Ha didorong untuk dilakukan perubahan review tata ruang wilayah. Jika usulan 

perubahan RTRW yang diusulkan ini disetujui maka jumlah luasan TORA yang 

memungkinkan untuk dilanjutkan dalam tahap redistribusi tanah setelah 

perubahan status atau pelepasan dari kawasan hutan tetap saja belum mencapai 

setengah persen dari seluruh total usulan. 

 

1653,04 Ha malah diusulkan untuk perhutanan sosial yang berarti masih tetap 

menjaga status quo luasan kawasan hutan. Konsep perhutanan sosial sendiri  bisa 

jadi sangat rentan bagi masyarakat yang sejak dulu hidup jauh di pegunungan, 

dalam komunitas kecil, terpencil basis sosial-ekonomi hidup hariannya didasarkan 

pada kolektivitas dalam hal ini kebebasan mengakses hasil tanaman (di luar 



31 

 

komoditi utama) pada tanah-tanah yang digarap oleh orang lain jika itu ditujukan 

untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti lauk-pauk7.  

 

Selain itu warga secara umum menggarap tanah berdasarkan kemampuan kerja 

atau tenaga yang dimiliki rumah tangga. Ketika pekerjaan sangat banyak seperti 

pada musim panen maka akan dilakukan gotong royong secara bergilir agar hasil 

panen tidak rusak atau membusuk. Sementara pemberian akses hutan melalui 

konsep perhutanan sosial sangat rentan menghadirkan orang-orang dari desa-

desa lain di luar silsilah kekerabatan Topo Inde. Mengingat akses izin perhutanan 

sosial basisnya bisa didasarkan pada KTP warga yang masih berada dalam 

kecamatan yang sama. Ketika hal semacam ini terjadi konsekuensinya bisa jadi 

mendorong warga hidup dalam kompetisi ketika rumah tangga baru di luar sistem 

kekerabatan orang Inde masuk dan mempunyai tingkat produktifitas berbeda.  

 

Hal lain yang mungkin saja terjadi jika skema PS diberikan adalah kemungkinan 

orang Topo Inde di Desa Balumpewa dalam jangka panjang bisa tersingkir karena 

kalah bersaing dari pendatang yang jumlah modalnya untuk menggarap tanah 

jauh lebih besar dan jika berlangsung lama dapat berujung pada penciptaan relasi 

buruh-tuan yang tentu saja akan menghapuskan bentuk-bentuk sistem hidup lama 

yang mereka miliki seperti komunalitas akses tadi. Hal semacam ini tentu tidak 

diharapkan terjadi. Sebab itu kehati-hatian dalam menentukan bentuk akses 

pengelolaan maupun kepemilikan perlu berhati-hati karena akan memengaruhi 

kehidupan warga secara menyeluruh di masa mendatang. Tidak memberikan hak 

akses atau kepemilikan tentu juga bukan pilihan. Warga perlu hidup dalam 

kepastian hukum dalam mengelola tanahnya. Mengingat tindakan represif yang 

sering mengintai petani penggarap yang hidup di sekitar dan dalam kawasan 

hutan.  

 

 

 

7 Ketika berada di Ngatapapu, dalam satu perjalanan ketika kembali dari kebun, saya bersama Mama 

Fed memetik daun ubi di tanah garapan orang lain. Katanya itu tidak masalah, kita bebas memetik 

daun sayur di kebun manapun selama itu bukan untuk dijual tapi untuk kepentingan makan sehari-

hari. Pada hari itu kami juga menebang satu pohon pisang yang menurutnya itu juga tidak apa-apa 

dia hanya perlu minta izin atau memberitahu si pemilik pisang ketika bertemu bahwa dialah yang 

menebang pisang tersebut. Hal semacam ini tentu masuk akal karena orang lain juga dapat 

melakukan hal serupa yakni memetik sayur atau buah dari kebun orang lain. Sebagai catatan bahwa 

setiap rumah tangga di dusun ini memiliki tanah garapan masing-masing yang tentu akan 

menumbuhkan sayur-mayur atau buah-buahan yang juga dapat diakses orang lain. Selain itu perlu 

diingat bahwa seluruh warga masih saling memiliki hubungan kekerabatan dan resiprositas 

semacam ini sudah lama menjadi penopang hidup mereka. 
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D. Penapisan Usulan TORA Sebagai Masalah  

Lebarnya kesenjangan antara luasan TORA yang diajukan dan TORA hasil PPTKH 

terjadi karena meskipun Kabupaten Sigi dijadikan sebagai wilayah percontohan 

untuk pelaksanaan RA dari kawasan hutan namun seluruh aturan yang digunakan 

bersifat konvensional atau berdasarkan aturan-aturan reguler. Maka kabupaten 

Sigi secara umum dan Desa Balumpewa sebagai contoh nyata wilayah yang 

didominasi oleh hutan menghadapi kendala sistemik ketika mendorong RA 

kawasan hutan. Karena secara jelas tidak bisa melewati tapisan-tapisan 

berdasarkan aturan reguler tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Penapisan Usulan TORA Desa Balumpewa 

 

Usulan TORA yang diajukan oleh warga melewati tapisan yang sangat banyak. 

Pertama-tama untuk melaksanakan apakah TORA yang diusulkan akan melewati 

skema RA kawasan hutan atau tidak maka terlebih dahulu diperiksa dengan cara 

memperbandingkan peta usulan dengan peta kawasan hutan secara umum. 

Setelah batas antara usulan yang masuk dalam kawasan hutan dan tidak masuk 

dalam kawasan hutan jelas. Selanjutnya usulan yang masuk dalam kawasan hutan 

konservasi maka secara langsung tidak dapat diproses. Sialnya untuk desa 

Balumpewa TORA terluas yang diusulkan warga berasal dari kawasan hutan 

konservasi yang secara jelas tidak akan diverifikasi atau telah gugur sebagai TORA 

dalam tapisan pertama.  
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Merujuk pada Perpres Nomor 88 Tahun 2017 pada Pasal 9 berbunyi (1) Pola 

penyelesaian untuk bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang 

tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan dengan fungsi konservasi 

dilakukan melalui resettlement. (2) Pola penyelesaian pada kawasan hutan dengan 

fungsi konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa memperhitungkan 

luas kawasan hutan dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi. Jika 

merujuk pada pasal ini maka hutan konservasi tidak dapat diganggu gugat atas 

nama apapun termaksud program prioritas nasional yang disebut RA Kawasan 

Hutan. Selain tercantum dalam Perpres nomor 88 tahun 2017  perihal 

mempertahankan luasan kawasan konservasi kembali ditegaskan dalam 

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku 

Ketua Tim Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan 

Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inventarisasi dan 

Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan, Tim Inver PTKH dalam 

menyampaikan rekomendasi PPTKH ke Gubernur diingatkan untuk 

mempertimbangkan hal-hal berikut:  

a. Hutan konservasi mutlak dipertahankan (memiliki fungsi pokok pengawetan 

keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya);  

b. Luas hutan lindung harus tetap dipertahankan, kecuali kondisinya sudah tidak 

sesuai dengan kriteria hutan lindung sehingga tidak bisa berfungsi lagi sebagai 

sistem penyangga kehidupan;  

c. Luas hutan produksi yang berada di provinsi dengan luas hutan kurang dari 

30% (tiga puluh persen) harus tetap dipertahankan;  

d. Luas hutan produksi, dapat dikurangi sepanjang kondisinya sudah berupa 

permukiman atau lahan garapan yang sudah dikuasai lebih dari 20 (dua puluh) 

tahun; dan/atau keberadaan lahan garapan diakui dengan memberikan 

kepastian hak milik bagi yang menguasai lebih dari 20 (dua puluh) tahun, dan 

memberikan hak pengelolaan bagi yang menguasai kurang dari 20 (dua puluh) 

tahun.  

Beberapa hal di atas sesungguhnya merupakan bentuk-bentuk penapisan yang 

menjadi hambatan ketika TORA dalam kawasan hutan diverifikasi. Oleh sebab itu 

meskipun usulan TORA yang berasal dari kawasan hutan mempunyai fungsi non 

konservasi akan ditapis kembali. Apakah berada dalam provinsi yang luas kawasan 

hutannya masih lebih dari 30 % dari  total luas keseluruhan wilayah atau pulau 
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tempat TORA tersebut berada8 . Desa Balumpewa atau Kabupaten Sigi secara 

keseluruhan tentu mampu melewati proses penapisan ini karena wilayah Sigi 

memang masih didominasi hutan. Namun penapisan tersebut tidak hanya sampai 

di situ. Selanjutnya TORA yang diajukan akan ditelaah apakah masuk ke dalam peta 

indikatif9 atau tidak. Apabila tidak masuk dalam peta indikatif maka tentu tidak 

akan diproses lebih lanjut  meskipun status hutan yang diajukan bukan dalam 

wilayah konservasi. 

Apabila memenuhi syarat 30 % lebih dari luas daerah aliran sungai, pulau, 

dan/atau provinsi tempat TORA diajukan maka harus dilihat lagi fungsi hutannya 

jika hutan lindung maka bidang tanah yang digunakan untuk permukiman, fasilitas 

umum dan/atau fasilitas sosial dilakukan resettlement sama dengan di kawasan 

konservasi. Kecuali jika bidang tanah yang diajukan sebagai TORA dan digunakan 

untuk permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial serta tidak memenuhi 

kriteria sebagai hutan lindung maka baru akan dikeluarkan dari dalam kawasan 

hutan melalui perubahan batas kawasan hutan. Sementara bidang tanah yang 

digunakan untuk  lahan garapan harus dikuasai lebih dari 20 (dua puluh) tahun 

secara berturut-turut baru dapat dilakukan perubahan batas kawasan hutan. 

Apabila kurang dari 20 tahun maka hanya akan diberikan izin pengelolaan melalui 

skema perhutanan sosial10.  

 

8 Hal ini didasarkan pada  Perpres No 88 tahun 2017  dalam pasal 8 ayat (2) Pola penyelesaian 

sebagaimana dimaksud pada ayat(1) memperhitungkan: a. luas kawasan hutan yang harus 

dipertahankan minimal 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau 

provinsi; dan b. fungsi pokok kawasan hutan.  

9 Peta Indikatif adalah Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan Untuk Penyediaan Sumber Tanah 

Obyek Reforma Agraria (TORA) yang diterbitkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

10 Kriteria ini di dasarkan pada Perpres No 88 Tahun 2017 , pasa 11 (1) Pola penyelesaian untuk 

bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan yang berada pada wilayah yang telah ditunjuk sebagai 

kawasan hutan dengan fungsi lindung pada provinsi dengan luas kawasan hutan lebih dari 30% (tiga 

puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi: a. dalam hal bidang tanah 

tersebut digunakan untuk permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial dan memenuhi 

kriteria sebagai hutan lindung dilakukan melalui resettlement; b. dalam hal bidang tanah tersebut 

digunakan untuk permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial dan tidak memenuhi kriteria 

sebagai hutan lindung dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam kawasan hutan 

melalui perubahan batas kawasan hutan; c. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan 

garapan dan telah dikuasai lebih dari 20 (dua puluh) tahun secara berturut-turut dilakukan dengan 

mengeluarkan bidang tanah dari dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan; d. 

dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan garapan dan telah dikuasai kurang dari 20 

(dua puluh) tahun secara berturut-turut dilakukan dengan memberikan akses pengelolaan hutan 

melalui program perhutanan sosial.  
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Kriteria penguasaan selama 20 tahun ini sangat menyulitkan warga termaksud 

orang Topo Inde di Desa Balumpewa yang mengajukan TORA dalam kawasan 

hutan. Masalah lainnya adalah pembuktian 20 tahun ini tidak jelas menggunakan 

indikator apa. Sehingga banyak sekali usulan yang gugur dalam tahap verifikasi 

akibat waktu tempus selama 20  tahun ini. Meski ketika Regu Pelaksana PTKH 

melakukan klarifikasi data fisik lapangan tahapannya adalah melakukan 

pengecekan lapangan terhadap kesesuaian data-data usulan PTKH dengan kondisi 

lapangan dan kesesuaian tanda-tanda penguasan tanah, antara lain umur 

tanaman, jenis tanaman, kuburan dengan metode pengamatan secara langsung 

atau menggunakan alat drone atau Citra Satelit Resolusi Tinggi11. Namun tentu hal 

ini berkaitan dengan kuasa pengetahuan yang bekerja siapa yang berhak 

menentukan usia suatu tanaman, bagaimana cara pengukurannya bahwa 

tanaman tersebut telah lebih dari 20 tahun. Apakah cerita warga yang akan 

didengarkan atau persepsi Regu Pelaksana PTKH yang valid. Sebab di Balumpewa 

sendiri misalnya terdapat cerita sejarah, kuburan atau kebun-kebun kopi yang 

telah berusia 20 tahun tapi bagaimana meggunakan ini sebagai narasi pembuktian 

atas penguasaan tanah yang sudah berlangsung lebih dari 20 tahun secara 

berturut-turut?. 

Selain itu pada bagian pelaksanaan verifikasi pada tahap desk analysis salah satu 

hal yang menjadi bahan kajian adalah melakukan analisis lingkungan hidup 

meliputi kajian pengaruh pengeluaran wilayah tersebut terhadap kelestarian 

lingkungan hidup yang dapat dilakukan melalui analisis data sekunder (peta rawan 

bencana, peta kawasan hidrologi gambut, data jenis tanah, data kelerengan / 

kemiringan tanah, data ketinggian, dan lain-lain)12. Hal ini berarti satu penapisan 

lagi yang verifikasinya sangat bergantung pada Tim Inver.  

Jika melihat dari seluruh proses di atas maka proses penapisan untuk 

melaksanakan RA kehutanan melalui pelepasan atau perubahan batas kawasan 

hutan setidak-tidaknya dari sisi peta akan dilakukan layout beberapa peta, setelah 

itu ditapis lagi melalui desk analysis informasi geografis antara lain Citra Satelit 

Resolusi Tinggi. Analisisnya meliputi kajian Fisik, kajian yuridis dan analisis 

lingkungan hidup setelah itu baru dilakukan verifikasi lapangan.  

 

11 Permenko Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Tim Percepatan Penyelesaian 

Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan 

Tugas Tim Inventarisasi Dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan.  

12 Ibid. 
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Gambar 11. Penapis usulan TORA dalam kawasan hutan 

 

Karena penapisan yang terlalu panjang akhirnya luas kawasan hutan yang dapat 

di-TORA-kan sangat kecil hanya seluas 64,38 Ha. Tim Verifikasi malah 

menyarankan untuk memproses TORA yang diajukan melalui review RTRW seluas 

54,53 Ha. Ini berarti satu tapisan lain lagi yang juga prosesnya tidak akan mudah 

bagi warga karena akan menghadapi proses politik seperti persetujuan dari 

anggota dewan dan melewati scientific judgement yang prosesnya sangat jauh dari 

jangkauan masyarakat pedesaan. Banyaknya jumlah tapisan TORA yang diajukan 

warga adalah pokok masalah dalam pelaksanaan RA kehutanan. Proses penapisan 

ini perlu ditinjau kembali, perlu merangkum konteks kesejarahan penguasaan 

tanah termaksud membicarakan kembali konteks ekologi ruang.  

 

Mengingat kondisi suatu wilayah yang tidak beragam. Terdapat daerah tertentu 

yang secara umum didominasi oleh kawasan hutan dengan tofografi pegunungan 

atau tingkat kemiringan yang sangat tinggi yang berarti tidak dapat merangkul 

kondisi eksisiting wilayah yang telah berpenghuni dan digarap oleh warga meski 

berada di kemiringan seperti yang terjadi di Desa Balumpewa. Di sisi lain ketika 

warga tidak memiliki bukti adminstratif atas penguasaan wilayah yang dikelolanya 

walau telah digarap lebih lebih dari dua puluh tahun tetap saja tidak dapat 

melewati proses verifikasi karena bukti tertulis berupa surat menyurat jarang 

dimiliki oleh warga yang tinggal di kawasan hutan terutama yang berada di 

pedalaman. Apa yang dimiliki seringkali hanya narasi kesejarahan yang dituturkan 

secara turun temurun dan tidak memperoleh tempat dalam form verifikasi yang 

dibuat oleh pemerintah. Sebab itu proses penapisan TORA kawasan hutan perlu 

Peta Usulan TORA 

Peta Kawasan Hutan  

Peta  Indikatif  

Peta Hutan Konservasi 

Peta Hutan Lindung 

Peta Kebencanaan 

Peta Hasil Inver 
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dibicarakan kembali jikalau tidak maka hal ini akan menjadi jalan buntu RA 

kehutanan sebagaimana yang terjadi di Desa Balumpewa.  
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BAB IV 

Jalan Buntu Reforma Agraria Kehutanan 

A. Menemui Jalan Buntu Reforma Agraria di Desa Balumpewa 

Perbedaan yang sangat lebar antara usulan dan hasil verifikasi TORA di Desa 

Balumpewa merupakan implikasi dari status hutan konservasi yang sangat luas. 

Seperti telah dikemukakan, usulan TORA di hutan konservasi tidak dapat diproses 

lebih lanjut secara otomatis akibat resettlement sebagai the one and only solution 

yang disediakan. Untuk hutan lindung, hanya sebagian usulan yang dapat diproses 

sebagai TORA, sebagian lainnya memerlukan perubahan Rencana Tata Ruang 

Wilayah (RTRW) terlebih dahulu sebelum diproses lebih lanjut sebagai TORA.  

Bekerjanya proses penapisan seperti ditunjukkan pada bagian sebelumnya hanya 

menyisahkan 64,38 hektar usulan warga Balumpewa yang dapat menjadi TORA. 

Dengan demikian, apa yang terjadi di Desa Balumpewa adalah potret kecil dari 

kondisi yang terdapat di Kabupaten Sigi secara umum yang menunjukkan fakta 

ketimpangan penguasaan tanah antara negara (kawasan hutan) dan warga yang 

sangat lebar. Luas tanah yang mungkin dikelola oleh warga sebagai ruang hidup 

untuk bermukim dan bertani sangat kecil dibandingkan dengan luas tanah yang 

dialokasikan sebagai kawasan hutan untuk beragam fungsinya.13  

Belajar dari pengusulan TORA dari kawasan hutan di Kabupten Sigi secara umum 

maupun di Desa Balumpewa secara khusus, maka kebijakan-kebijakan yang 

menjadi hambatan untuk melaksanakan agenda RA di kawasan hutan konservasi 

dan lindung perlu ditinjau kembali. Alternatif kebijakan yang lebih beragam selain 

skema resettlement perlu segera dirumuskan untuk dapat merespon kondisi 

faktual penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang sangat bervariasi di tingkat 

tapak. Oleh karena itu penting untuk mendorong pengembangan pola-pola 

penyelesaian penguasaan tanah di kawasan hutan yang lebih fleksibel.  

 

13 Shohibuddin (2020) mengistilahkan ketimpangan semacam ini sebagai “ketimpangan alokasi”, 

yaitu kondisi ketimpangan penguasaan lahan yang diakibatkan oleh kebijakan negara yang tidak adil 

dalam mengalokasikan tanah antara untuk kepentingan rakyat dengan untuk kepentingan 

penguasaan sektoral dalam skala besar seperti untuk kawasan hutan, HGU perkebunan, dan 

sebagainya. Hal ini dibedakan dari “ketimpangan distribusi” yang lebih mencerminkan kondisi 

penguasaan tanah yang timpang di antara sesama petani sendiri. 
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B. Resettlement Sebagai Masalah 

Berbeda jauh dari hutan lindung yang masih mempunyai sedikit peluang untuk 

melaksanakan perubahan batas kawasan hutan meski melalui tapisan panjang 

yang sangat menyulitkan, di hutan konservasi peluang tersebut benar-benar 

dinihilkan. Solusi tunggal satu-satunya (the one and the only solution) bagi 

penguasaan tanah di kawasan hutan konservasi ketika diajukan sebagai objek RA 

adalah resettlement. Sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 88 Tahun 2017 

pada Pasal 9 ayat 1, “Pola penyelesaian untuk bidang tanah yang dikuasai dan 

dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan 

dengan fungsi konservasi dilakukan melalui resettlement”. Kemudian dilanjutkan 

pada ayat 2 bahwa “Pola penyelesaian pada kawasan hutan dengan fungsi 

konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa memperhitungkan luas 

kawasan hutan dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi”.  

Artinya, tidak ada jalan lain dalam menyelesaikan persoalan penguasaan tanah di 

hutan konservasi di wilayah mana pun di seluruh Indonesia selain dengan 

resettlement. Dengan demikian, skema RA kehutanan yang ada saat ini sama sekali 

belum dapat menyentuh hutan konservasi. Padahal, hutan konservasi menyimpan 

masalahnya sendiri, baik dari sisi ekologis yang mengalami kerusakan maupun dari 

sisi sosial yang banyak berkonflik dengan penduduk setempat. Terkait masalah 

terakhir ini, berbagai literarur dan hasil riset telah menunjukkan bagaimana 

kawasan hutan konservasi juga banyak mengalami konflik dengan skala dan 

intensitas yang berbeda-beda, namun situasi faktual ini sama sekali tidak menjadi 

bahan pertimbangan dalam pelaksanaan RA kehutanan.  

Dengan demikian, resettlement merupakan solusi yang belum memadai untuk 

melaksanakan kebijakan RA pada kawasan hutan konservasi. Sebaliknya, solusi ini 

bahkan melemahkan dan menjauhkan warga dari penguasaan tanahnya di 

Kawasan hutan konservasi tersebut. Lebih lanjut, solusi ini bahkan sangat 

potensial menimbulkan konflik atau perlawanan yang lebih besar ketika warga 

yang telah lama mendiami atau hidup di dalam kawasan hutan konservasi dipaksa 

untuk pindah ke wilayah lain. Pada kenyataannya, pola penyelesaian resettlement 

ini dalam berbagai skema telah banyak dilakukan di berbagai taman nasional dan 

terbukti sebagian besarnya gagal.  

Program RA di kawasan hutan konservasi jelas tidak dapat dilaksanakan jika tidak 

ada terobosan alternatif di luar solusi resettlement tersebut. Oleh sebab itu, 

kondisi faktual juga perlu dipertimbangkan untuk menentukan apakah kawasan 

hutan konservasi yang diajukan sebagai objek RA secara eksisting benar-benar 
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masih dalam kondisi berhutan sehingga perlu dipertahankan, ataukah sebaliknya 

sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai kawasan hutan konservasi. Jika 

memang kondisinya sudah tidak berhutan, maka pertanyaannya kemudian adalah 

apa yang sesungguhnya sedang kita butuhkan dari keberadaan hutan konservasi 

tersebut: apakah luas kawasan hutan atau keberadaan fungsi hutan itu sendiri? 

Bagaimana jika kawasan hutan konservasi telah beralih fungsi menjadi daerah 

pemukiman dan lahan pertanian sehingga proses pembalikannya ke bentuk hutan 

alami tidak bisa lagi dilakukan karena jalinan sosial-ekologis yang terbentuk di 

dalam dan sekitar kawasan hutan konservasi yang semakin berubah dan 

kompleks? Dalam kondisi demikian, apakah resettlement masih harus menjadi 

satu-satunya jalan keluar yang ditawarkan negara?14  

Selain itu, hal lain yang perlu diingat adalah wilayah yang dijadikan kawasan 

konservasi bukan berarti secara otomatis kawasan tersebut menjadi aman dari 

gangguan dan tidak mengalami kerusakan. Belum lagi konflik sosial yang terjadi di 

dalam dan sekitarnya. Karena itu, perlu ada kebijakan yang memberi alternatif lain 

dalam melihat masalah penguasaan tanah di dalam kawasan hutan konservasi, 

misalnya dengan mempertimbangkan kondisi eksisiting dari fungsi hutan di 

kawasan hutan konservasi itu sendiri. Dengan begitu, maka solusi yang ditawarkan 

bukanlah satu-satunya dan hanya dalam bentuk resettlement seperti yang 

tersedia saat ini.  

Selain kondisi eksisting, hal lain yang perlu menjadi bahan pertimbangan untuk 

melaksanakan RA di kawasan hutan konservasi adalah konflik yang berada di 

wilayah tersebut. Kemungkinan terjadinya eskalasi konflik akibat pelaksanaan 

resettlement harus menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk memilih 

melakukan RA pada tanah-tanah di kawasan hutan konservasi yang telah lama 

dikuasai oleh warga. Sederhananya, penanda ekologis dan sosial berupa konflik 

tenurial adalah tanda yang perlu dipertimbangkan untuk menciptakan peluang 

kemungkinan pelaksanaan RA di kawasan hutan konservasi.  

 

 

14 Studi Adiwibowo dkk (2009) di tiga taman nasional menunjukkan pentingnya pemahaman yang 

lebih bernuansa atas kondisi eksisting penguasaan tanah dalam kawasan hutan konservasi, dan dari 

sini dapat diupayakan pola penyelesaian yang lebih responsif dan kontestual sesuai tantangan yang 

dihadapi. 
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C. Urgensi Pola Penyelesaian Penguasaan Tanah di Kawasan Hutan yang 

Fleksibel dan Berbasis Kondisi Faktual  

Kasus Desa Balumpewa menunjukkan rendahnya pencapaian target pelaksanaan 

RA pada objek yang berasal dari kawasan hutan karena bekerjanya sistem 

penapisan yang rigid dalam proses pelepasan kawasan hutan. Di sini terlihat 

bahwa upaya masyarakat untuk mengusulkan pelepasan kawasan hutan untuk 

dijadikan sebagai objek RA terlalu sulit dipenuhi. Ujung-ujungnya, persyaratan 

yang ketat ini lebih mencerminkan upaya pemerintah untuk mempertahankan 

status quo luas kawasan hutan lindung dengan memberikan kemungkinan 

penyelesaian berupa akses pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial. Padahal, 

perhutanan sosial itu sendiri jelas merupakan skema yang berbeda jauh dari 

konsep RA. 

Dalam skema RA mesti terjadi proses transfer kepemilikan tanah dari negara ke 

rakyat atau di antara sesama rakyat sendiri apabila struktur kepemilikan tanah di 

antara mereka belum berkeadilan. Sederhananya, prinsip dasar  RA adalah terjadi 

perubahan struktur kepemilikan tanah. Karena itu agar RA di kawasan hutan 

benar-benar dapat dijalankan maka dibutuhkan pola penyelesaian penguasaan 

tanah di kawasan hutan yang fleksibel dan berbasiskan kondisi faktual karena 

solusi tunggal berupa resettlement merupakan masalah sekaligus hambatan 

utama pelaksanaan RA kehutanan.  

Saat ini orang Topo Inde di Balumpewa dalam ancaman nyata kehilangan akses 

pada tanah leluhur atas nama negara.Karena wilayah komunitas Topo Inde di 

Balumpewa saat ini berada dalam penguasaan negara yang disebut sebagai 

kawasan hutan lindung dan konservasi. Mereka dapat kehilangan akses terhadap 

sumber kehidupannya sehari-hari karena jalan yang coba ditempuh melalui 

pelaksanaan RA kehutanan menemui jalan buntu. Meskipun warga sudah saling 

membahu membentuk pengetahuan bersama akan tanah-tanah leluhur yang 

mereka warisi dari satu generasi sebelumnya ke generasi sekarang, dan berhasil 

membentuk tindakan kolektif di dalam desa melalui partisipasi aktif berbagai 

pihak dalam menyiapkan data sosial dan spasial untuk TORA namun hasilnya 

ternyata jauh dari yang diharapkan.  

Partisipasi dari bawah tidak cukup untuk menjangkau aturan-aturan konvensional 

yang masih berhasrat untuk menjaga status quo luas kawasan hutan. Termaksud 

keberadaan aktor reformis di tubuh pemerintahan baik di tingkat desa maupun 

kabupaten, serta keterlibatan yang sangat luas dari berbagai organisasi 



43 

 

masyarakat sipil, aksi langsung warga serta media yang telah memberikan 

dukungan perihal upaya RA di Kabupaten Sigi ternyata belum mampu mendorong 

pelaksanaan RA kehutanan yang memihak kebutuhan warga. Karena aturan-

aturan yang ada masih sangat bersifat konvensional. Untuk menurunkan status 

suatu kawasan hutan melalui skema PPTKH mesti melewati saringan yang banyak. 

Setidak-tidaknya peta usulan TORA dari warga mesti disaring melalui peta 

kehutanan, peta indikatif , peta kawasan konservasi, peta hutan lindung, peta 

kebencanaan dan peta usulan itu sendiri yang dalam proses memperbandingkan 

antara satu peta dan peta lainnya ini secara bersamaan penapisan atas usulan 

TORA juga sedang berlangsung. Selain penapisan melalui data spasial, juga 

menghadapi tapisan data sosial berupa pembuktian mengelola lahan selama 20 

tahun secara terus menerus yang tentu antara perspektif negara dan warga sangat 

berbeda dalam konteks pembuktian masa kepemilikan ini. Narasi sejarah dam hak 

atas tanah yang diwariskan secara turun temurun tidak terangkum dalam konteks 

pembuktian kepemilikan tanah dalam versi negara. 
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Lampiran 1:  Daftar Pemilik dan Luas Tanah yang Dilegalisasi melalui 

Program TOL di Desa Balumpewa 

Lampiran  II       :   Berita Acara Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Sigi 

Nomor                :  59 /BA-PPL/72.10/400/VII/2020 

Tanggal             : 7 Juli 2020 

NO Nama Tempat Tanggal Lahir Pekerjaan  Luas M2 

1 OKTOVIANA Balumpewa, 12 Oktober 1980 Mrt 4.703 

2 MASKODA Balumpewa, 01 Juli 1970 Mrt 975 

3 ELO Balumpewa, 31 Desember 1965 Petani/Pekebun 1.321 

4 ELO Balumpewa, 31 Desember 1965 Petani/Pekebun 1.250 

5 ELO Balumpewa, 31 Desember 1965 Petani/Pekebun 323 

6 TAURIA Wilao, 04 April 1965 Mrt 2.302 

7 HARCE Balumpewa, 20 Oktober 1965 Mrt 4.860 

8 YONATAN Tana Pobunti, 14 Maret 1962 Petani/Pekebun 2.898 

9 TAURIA Wilao, 04 April 1965 Mrt 882 

10 MALARI Balumpewa, 10 Agustus 1940 Petani/Pekebun 5.820 

11 BESO Rondingo, 04 Maret 1973 Petani/Pekebun 1.838 

12 ANUGRAH. M Balumpewa, 07 April 1965 Petani/Pekebun 2.213 

13 LIMIN Balumpewa, 02 Juni 1974 Petani/Pekebun 3.469 

14 DELILA Balumpewa, 01 Januari 1970 Mrt 5.121 

15 MALARI Balumpewa, 10 Agustus 1940 Petani/Pekebun 2.868 

16 TAURIA Wilao, 04 April 1965 Mrt 813 

17 TAURIA Wilao, 04 April 1965 Mrt 1.560 

18 PINCE Balumpewa, 19 Juli 1983 Petani/Pekebun 2.623 

19 MASKODA Balumpewa, 01 Juli 1970 Petani/Pekebun 818 

20 SEMUEL Balumpewa, 15 Juli 1979 Petani/Pekebun 2.836 

21 OKTOVIANA Balumpewa, 12 Oktober 1980 Mrt 1.994 

22 DELILA Balumpewa, 01 Januari 1970 Mrt 360 

23 ARLIN Balumpewa, 24 Agustus 1983 Petani/Pekebun 1.292 

24 MARTON N 

TINGGALOKO 

Balumpewa, 03 Juli 1982 Petani/Pekebun 1.955 

25 HALINA Balumpewa, 16 Januari 1958 Mrt 2.369 

26 ISMAIL S 

TINGGALOKO 

Balumpewa, 16 Juli 1971 Petani/Pekebun 1.996 

27 ANUGRAH. M Balumpewa, 07 April 1965 Petani/Pekebun 2.301 

28 GANSEIN ROSES Balumpewa, 21 Februari 1993 Petani/Pekebun 1.391 

29 MATIUS Balumpewa, 16 Juni 1975 Petani/Pekebun 1.120 

30 MARTINI Balumpewa, 13 Agustus 1976 Petani/Pekebun 5.676 

31 YOEL Balumpewa, 12 November 1981 Petani/Pekebun 3.233 

32 BESO Rondingo, 04 Maret 1973 Petani/Pekebun 464 
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33 HARCE Balumpewa, 28 Oktober 1965 Petani/Pekebun 2.040 

34 MATIUS Balumpewa, 16 Juni 1975 Petani/Pekebun 3.005 

35 RANDJA Balumpewa, 03 Maret 1970 Petani/Pekebun 3.844 

36 LAMISI Balumpewa, 04 April 1965 Petani/Pekebun 1.219 

37 EDI Balumpewa, 12 Maret 1987 Honorer 6.092 

38 PILIPUS Mantikole, 01 Juli 1980 Petani/Pekebun 6.290 

39 EDI Balumpewa, 12 Maret 1987 Honorer 2.551 

40 PINCE Balumpewa, 19 Juli 1983 Petani/Pekebun 1.360 

41 RANDJA Balumpewa, 03 Maret 1970 Petani/Pekebun 2.333 

42 EDI Balumpewa, 12 Maret 1987 Honorer 5.439 

43 MUDIN Balumpewa, 20 Maret 1957 Petani/Pekebun 3.961 

44 ASNI Balumpewa, 03 Juli 1968 Petani/Pekebun 2.362 

45 YOEL Balumpewa, 12 November 1981 Petani/Pekebun 1.756 

46 PANUS Balumpewa, 01 Juli 1965 Petani/Pekebun 950 

47 ALI Danggaraa, 20 Juli 1966 Petani/Pekebun 1.367 

48 ERNES Balumpewa, 21 September 1982 Petani/Pekebun 1.122 

49 MARLIN Balumpewa, 29 Maret 1964 Petani/Pekebun 3.322 

50 ALFAIDA Balumpewa, 16 April 1984 Mrt 2.929 

51 MARGARETA Balumpewa, 05 Maret 1956 Mrt 2.257 

52 EBID Balumpewa, 05 Agustus 1985 Petani/Pekebun 8.534 

53 EBID Balumpewa, 05 Agustus 1985 Petani/Pekebun 593 

54 EDI Balumpewa, 12 Maret 1987 Honorer 3.132 

55 MEDISON Balamoa, 31 Mei 1982 Petani/Pekebun 1.829 

56 EDI Balumpewa, 12 Maret 1987 Honorer 3.953 

57 JOHAN Balumpewa, 16 Juli 1969 Petani/Pekebun 2.231 

58 ABIA Balumpewa, 01 Agustus 1974 Petani/Pekebun 854 

59 EDI Balumpewa, 12 Maret 1987 Honorer 1.224 

60 NATANIEL Balumpewa, 04 November 1973 Petani/Pekebun 4.853 

61 HERLICE Balumpewa, 07 Juni 1992 Mrt 4.177 

62 DINCE Balumpewa, 18 Februari 1965 Mrt 2.922 

63 NATANIEL Balumpewa, 04 November 1973 Petani/Pekebun 3.759 

64 YONATAN Tana Pobunti, 14 Maret 1962 Petani/Pekebun 3.189 

65 YONATAN Tana Pobunti, 14 Maret 1962 Petani/Pekebun 690 

66 KRISTIANUS Balumpewa, 14 Juli 1982 Petani/Pekebun 3.396 

67 MASKODA Balumpewa, 01 Juli 1970 Petani/Pekebun 2.866 

68 USA Balumpewa, 17  Maret 1962 Petani/Pekebun 3.045 

69 EBID Balumpewa, 05 Agustus 1985 Petani/Pekebun 2.751 

70 JOHN FANLID 

ALFRIANTO 

Balumpewa, 16 Juli 1981 Petani/Pekebun 4.937 

71 PILIPUS Mantikole, 01 Juli 1980 Petani/Pekebun 1.774 

72 MUDIN Balumpewa, 20 Maret 1957 Petani/Pekebun 7.124 
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73 DAUD Balumpewa, 28 Oktober 1982 Petani/Pekebun 896 

74 MUDIN Balumpewa, 20 Maret 1957 Petani/Pekebun 598 

75 ESTER KIAMA. 

S.TH 

Jono, 21 April 1970 Mrt 536 

76 MUDIN Balumpewa, 20 Maret 1957 Petani/Pekebun 2.975 

77 DEMI Balumpewa,21 Desember 1974 Petani/Pekebun 4.196 

78 HARUN Balumpewa, 16 Desember 1994 Petani/Pekebun 3.585 

79 DIANA Balumpewa, 09 Oktober 1972 Mrt 2.451 

80 GAD Balumpewa, 02 Agustus 1970 Petani/Pekebun 5.853 

81 DIANA Balumpewa, 09 Oktober 1972 Mrt 1.583 

82 JOHN FANLID 

ALFRIANTO 

Balumpewa, 16 Juli 1981 Petani/Pekebun 2.139 

83 YOSIA Tana pobunti, 17 Mei 1960 Petani/Pekebun 1.968 

84 YOSIA Tana pobunti, 17 Mei 1960 Petani/Pekebun 746 

85 ABIA Balumpewa, 01 Agustus 1974 Petani/Pekebun 4.118 

86 RANDJA Balumpewa, 03 Maret 1970 Petani/Pekebun 1.472 

87 GAD Balumpewa, 02 Agustus 1970 Petani/Pekebun 6.682 

88 GAD Balumpewa, 02 Agustus 1970 Petani/Pekebun 6.010 

89 GAD Balumpewa, 02 Agustus 1970 Petani/Pekebun 5.413 

90 MUDIN Balumpewa, 20 Maret 1957 Petani/Pekebun 9.451 

91 RANDJA Balumpewa, 03 Maret 1970 Petani/Pekebun 3.816 

92 YOSIA Tana pobunti, 17 Mei 1960 Petani/Pekebun 2.774 

93 YOSIA Tana pobunti, 17 Mei 1960 Petani/Pekebun 4.315 

94 DAUD Balumpewa, 28 Oktober 1982 Petani/Pekebun 1.966 

95 ERNES Balumpewa, 21 September 1982 Petani/Pekebun 4.893 

96 DIANA Balumpewa, 09 Oktober 1972 Mrt 5.083 

97 YOSIA Tana pobunti, 17 Mei 1960 Petani/Pekebun 3.722 

98 YONATAN Tana Pobunti, 14 Maret 1962 Petani/Pekebun 11.139 

99 AMON Balumpewa, 13 Juni 1964 Petani/Pekebun 11.316 

100 DEWISRIANI Balumpewa, 06 November 1995 Mrt 2.984 

101 EFRAIM Balumpewa, 15 Agustus 1986 Petani/Pekebun 4.854 

102 ABIA Balumpewa, 01 Agustus 1974 Petani/Pekebun 10.139 

103 MISIGODA Balumpewa, 01 September 1960 Petani/Pekebun 15.105 

104 MISIGODA Balumpewa, 01 September 1960 Petani/Pekebun 12.542 

105 RIDA Balumpewa, 12 September 1987 Petani/Pekebun 2.038 

106 USA Balumpewa, 17  Maret 1962 Petani/Pekebun 9.570 

107 ANUGRAH. M Balumpewa, 07 April 1965 Petani/Pekebun 4.130 

108 BESO, S.TH Rondingo, 04 Maret 1973 Petani/Pekebun 6.902 

109 PILIPUS Mantikole, 01 Juli 1980 Petani/Pekebun 6.146 

110 MALARI Balumpewa, 10 Agustus 1940 Petani/Pekebun 3.647 

111 KRISTIANUS Balumpewa, 14 Juli 1982 Petani/Pekebun 12.206 

112 OBED Balumpewa, 10 Oktober 1966 Petani/Pekebun 8.105 
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113 YONATAN Tanah Pobunti, 14 Maret 1962 Petani/Pekebun 10.638 

114 DAUD Balumpewa, 28 Oktober 1982 Petani/Pekebun 5.880 

115 MATIUS Balumpewa, 16 Juni 1975 Petani/Pekebun 6.554 

116 GIDEON Balumpewa, 05 April 1967 Petani/Pekebun 3.757 

117 PANUS Balumpewa, 01 Juli 1965 Petani/Pekebun 6.037 

118 RANDJA Balumpewa, 03 Maret 1970 Petani/Pekebun 3.368 

119 PANUS Balumpewa, 01 Juli 1965 Petani/Pekebun 5.496 

120 MUDIN Balumpewa, 20 Maret 1957 Petani/Pekebun 811 

121 JOHN FANLID 

ALFRIANTO 

Balumpewa, 16 Juli 1981 Petani/Pekebun 7.756 

122 MARTINI Balumpewa, 13 Agustus 1976 Mrt 1.765 

123 MATIUS Balumpewa, 16 Juni 1975 Petani/Pekebun 3.283 

124 PANUS Balumpewa, 01 Juli 1965 Petani/Pekebun 4.264 

125 LAMISI Balumpewa, 04 April 1965 Petani/Pekebun 2.190 

126 SEPA Balumpewa, 06 Juni 1963 Petani/Pekebun 4.761 

127 FREDI NANSEN Balumpewa, 21 Desember 1993 Petani/Pekebun 7.631 

128 NOLFIYANTI Balumpewa, 12 November 1984 Mrt 4.799 

129 GIDEON Balumpewa, 05 April 1967 Petani/Pekebun 6.624 

130 GIDEON Balumpewa, 05 April 1967 Petani/Pekebun 938 

131 ABIA Balumpewa, 01 Agustus 1974 Petani/Pekebun 5.178 

132 URIA Balumpewa, 01 Juni 1966 Petani/Pekebun 1.225 

133 ASNI Balumpewa, 03 Juli 1968 Mrt 2.906 

134 DELILA Balumpewa, 01 Januari 1970 Mrt 6.120 

135 ESTER KIAMA Jono, 21 April 1970 Mrt 1.980 

136 DAUD Balumpewa, 28 Oktober 1982 Petani/Pekebun 2.465 

137 HASAN Balamoa, 04 Februari 1965 Petani/Pekebun 1.722 

138 LAWISA Balumpewa, 09 Juni 1952 Petani/Pekebun 3.587 

139 SEPA Balumpewa, 06 Juni 1963 Petani/Pekebun 2.102 

140 PINCE Balumpewa, 19 Juli 1983 Petani/Pekebun 965 

141 MASKODA Balumpewa, 01 Juli 1970 Petani/Pekebun 12.046 

142 PILIPUS Mantikole, 01 Juli 1980 Petani/Pekebun 11.113 

143 SITARMAN Randingo, 08 Juli 1979 Petani/Pekebun 1.363 

144 YOSIA Tanah Pobunti, 17 Mei 1960 Pns 5.211 

145 PITER Balumpewa, 07 Maret 1965 Petani/Pekebun 4.282 

146 HOI Balumpewa, 17 Agustus 1967 Petani/Pekebun 1.135 

147 HOI Balumpewa, 17 Agustus 1967 Petani/Pekebun 1.774 

148 HOI Balumpewa, 17 Agustus 1967 Petani/Pekebun 1.011 

149 KILION Balumpewa, 12 Mei 1972 Petani/Pekebun 1.217 

150 NICE Balumpewa, 11 November 1961 Petani/Pekebun 3.759 

151 NICE Balumpewa, 11 November 1961 Petani/Pekebun 3.936 

152 HERLIN Balumpewa, 02 April 1973 Petani/Pekebun 4.029 
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153 HERLIN Balumpewa, 02 April 1973 Petani/Pekebun 8.489 

154 KILION Balumpewa, 12 Mei 1972 Petani/Pekebun 3.278 

155 HERLIN Balumpewa, 02 April 1973 Petani/Pekebun 1.634 
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