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Abstraksi

Perebutan akan akses sumber daya alam dan konflik agraria dapat
digambarkan sebagai bentuk hubungan sosial yang tidak harmonis antara
masyarakat, pemerintah, dan pengusaha atau investor. Hubungan yang tidak
harmonis tersebut diawali ketika pemerintah melakukan monopoli dan manipulasi
proses eksploitasi sumber daya alam, sehingga terjadi perbedaan cara pandang. Cara
pandang yang berbeda tersebut cenderung berpihak kepada pemerintah dan
pengusaha yang menikmati hasil lebih banyak, sementara kepentingan masyarakat
terabaikan. Kondisi seperti ini kemudian mendatangkan ketidakpuasan dalam
masyarakat. Resistensi masyarakat muncul ke permukaan dan ketidakpuasan tersebut
bertemu dengan semangat juang untuk memperbaiki nasib secara kolektif. Kasus
agraria antara masyarakat Dayak di desa Semunying Jaya dengan pihak perusahaan
perkebunan kelapa sawit yakni PT. Ledo Lestari menunjukkan hat tersebut. Hutan
masih dipandang sebagai “jantung kehidupan” masyarakat Dayak. Oleh karena itu,
Sampai saat ini masyarakat masih berjuang dengan menciptakan formasi hegemoni
tandingan agar perjuangan masyarakat atas hutan adatnya dapat tercapai.
Kata kunci: Sumber daya alam, Hutan, masyarakat, Dayak, Hegemoni.

Abstract
The struggle of getting natural resources and agrarian conflict can be
described as a form of unharmonious social relations between communities,
government, and entrepreneurs or investors. The unharmonious relationship begins
when the government run a monopoly and manipulation act on the process of
exploitation of natural resources, this caused differences of perspective. The different
perspectives tend to side with the government and entrepreneurs who enjoy more
results, while the interests of the community neglected. These conditions are then
brought discontent in society. Public resistance start to appear, and the dissatisfaction
are met with a fighting spirit to improve the fate collectively. These all can be seen
in Agrarian cases between the Dayak village of Semunying Jaya with the oil palm
plantation company, PT. Ledo Lestari. Forests are still seen as "the heart of life"
Dayak community. Therefore, Until now, people are still struggling to create
counter-hegemonic formations in order to maintain a public struggle over their
customary forests, and so it’s main target can be achieved.
Keywords: Natural resources, Forests, Communities, Dayak, Hegemony.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.

Latar Belakang Masalah
Tanah dan sumber daya alam sangat penting artinya bagi kehidupan

masyarakat adat, bahkan sangat penting bagi kelangsungan eksistensi mereka.
sehubungan dengan itu, pengakuan dan perlindungan hak-hak mereka terhadap
tanah dan sumberdaya alam sangat esensial bagi pemeliharaan dan pembangunan
budaya, ekonomi dan bahkan sangat esensial bagi kelangsungan hidup atau
eksistensi mereka. meski demikian, sejarah telah menjadi saksi “takdir buruk” dari
kelompok-kelompok masyarakat ini berkenaan dengan hak-hak mereka terhadap
tanah dan sumber daya alam dan perjuangan mereka untuk tetap bertahan hidup.1
proses perampasan, penindasan dan pengabaian yang berkelanjutan ini
tampak dalan pengakuan salah seorang masyarakat berikut ini:
“Saya dulu punya tanah 30 hektar (ha) lebih, semuanya saya berikan ke
perusahaan melalui penyuluhan yang disarankan perusahaan kepada saya,
tapi sebagian besar lahan menjadi milik perusahaan. Hanya 2 hektar saja
yang mereka berikan kepada saya yakni lahan plasma dan letaknya pun
jauh dari tempat tinggal saya. Status kavlingan plasma itu pun sampai kini
belum jelas, katanya kami masih ada hutang 6 juta lagi sementara pohon
plasma sudah tidak produktif, lalu kami mau bayar dengan apa?”
Demikian penuturan Amirudin salah seorang petani plasma Ampar Saga II
Ngabang yang merasakan dampak kerugian dari sistem perkebunan kelapa sawit
dari PTPN (Perseroan Terbatas Perkebunan Negara) XIII Ngabang. Ia kini

1

Rafael Edi Bosko. Hak-hak Masyarakat Adat Dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Alam. Jakarta:
Elsam. 2006. hlm. 31.
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kehilangan 30 ha lahan miliknya yang semula bebas ia gunakan. Kini ia tinggal
meratap nasib saja karena tanah miliknya sudah menjadi milik perusahaan dengan
begitu gampang seperti membalik telapak tangan dan ia pun tidak bebas lagi atas
tanahnya sendiri bahkan harus membayar 6 juta angsuran kavlingan yang katanya
belum lunas. Entah sampai kapan lunas atau tidaknya kebun plasma miliknya, ia
pun tak pernah tahu, sebab satu lembar surat perjanjian pun antara perusahaan
PTPN XIII dengan dirinya dan semua petani plasma tidak mereka pegang
sehingga tidak ada janji tertulis satu pun yang dapat menguatkan posisi mereka
sebagai pemilik tanah yang sebenarnya. Cerita di atas adalah sebuah kisah nyata
yang dialami oleh masyarakat Dayak di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.2
DAYAK. Bagi banyak orang, kata ini mengingatkan mereka pada pulau
Kalimantan yang indah, pengayau yang sadis, burung enggang yang cantik, dan
lenggak-lenggok penari Dayak diiringi irama musik etnik yang terkadang diselingi
oleh teriakan perang para penari prianya. Keanekaragaman, keindahan, keunikan
dan eksotisme memang telah menjadi trademark Kalimantan bahkan sejak jaman
kolonial dahulu. Namun sayang tidak banyak yang menyadari bahwa kekayaan
dan keunikan alam Kalimantan terbentuk karena adanya sistem pendukung yang
memungkinkan totalitas kehidupan sebuah masyarakat adat yakni kebudayaan dan
lingkungan hidupnya. (termasuk tradisi, kepercayaan, kesenian dan hukum adat
tetap eksis selama ribuan tahun).3

2

Tony Kusmiran. Derita Petani Plasma PTPN XIII Ngabang. Dalam Majalah Kalimantan
Review. No. 6. Tahun 2006.
3 John Bamba, Menggalang Solidaritas-Mempertegas Identitas Masyarakat Adat Kalimantan
Barat dan Resiliensi Ekologis, Dalam Niko Andasputra, John Bamba dan Edi Patebang (Ed).
Pelajaran dari Masyarakat Dayak: Gerakan Sosial dan Rekonsiliasi Ekologis di Kalimantan

2
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Orang Dayak merupakan penduduk asli Kalimantan. Jauh sebelum penjajahan
Belanda, orang Dayak telah berkembang ke dalam sub-suku yang jumlahnya
ratusan dan mendiami tanah-tanah di sekitar sungai dan anak-anak sungainya.
Sub-suku itu terbagi lagi ke dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil dengan
satuan komunitas yang disebut rumah panjang (rumah betang). Dengan komunitas
kecil itu, mereka menyelaraskan diri dengan alam. Mereka juga memanfaatkan
rimba untuk memenuhi kebutuhan peralatan dan obat-obatan, serta menggunakan
sungai sebagai jalur perdagangan maupun komunikasi dengan warga sekitar.
Adaptasi ekologis yang mantap itu membuka kesempatan mengembangkan
kebudayaannya sebagai identitas.
Orang Dayak mengembangkan pola pengelolaan sumber daya alam yang khas
berdasarkan kehidupan mereka yang selaras dengan alam. Dalam pandangan
filosofis orang Dayak, tanah, sungai dan hutan adalah tiga elemen yang terpenting
yang menghubungkan seseorang hidup sebagai orang Dayak sejati. Selama
berabad-abad, tiga elemen ini telah membentuk sebuah identitas unik yang kita
kenal sebagai orang Dayak, kebudayaan Dayak, hukum adat Dayak, dan
kepercayaan yang membentuk religi orang Dayak.4
Hal ini berarti bahwa eksistensi hutan dan kehidupan alam lainnya di
sekitar masyarakat Dayak adalah suatu jaminan bagi keberadaan dan kelanjutan
hidup mereka sebagai suatu identitas etnik. Oleh karena itu dapat dimengerti jika
mereka percaya bahwa kehancuran secara beransur-ansur hutan dengan segala
Barat. Pontianak: WWW-Biodiversity Support Program (BSP) dan Institut Dayakologi. 2001.
Hlm 71.
4

Stepanus Djueng dan Wolas Krenak. Manusia Dayak, Orang kecil yang Terperangkap
Modernisasi. Pontianak. Institute Dayakology Research and Development. 1996. hlm. 4-5.

3
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4

isinya merupakan ancaman serius, tidak saja terhadap kehidupan sosial ekonomi
di masa depan, tetapi juga bagi keberadaan dan kelangsungan hidup nilai budaya
dan sistem kepercayaan mereka.5
Dalam dua puluh tahun belakangan ini, usaha perkebunan kelapa sawit
merupakan alternatif bagi warga masyarakat di Kalimantan Barat untuk
memenuhi nafkah hidupnya, meskipun ada juga yang melakukan langkah ini
karena terpaksa oleh keadaan. Gambaran ini sekaligus menjelaskan bahwa
keberadaan perkebunan kelapa sawit sangat berpengaruh terhadap hajat hidup
orang banyak, yakni ribuan keluarga petani sawit dan ribuan orang buruh atau
tenaga kerja dalam perkebunan besar kelapa sawit.6
Pelaku perkebunan kelapa sawit ini terdiri dari berbagai pihak, yakni
pemerintah yang melahirkan regulasi kebijakan untuk mendukung perkebangan
perkebunan

kelapa

sawit,

pemodal

dan

investor,

perusahaan

sebagai

penanggungjawab, managemen usaha, petani plasma, buruh kebun, dan
masyarakat sekitar tempat perkebunan itu berada. Masing-masing pihak
membangun narasi atau cerita-cerita tertentu sesuai dengan cita-cita konteks
kepentingannya.7
Pembangunan perkebunan kelapa sawit skala besar di Kalimantan Barat telah
menjadi perbincangan publik. Berbagai pro dan kontra terlontar menyingkapi
rencana pembangunan satu juta hektar perkebunan kelapa sawit. Mimpi-mimpi
5

Syarif Ibrahim Alqadrie. Mesianisme Dalam Masyarakat di Kalimantan Barat: Keterkaitan
Antara Unsur Budaya Khususnya Kepercayaan Nenek Moyang dan Realitas Kehidupan Sosial
Ekonomi. Dalam Andasputra, Niko., John Bamba, Edi Patebang, Stepanus Djueng (Ed).
Kebudayaan Dayak: Aktualisasi dan Transformasi. Jakarta: Grasindo. 1994. Hlm. 26.
6
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5

kepada

masyarakatnya.8
Proyek raksasa ini di dukung IMF dan Bank Dunia. Harapan pemerintah,
pengusaha dan lembaga keuangan internasional adalah untuk mendapatkan devisa,
menciptakan lapangan kerja, dan mensejahterakan petani sawit. Namun yang
terjadi justru sebaliknya; masyarakat adat tidak memiliki tanah karena dirampas
perusahaan, pendapatan menurun dan budaya mereka hancur. Sejumlah penelitian
dan fakta menunjukkan kesimpulan tersebut.9
Penelitian yang dilakukan Yayasan Telapak Indonesia tahun 2000
misalnya menyimpulkan bahwa perkebunan kelapa sawit bukanlah juru selamat,
tetapi bencana bagi sumber daya alam dan rakyat Indonesia, khususnya
masyarakat adat. Misalnya, pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit di
Sumatera dan Kalimantan adalah penyebab utama kebakaran hutan dan lahan di
Indonesia tahun 1997-1998 yang menyebabkan kerugian US$ 9,3 juta. Penelitian
itu juga menyimpulkan bahwa perkebunan kelapa sawit telah merampas akses dan
penguasaan tanah-tanah oleh masyarakat adat.10
Studi yang dilakukan Institut Dayakologi oleh Paulus Florus pada tahun
1999, menyimpulkan bahwa pendapatan tidak tunai penduduk seperti sayuran,
padi, umbi-umbian, jagung, kayu bakar, tanaman obat dan lauk-pauk (di darat dan
di sungai/danau) menjadi hilang ketika seluruh hutan dan areal perkebunan
dijadikan perkebunan kelapa sawit. Dengan penghitungan lengkap, keluarga
8

http://edipatebang.blog.friendster.com/2009/02/perkebunan-sawit-bencana-bagi -masyarakat-adat/.
diakses 29 Mei 2011.
9

Ibid.
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petani justru mengalami penurunan pendapatan antara 40-60 % bila menjadi
petani sawit. Yang untung bukan petani sawit atau masyarakat adat sekitar
perusahaan, tetapi para pengusaha dan pejabat (sipil dan militer) yang berkolusi
dengan perusahaan. Pengusaha untung karena mendapat tanah gratis dan kayu
sewaktu pembukaan lahan. Pejabat untung karena mendapat kelimpahan uang dari
perusahaan.11
Perkebunan sawit menghancurkan lingkungan, terutama tanah dan hutan.
Akibatnya, pendapatan dan gizi masyarakat jauh menurun. Sebelum ada
perkebunan sawit, hutan dan tanah yang subur menyediakan bahan makanan,
seperti jamur, daum pakis, rebung, sagu, umbi-umbian, madu, bahan obat-obatan
serta aneka jenis binatang buruan di darat dan di sungai yang bisa dikonsumsi.
Hutan juga menyediakan bahan untuk membuat pakaian dan berbagai
perlengkapan rumah tangga.
Secara politis, perkebunan kelapa sawit menghilangkan eksistensi
masyarakat Dayak. Dampak paling buruk dari perkebunan sawit adalah terjadinya
konflik antara masyarakat adat dengan perusahaan sawit. Sumber konflik
umumnya adalah pelanggaran hak asasi berupa perampasan tanah masyarakat
adat, penggusuran kebun buah, ladang dan tempat-tempat keramat; harga sawit
yang rendah serta janji-janji perusahaan untuk menyediakan fasilitas kesehatan,
pendidikan, jalan raya dan lainnya yang tidak dipenuhi.
Dalam perkembangannya, sebagai konsekuensi dari hegemoni negara dan
kapitalis, orang Dayak mengalami marginalisasi ekonomi, pengetahuan dan
politik. Pelecehan atas budayanya pun tak terelakkan. Marginalisasi ekonomi

11

Ibid.
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diawali ketika Negara, dibawah rezim Orde Baru, tidak menghormati kedaulatan
masyarakat adat untuk mengelola komunitasnya secara mandiri, tanpa kontrol
yang besar dari negara. Hak-hak masyarakat adat dalam mengelola tanah ulayat
dikebiri. Tanah mereka diklaim sebagai milik negara. Klaim itu diikuti dengan
pembukaan akses bagi kapitalis untuk mengekspolitasi tanah dan hutan mereka.
Penelitian tentang perusahaan sawit telah banyak dilakukan oleh berbagai
elemen masyarakat. Baik itu akademisi, lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan
maupun forum-forum yang mempunyai perhatian pada lingkungan hidup. Pada
umumnya penelitian itu menfokuskan diri pada gerakan ekologis dan penyadaran
masyarakat untuk tetap menjaga agar lingkungan hidup mereka tetap terpelihara.

2.

Perumusan Tema
Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan diri pada pandangan

masyarakat Dayak terhadap hutan setelah hadirnya perkebunan sawit di Desa
Semunying Jaya, Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat. Hal ini didasarkan
pada realitas yang terjadi pada masyarakat Dayak di sekitar perkebunan sawit
yang hutannya telah diambil dan digunakan oleh perusahaan. Masyarakat Dayak
dewasa ini sudah tidak punya kuasa yang penuh dalam mengelola hutan dengan
cara mereka sendiri. Mereka yang dahulu menjadi tuan atas alam, sekarang harus
menjadi buruh di perusahaan sawit. Dengan kata lain, kita dapat mengatakan
bahwa masyarakat Dayak saat ini telah menjadi buruh di tanah mereka sendiri.
Perubahan paradigma ini pada akhirnya menyebabkan bergesernya tatanan
nilai-nilai yang sudah sangat melekat pada diri orang Dayak. Oleh karena itu,
penulis merasa ingin mengetahui secara lebih dalam dan membuat suatu
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pertanyaan awal, bagaimana artikulasi kolektif masyarakat Dayak akan hutan dan
budaya baru yang terbentuk dari hadirnya perkebunan sawit pada masyarakat
Dayak di Kalimantan Barat.

3.

Rumusan Masalah
1.

Bagaimana dinamika hadirnya perusahaan sawit. Apakah pembangunan
perkebunan kelapa sawit merupakan keinginan masyarakat ataukah
hanya menjadi kepentingan pemerintah dan penguasa?

2.

Bagaimana Masyarakat Dayak memandang dan mengingat tentang
hutan setelah hadirnya perkebunan sawit. Jika hutan adalah “rumah” dan
sumber kehidupan orang Dayak, mengapa mereka masih memberikan
hutan mereka untuk produksi perusahaan sawit?

3.

Sejauh mana terdapat artikulasi kolektif dari masyarakat Dayak setelah
hadirnya perusahaan sawit?

4.

Tujuan Penelitian
Pertama-tama, tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui lebih jauh

bagaimana proses terjadinya marginalisasi masyarakat dalam kasus yang terjadi
dalam masyarakat di sekitar perkebunan sawit di Kalimantan Barat. Kedua,
penulis ingin memberi informasi kepada siapa saja yang mempunyai perhatian
terhadap kasus marginalisasi masyarakat dalam menilai dan menentukan langkahlangkah dalam melawan ketidakadilan yang dirasakan. Bagi penulis sendiri,
penelitian ini menambah wawasan dan semangat juang untuk terus membela
kepentingan masyarakat yang selalu dimarginalkan oleh sistem dan undang-
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undang pengelolaan sumber daya alam yang telah menjadikan mereka teralienasi
di tanah mereka sendiri.

5.

Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah dengan

menggunakan metode kualitatif. Metode ini menfokuskan diri pada pengalaman
hidup keseharian masyarakat lewat fenomena-fenomena yang terjadi dan yang
membentuknya. Dalam pandangan fenomenologis, peneliti berusaha memahami
arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa situasi-situasi
tertentu.
Sumber data yang diambil dari penelitian ini adalah wawancara kepada
beberapa tokoh masyarakat Dayak, dan kepada masyarakat yang pernah tinggal
dan merasakan hidup di sekitar perkebunan sawit. Karena penulis sendiri tidak
sampai di lokasi penelitian karena konflik yang masih terjadi dan didasari juga
oleh faktor keamanan, penulis kemudian sangat bergantung dengan data-data
sekunder yang di dapat dari video, foto-foto dan wawancara dengan pengurus
Walhi Kalbar yang pernah mendampingi masyarakat di Semunying Jaya.
informasi-informasi ini sangat berguna bagi penulis dalam penyusunan tulisan ini.
Selain itu, penulis juga akan menggunakan data-data yang bersumber dari
buku-buku, data statistik serta artikel-artikel yang mendukung atau yang
berhubungan dengan tema dari tulisan ini. Metode kualitatif deskriptif ini
digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, metode kualitatif lebih mudah
apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. Kedua, metode penelitian ini
menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan subjek
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penelitian. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri
dengan keadaan daerah penelitian dan pola nilai-nilai yang dihadapi.

6.

Kerangka Teoritis
Teori yang akan digunakan dalam tulisan ini adalah hegemoni menurut

Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe. Konsep yang mereka ajaukan adalah
Gerakan sosial baru yang dipandang dapat menjadi respon terhadap masyarakat
pasca industri, di mana isu-isu yang diusung bukan lagi mengenai redistribusi
ekonomi sebagaimana yang tampak pada gerakan sosial lama, melainkan
membidik isu-isu politik identitas dan kualitas hidup seperti gerakan lingkungan,
perdamaian, perempuan dan lain sebagainya. Demikian juga aktor penggeraknya
atau partisipannya, tidak lagi terkotak pada kelas pekerja dan petani melainkan
meluas dengan melibatkan kelas menengah seperti mahasiswa, kaum intelektual,
anak muda dan lain sebagainya.
Menurut Rajendra Singh, ada empat ciri dari gerakan sosial baru, pertama,
kebanyakan gerakan sosial baru menaruh konsepsi ideologis mereka pada asumsi
bahwa masyarakat sipil tengah meluruh; ruang sosialnya telah mengalami
penciutan dan yang ‘sosial’ dari masyarakat sipil tengah digerogoti oleh kontrol
negara. Ekspansi negara dalam panggung kontemporer ini, bersesuaian dengan
ekspansi pasar. Negara dan pasar dilihat sebagai dua institusi yang sedang
menerobos masuk ke dalam seluruh aspek kehidupan warga. Dalam
ketidakberdayaan ini, gerakan sosial baru, membangkitkan isu ‘pertahanan diri’
komunitas dan masyarakat guna melawan meningkatnya ekspansi aparatur negara
dan pasar. Kedua, secara radikal gerakan sosial baru mengubah paradigma Marxis
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yang menjelaskan konflik dan kontradiksi dalam istilah ‘kelas’ dan konflik kelas.
Marxisme memandang perjuangan sebagai perjuangan kelas dan semua bentuk
pengelompokan manusia sebagai pengelompokan kelas. Banyak perjuangan
kontemporer seperti anti-rasisme, gerakan feminis, lingkungan, bukanlah
perjuangan kelas dan juga bukan cerminan sebuah gerakan kelas. Pengelompokan
mereka adalah lintas kelas. Ketiga, karena latar belakang kelas tidak menentukan
identitas aktor atau pun penopang aksi kolektif, gerakan sosial baru, pada
umumnya melibatkan politik akar rumput, aksi-aksi akar rumput, kerap
memprakarsai gerakan mikro kelompok-kelompok kecil, membidik isu-isu lokal
dengan sebuah dasar institusi yang terbatas. Keempat, gerakan sosial baru
didefinisikan dengan pluralitas cita-cita, tujuan, kehendak dan orientasi dan oleh
heterogenitas basis sosial mereka.12
Dalam tulisan ini, penulis akan menggunakan teori hegemoni dalam gerakan
sosial baru menurut pandangan Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe. Dalam
karyanya ini Laclau dan Mouffe meneguhkan diri mereka sebagai pemikir PostMarxist, yang membangun sebagai pijakan baru untuk menelaah relevansi
pemikiran

Marx

dalam

konteks

waktu

dan

situasi

yang

partikular

(kekinian/lokalitas).
Laclau dan Mouffe melihat gerakan sosial dalam konteks hubungan
antagonistik dalam masyarakat. Dalam argumentasi Chantal Mouffe, setidaknya
ada empat posisi teoritik dalam melihat hubungan agen dan gerakan sosial.
Menurut Chantal Mouffe “gerakan sosial baru” (new social movement) –
sebenarnya Mouffe lebih suka menyebutnya sebagai “perjuangan demokratik
12

Rajendra Singh. Gerakan Sosial Baru. Yogyakarta: Resist Book. 2010. hlm. 124-130.
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baru” (new democratic struggle) – haruslah dipahami sebagai bentuk perlawananperlawanan terhadap bentuk-bentuk penindasan baru yang muncul dalam
masyarakat kapitalisme tahap lanjut (advanced).

Dalam melihat ini Mouffe

mengajukan empat posisi teoritis.13
Pertama, dalam setiap masyarakat, setiap agen sosial adalah lokus bagi
multiplisitas dari relasi-relasi sosial – bukan hanya relasi sosial produksi, tetapi
juga

relasi-relasi

sosial

seperti

sex,

ras,

nasionalitas

dan

lingkungan

(mis. neighborhood). Semua hubungan-hubungan sosial ini yang determinan
dalam mengkonstruksii personalistas atau posisi subyek. Oleh karena itu setiap
agen sosial merupakan locus dari sejumlah posisi subyek, dan tidak dapat
direduksi hanya kepada satu posisi. Contohnya, seorang buruh yang ada dalam
hubungan produksi, adalah juga laki-laki atau perempuan, berwarna kulit putih
atau kulit hitam, beragama Katolik atau Protestan, berkebangsaan Perancis atau
Jerman, dan seterusnya. Subyektivitas seseorang bukanlah konstruksi yang hanya
berdasarkan pada hubungan produksi. Terlebih daripada itu, setiap posisi sosial,
setiap posisi subyek, masing-masing di dalamnya merupakan lokus dari
kemungkinan berbagai konstruksi, sesuai dengan perbedaan discourse yang dapat
mengkonstruksi posisi tersebut.
Kedua, menolak pandangan ekonomi mengenai evolusi sosial yang diatur
oleh satu logika ekonomi, pandangan yang memahami bahwa kesatuan dari
formasi sosial sebagai suatu hasil dari “necessary effects” yang diproduksi dalam
supertsruktur politik dan ideologi oleh infrastruktur ekonomi. Pandangan ini

13

Daniel Hutagalung, dalam Laclau, Ernesto dan Chantal Mauffe. Hegemoni dan Strategi Sosialis,
Posrmarxisme dan Gerakan Sosial Baru. Yogyakarta: Resist Book. 2008. Julul Asli: Hegemony
and Socialist strategy: Toward a Radical Democratic Politics. New York-London: Verso. 1985.
Hlm. xxxiv-xxvi.
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mengasumsikan bahwa ekonomi dapat berjalan atas logikanya sendiri, dan
mengikuti logika tersebut. Logika yang secara absolut independen dari hubunganhubungan yang akan dilihat determinan. Lain dari itu, Mouffe mengajukan
konsepsi bahwa masyarakat sebagai suatu perangkat yang kompleks terdiri dari
hubungan-hubungan sosial yang heterogen dan memiliki dinamikanya sendiri.
Kesatuan suatu formasi sosial merupakan produk dari artikulasi-artikulasi politik,
yang mana, pada gilirannya kemudian, merupakan hasil dari praktek-praktek
sosial yang memproduksi sebuah formasi hegemonik.
Ketiga, “formasi hegemonik” adalah seperangkat format-format sosial yang
stabil. Formasi hegemonik merupakan materialisasi dari suatu artikulasi sosial, di
mana hubungan-hubungan sosial yang berbeda bereaksi secara timbal-balik. Baik
masing-masing saling menyediakan kondisi-kondisi eksistensi secara mutual, atau
juga setidaknya menetralisir potensi dari efek-efek destruktif dari suatu hubunganhubungan sosial dalam reproduksi dari hubungan-hubungan lain yang sejenis.
Suatu formasi hegemonik selalu berpusat di antara hubungan-hubungan sosial
tertentu. Dalam kapitalisme, misalnya, adanya hubungan produksi – yang tidak
mesti dijelaskan sebagai akibat dari struktur – di mana sentralitas dari hubunganhubungan produksi sudah diberikan kepada kebijakan hegemonik. Meskipun
demikian, hegemoni tidak akan pernah mapan. Terlebih, perkembangan
kapitalisme merupakan subyek dari perjuangan politik yang terus-menerus, yang
secara periodik memodifikasi format-format sosial tersebut, melalui hubunganhubungan sosial produksi yang memberikan garansi bagi sentralitas perjuangan
tersebut.
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Keempat,

semua

hubungan-hubungan

sosial

dapat

menjadi

14

lokus

antagonisme, sejauh hubungan-hubungan tersebut dikonstruksi sebagai hubunganhubungan subordinasi. Banyak format-format subordinasi yang berbeda dapat
menjadi asal-mula konflik dan juga perjuangan. Hal ini dapat ditemukan dalam
masyarakat sebagai potensi multiplisitas antagonisme, dan antagonisme kelas
hanyalah satu dari sekian banyak. Tidaklah mungkin untuk mereduksi semua
format subordinasi dan perjuangan tersebut pada satu ekspresi logika tunggal yang
ditempatkan pada ekonomi. Reduksifikasi ini tidak dapat juga diabaikan dengan
memposisikan sebuah mediasi kompleks antara antagonisme-antagonisme sosial
dengan ekonomi. Ada banyak bentuk-bentuk kekuasaan dalam masyarakat yang
tidak dapat direduksi atau dideduksi dari satu asal-muasal atau satu sumber saja.
Dalam pandangan ini, agen-agen baru dalam konsepsi gerakan sosial
bukanlah sebagai pengganti dari buruh sebagai agen dalam konsepsi gerakan
sosial lama, melainkan buruh sebagai agen gerakan sosial bukanlah satu-satunya,
melainkan salah satu dari yang lainnya. Empat posisi teoritis ini yang dijadikan
dasar untuk melihat pemikiran Laclau dan Mouffe mengenai gerakan sosial. 14

7.

Landasan Teori
Hegemoni dan Logika Equivalensi (Chain Equivalence)
Dalam buku “Hegemoni dan Strategi Sosialis”, sebagaimana yang dituliskan

oleh Daniel Hutagalung dalam kata pengantarnya, Laclau dan Mouffe menilai
terjadinya patahan penting dalam konsep hegemoni terhadap esensialisme
Marxisme yang di pelopori oleh Antonio Gramcsi. Secara khusus Mouffe menilai
14

Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe. Hegemoni dan Strategi Sosialis: Post Marxisme dan
Gerakan Sosial Baru. Yogyakarta: Resist Book. 2008. Hlm. Xxxiv – xxxvi.
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bahwa pokok terpenting dari analisa konsepsi ideologi yang dioperasikan dalam
hegemoni Gramcian adalah melakukan studi dalam hal bagaimana Gramcsi
menggambarkan formasi hegemoni yang baru. 15
Laclau dan Mouffe mendasarkan analisis politik mereka pada teori
hegemoni Gramsci. Namun, mereka menambahkan dimensi-dimensi lain dari
pemikiran Gramsci tersebut. Berbeda dengan Gramsci, Laclau dan Mouffe tidak
lagi memfokuskan kelas buruh sebagai agen dari praktek hegemoni. Mereka
mengajukan tesis mengenai agen sosial baru, yang bisa mengisi ruang kosong
dalam gerakan sosial, ketika gerakan buruh melemah, dan menjadi kekuatan yang
tidak strategis dalam gerakan sosial di penghujung abad ke duapuluh. Meskipun
menganut teori hegemoni Gramsci, Laclau dan Mouffe melakukan beberapa kritik
terhadap teori hegemoni Gramsci. Kalau Gramsci mendasarkan paradigma
teoritiknya pada analisa kelas, Laclau dan Mouffe memijakkan paradigma
teoritiknya pada analisa wacana (discourse analysis).16
Untuk lebih memahami bagaimana Laclau dan Mouffe berbicara tentang
gagasannya pada analisa wacana ini, penulis banyak dibantu dengan membaca
tulisan St. Sunardi di jurnal “Retorik”. Landasan pertama yang dipakai oleh
Laclau-Mouffe untuk membangun teorinya diambil dari tradisi linguistik
struktural/pascastruktural. Walaupun kemudian mereka berdua melampaui tradisi
linguistik struktural, prinsip-prinsip dasar tetap mereka pakai. Prinsip-prinsip

15

Daniel Hutagalung, dalam Laclau, Ernesto dan Chantal Mauffe. Hegemoni dan Strategi Sosialis,
Posrmarxisme dan Gerakan Sosial Baru. Yogyakarta: Resist Book. 2008. Julul Asli: Hegemony
and Socialist strategy: Toward a Radical Democratic Politics. New York-London: Verso. 1985.
Hlm. xxiv-xxv.
16

Daniel Hutagalung, Hegemoni..., hlm. xxviii.
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16

dasar tersebut terutama berkaitan dengan konsep tentang bahasa. Pembentukan
masyarakat mereka dekati dengan kategori bahasa. Akan tetapi berbeda dengan
Saussure, mereka melihat bahasa sebagaimana dimanifestasikan dalam wacana,
dalam omongan, bukan dalam sistem umum.17
Teori diskursus Laclau dan Mouffe berasumsi bahwa semua objek
tindakan memiliki makna, dan maknanya merupakan produk dari sistem-sistem
partikular yang memiliki perbedaan-perbedaan signifikan yang bersifat spesifik
secara

historis.

Teori

ini

menelaah

bagaimana

praktek-praktek

sosial

mengartikulasikan dan mengkonsentrasikan diskursus-diskursus yang membentuk
realitas sosial. Praktek ini menjadi mungkin karena sistem-sistem pemaknaan
bersifat contingent dan tidak pernah secara penuh atau tetap (fixed) menuntaskan
wilayah yang sosial dari pemaknaan.18
Diskursus dalam ranah pemikiran teoretik Laclau dan Mouffe di jelaskan
sebagai “totalitas terstruktur yang dihasilkan dari praktek artikulasi”, yang mereka
contohkan dengan:
Jika saya menyepak sebuah benda di jalanan, atau jika saya menendang
sepakbola dalam sebuah pertandingan sepakbola, kenyataan fisiknya
adalah sama, namun maknanya berbeda. Objeknya hanyalah sepakbola
hanya jika itu membentuk suatu sistem hubungan dengan objek lainnya,
dan hubungan-hubungan ini tidaklah terberi oleh sebuah rujukan
materialitas objek-objek, melainkan dibentuk secara sosial.19
Di sisi lain ketika berbicara tentang masyarakat, Menurut Laclau,
masyarakat coterminous dengan wacana. Masyarakat tidak hanya seperti wacana

17

St. Sunardi, Logika demokrasi Plural-Radikal. Dalam Jurnal Retorik. Vol.3-no.1, Desember
2012. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2012. Hlm. 5.
18

Daniel Hutagalung, hegemoni..., hlm. xxviii.

19

Ibid.
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melainkan sebagai wacana (St. Sunardi: 2012). Maka dapat dikatakan masyarakat
adalah wacana. Untuk memahami hal ini, ada baiknya mengenal konsep yang
dikatakan Laclau dalam bukunya:
Kita akan menyebut artikulasi setiap praktek pembangunan suatu relasi di
antara elemen-elemen sedemikian rupa sehingga identitas setiap elemenelemen tersebut termodifikasi sebagai akibat dari praktek artikulasi
tersebut. Totalitas terstruktur yang dihasilkan dari prakter artikulatoris itu
akan kita sebut sebagai wacana (discourse). Posisi-posisi yang berbedabeda, selama mereka terartikulasikan dalam suatu wacana, akan kita sebut
sebagai momen-momen (moments). Secara kontras, kita akan menyebut
elemen setiap perbedaan yang tidak terartikulasikan secara diskursif. 20

Wacana adalah totalitas terstruktur yang merupakan hasil dari praktek
artikulasi. Dalam wacana terjadi fiksasi makna dan dengan begitu lahir identitas
dan totalitas tersebut. Tindakan untuk melahirkan wacana ini disebut praktek
artikulatoris, yaitu praktek untuk melahirkan hubungan-hubungan antara satuansatuan dalam wacana.21
Oleh karena itu, ketika berbicara tentang konsep hegemoni dalam
artikulasi berbagai identitas berarti memainkan suatu strategi diskursif tertentu.
Strategi diskursif menjelaskan berbagai artikulasi dari berbagai elemen untuk
mendefinisikan suatu posisi politik baru. Makna lain dari strategi diskursif adalah
pluralitas yang diakomodasi karena diskursus tidak hadir dalam suatu ketunggalan
elemen. Dengan demikian suatu praktek hegemonik berbicara soal pluralitas yang
distrukturkan dalam diskursus. Maka aktus hegemonik menurut Laclau dan
Mouffe adalah jalinan relasi antara berbagai posisi subjek yang beragam dalam

20

Ernesto dan Chantal Mauffe. Hegemoni dan Strategi Sosialis, Posrmarxisme dan Gerakan
Sosial Baru. Yogyakarta: Resist Book. 2008, hlm. 152.
21

St. Sunardi, Logika..., hlm. 6.
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masyarakat (plural) yang memainkan diskursus tertentu untuk membangun suatu
tatanan politik.
Laclau dan Mouffe melihat bahwa hegemoni akan muncul dalam situasi
antagonisme yang memungkinkan terbentuknya political frontier yang akan
menciptakan pertarungan hegemonik, dalam situasi ini akan terbangun apa yang
disebut chain of equivalence di antara kelompok sosial yang melakukan
resistensi.22
Menurut Laclau jika perjuangan hegemonik ingin berhasil, yang harus
diperhatikan adalah tidak menempatkan logika yang diartikulasikan oleh semua
bentuk eksternal ke dalam ruang partikular. Itu harus menjadi sebuah artikulasi
yang bekerja di luar logika internal dari partikularitas itu sendiri. Sebaliknya
munculnya partikularitas bukanlah hasil dari sebuah otonomi atau gerakan yang
dilakukan sendirian, tetapi harus dipahami sebagai sebuah kemungkinan internal
yang dibuka oleh logika yang diartikulasikan. Dengan kata lain universalisme dan
partikularisme bukanlah gagasan yang berlawanan, tapi harus dipahami sebagai
dua gerak yang berbeda (menguniversalkan dan mempartikularkan) yang
menentukan sebuah totalitas artikulasi dan hegemoni. Jadi jangan memahami
totalitas sebagai sebuah kerangka yang ada dalam praktek hegemoni: tetapi
kerangka itu sendiri yang harus diciptakan melalui praktek hegemoni.23
Laclau mengambil contoh dengan melihat

terbentuknya keinginan

kolektif (collective will), yang terinspirasi dari Rosa Luxemburg. Dalam situasi

22

23

Daniel Hutagalung, Hegemoni..., hlm. xxxvi-xxxvii.
Daniel Hutagalung, Hegemoni..., hlm. xxxvii.
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dari penindasan yang ekstrim – yaitu rejim Tsar, kaum buruh memulai
pemogokan menuntut kenaikan upah. Tuntutan ini bersifat partikular, tapi dalam
konteks dari rejim yang represif, itu dilihat sebagai aktivitas yang menolak sistem
rejim opresif (anti-system). Maka makna dari tuntutan tersebut terbagi menjadi
dua, dari yang paling awal, antara partikularitasnya sendiri, dan sebuah dimensi
yang lebih universal (anti-system).24
Potensi dari dimensi yang lebih universal ini dapat menginspirasi
perjuangan untuk tuntutan yang berbeda dari sektor lainnya. Setiap tuntutan ini
ada dalam partikularitasnya masing-masing, tidak berhubungan satu dengan
lainnya; apa yang menyatukan mereka adalah mereka menciptakan di antara
mereka sebuah chain of equivalence (kesetaraan) di mana mereka semua dimaknai
sebagai anti sistem. Munculnya sebuah batas (frontier) yang memisahkan rejim
opresif dengan masyarakat adalah kondisi paling baik bagi universalisasi tuntutan
melalui bermacam-macam kesetaraan (equivalences). Logika inilah yang
membentuk blok-blok perlawanan dan yang dilawan.
Sebagaimana bisa dilihat dalam bagan yang digambarkan Laclau di bawah
ini:
TS
___________
D1

0
D1
24

Ibid.

=

0 =
D2

0 =
D3

0
D4
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Garis horisontal pembatas yang memisahkan rejim opresif (Tsar) dengan
masyarakat; lambang D1 sampai D4 sebagai tuntutan partikular, terbagi di antara
lingkaran yang merepresentasikan makna anti-sistem, yang membuat hubungan
yang ekuivalen menjadi dimungkinkan. Akhirnya D1 di atas lingkaran ekuivalen
mewakili ekuivalen secara general.25

8.

Pengolahan Data
Dalam penelitian ini digunakan tehnik pengumpulan data video dan foto-foto

yang penulis dapatkan dari Wahana Lingkungan Hidup Kalimantan Barat dan
wawancara dari beberapa tokoh. Wawancara mendalam adalah teknik
pengumpulan data yang didasarkan pada percakapan secara intensif dengan satu
tujuan tertentu. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan berbagai informasi
menyangkut masalah yang diajukan dalam penelitian. Wawancara dilakukan
kepada subjek penelitian yang dianggap menguasai masalah penelitian.
Langkah selanjutnya, peneliti mulai mengorganisasi semua data atau
gambaran menyeluruh tentang fenomena pengalaman yang telah dikumpulkan.
Setelah data yang diperoleh dalam penelitian ini cukup memadai untuk
mendukung proses analisa, maka tahapan selanjutnya adalah menganalisa data.
Penulis akan menarasikan dan menganalisa data ini dengan teori Ernesto Laclau
dan Chantal Mouffe tentang hegemoni dan proses pembentukan artikulasi kolektif
masyarakat, sehingga memperoleh kesimpulan sebagai hasil dari penelitian.

25

Laclau (1985) dalam, Daniel Hutagalung, Hegemoni..., hlm. xxxviii-xxxix.
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9.

Sistematika Penulisan

Tulisan ini terdiri dari empat bab. Bab I yang merupakan bab pendahuluan berisi
tentang latar belakang masalah, perumusan tema, rumusan masalah, tujuan
penelitian, metode penelitian, kerangka teoritis, pengolahan data dan sistematika
penulisan. Bab II berisi tentang makna hutan dan kasus yang menimpa masyarakat
Dayak di desa Semunying. Kehadiran perusahaan di desa mereka ternyata
mendatangkan sesuatu yang asing bagi masyarakat. Masyarakat daya yang selama
ini menggantungkan hidupnya dari sumber daya alam yang terdapat di hutan, kini
harus berhadapan dengan pihak perusahaan yang mengantongi ijin dari
pemerintahdalam pembukaan hutan untuk dijadikan perkebunan sawit. Respon
dan resistensi masyarakat terhadap perusahaan perkebunan itu akan penulis
tampillkan dalan bagian ini.
Pada Bab III, penulis menjelaskan apa yang menjadi rumusan
permasalahan dalam tulisan ini. Pertama, Bagaimana dinamika hadirnya
perusahaan sawit. Apakah pembangunan perkebunan kelapa sawit merupakan
keinginan masyarakat ataukah hanya menjadi kepentingan pemerintah dan
penguasa? Kedua, Bagaimana Masyarakat Dayak memandang dan mengingat
tentang hutan setelah hadirnya perkebunan sawit. Jika hutan adalah “rumah” dan
sumber kehidupan orang Dayak, mengapa mereka masih memberikan hutan
mereka untuk produksi perusahaan sawit. ketiga, Sejauh mana terdapat artikulasi
kolektif dari masyarakat Dayak setelah hadirnya perusahaan sawit. Pada Bab IV,
yang merupakan bagian terakhir dari tulisan ini, berisi tentang kesimpulan dan
saran.

21
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BAB II

MAKNA HUTAN DAN KASUS MASYARAKAT DAYAK
DI DESA SEMUNYING JAYA

2.1. Pengantar
Pemerintah (dengan berbagai tingkatan) terutama di Pulau Sumatera,
Kalimantan dan Sulawesi akan terus mengembangkan perkebunan kelapa sawit.
Hal ini disebabkan oleh tingginya nilai ekonomis perkebunan tersebut. 18 Karena
tingginya nilai ekonomi tersebut, pengembangan perkebunan kelapa sawit telah
mendatangkan kesejahteraan kepada sekelompok penduduk tempatan, mereka
memperoleh kebun plasma dan yang lain terdorong untuk mengembangkan
perkebunan berskala kecil yang mereka lakukan sendiri. Perkebunan kelapa sawit
tersebut juga mendatangkan manfaat bagi pemerintah karena perkebunan tersebut
memberikan revenue kepada pemerintah.19 Pilihan pengembangan perkebunan
kelapa sawit kelihatannya akan tetap pada perkebunan berskala besar20

18

Saat ini memang harga CPO rendah, tetapi ini akibat dari krisis global. Apabila krisis ini reda,
permintaan akan CPO tinggi dan harga CPO tentunya akan tinggi pula. Lihat Colchester, M., dkk.,
Promised Land: Palm Oil and Land Acquisition in Indonesia- Implications for Local Communities
and Indegenous Peoples, Forest People Programme, Perkumpulan Sawit Watch, HuMA and the
World Agroforestry Centre, Bogor), 2006. hlm. 11-29
19

Afrizal, The Nagari Community, Business and the State: The Origin and the Process of
Contemporary Agrarian Protests In West Sumatera, Forest People Programmed an Sawit Watch,
Bogor, 2007); lihat juga Afrizal, Large-scale Palm Oil Plantation and Its Implication to Local
Communities: An Experience of West Sumatera, Makalah dipresentasikan dalam Seminar
Internasional, Kuala Lumpur, November 2007.
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Di sisi yang lain, perkembangan perkebunan kelapa sawit berskala besar
juga telah berdampak negatif terhadap penduduk setempat.21 Peristiwa telah
terjadi adalah timbulnya konflik antara perusahaan-perusahaan perkebunan
dengan masyarakat. Konflik tersebut jelas menimbulkan kerugian bagi masarakat
yang mendiami area tersebut. Masyarakat diintimidasi dan dikriminalisasi oleh
pihak kemanaan, bahkan yang lebih parah adalah tergusurnya masyarakat di tanah
mereka sendiri.22
Pada bagian ini kita akan melihat perkembangan masuknya perkebunan
sawit di Kalimantan Barat dan permasalahannya. Kita juga akan melihat kasus
masyarakat Desa Semunying Jaya yang mengalami penindasan dari berbagai
perusahaan. Untuk mengenal lebih jauh mengenai desa Semunying Jaya, bagian
ini juga akan memaparkan sekilas tentang Desa Semunying Jaya, sejarah
masuknya beberapa perusahaan perkebunan di wilayah mereka dan resistensi
masyarakat menghadapi perusahaan.

20

Perkebunan kelapa sawit berskala besar adalah model pengembangan perrkebunan kelapa sawit
dimana sebuah perusahaan perkebunan mempunyai perkebunan dengan luasnya mencapai ribuan
hektar, perkebunan berskala menengah dengan luas ratusan hektar dan perkebunan berskala kecil
dengan luas puluhan hektar (Colchestester, dkk., hal. 42-43).
21

22

Colchester, M., dkk., Promised Land..., 11.
ibid.
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2.2 Perkebunan Kelapa Sawit di Kalimantan Barat: Realitas Yang Tak
Terelakkan
Seorang mantan gubernur Kalimantan, seorang Dayak bernama Tjilik
Riwoet, pada tahun 1950an pernah mengungkapkan gagasannya tentang Pulau
Kalimantan.
“Kalau pembatja naik pesawat terbang di atas Kalimantan, kelak akan
nampak hutan rimba belantara jang luas jang di sana tentulah banyak
sekali binatang-binatang buas sebagai penghuni hutan tersebut seperti
Macan dahan, orang hutan, beruang, landak, ular sawah yang besar,
buaya di sungai yang tidak kurang bahayanya bagi manusia. Sungai yang
besar dan panjang, kadang-kadang ada yang lebarnya 500-1500 meter
dan panjangnya 300-500 meter.”23

Menurut Tjilik Riwoet di atas, daerah yang disebut Kalimantan adalah
sebuah “kesatuan satwa”. Gagasan tersebut berbeda dengan gagasan mantan
presiden Soeharto. Bagi Soeharto menganggap kepulauan Indonesia adalah
kesatuan wilayah yang patut dikeruk harta kekayaannya.24
Ekspansi perkebunan kelapa sawit telah terjadi dengan sangat cepat di
Indonesia dalam kurun waktu satu dekade terakhir. Hamparan perkebunan seluas
lebih dari tujuh juta hektar dan dikelola oleh lebih dari 600 perusahaan dan satu
juta petani kecil. Tambahan seluas sebelas juta hektar lahan hutan dialokasikan
untuk industri kelapa sawit tetapi tidak pernah ditanami; setelah menebang dan
menjual kayunya, perusahaan mengabaikan lahan tersebut. Diindikasikan bahwa
mayoritas ijin adalah di kawasan hutan, karena kayu yang diperoleh dari
23

Tjilik Riwut, Kalimantan Memanggil, (Jakarta: Endang, 1958), hlm. 41 dikutip dari
Bambang H. Suta Purwana, Babad Babat Sawit di (Hutan) Kalimantan Barat) dalam Budi Susanto
(ed.) Ingat (!)an, (Yogyakarta: Kanisius, 2005), hlm. 78-79.
24

Ibid,. hlm. 78-79.
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konversi hutan dapat mengganti biaya pengembangan perkebunan tersebut.25
Rencana pengembangan perkebunan kelapa sawit ini diawali dengan
mengirim surat No. 01/A-1/X/13 tanggal 27 September 1974 dan surat No. 46/A1/IV/13 tanggal 22 April 1975 kepada Departemen Pertanian C.q Direktur
Jenderal Perkebunan. Dalam suratnya Gubernur Kadarusno mengusulkan supaya
Direktur Jenderal Perkebunan Republik Indonesia mengadakan survey guna
mengetahui kemungkinan-kemungkinan pembukaan perkebunan kelapa sawit di
Kalimantan Barat.26
Permohonan Kadarusno ditanggapi positif oleh Badan Khusus Urusan
Perusahaan Negara Perkebunan melalui surat No. 1686/A.4/Y/U/1975 tanggal 24
Juli 1975 dengan mengirim tim survey P.N.P Marihat Research Station,
Pematang Siantar. Pada tahun 1980 hasil survey tersebut ditindaklanjuti oleh
Perusahaan Negara Perkebunan (PNP) VII- sekarang PTPN XIII- dengan
membuka perkebunan kelapa sawit seluas 14.000 ha di Kecamatan Ngabang.27
Hingga Juni 2011, alokasi lahan untuk Perkebunan Kelapa Sawit seluas
1.500.000 Ha telah diterbitkan perizinannya (Informasi Lahan, Izin Lokasi dan
IUP) oleh pemerintah Kabupaten seluas 2.999.394,78 Ha kepada 626 Perusahaan
perkebunan dan penerbitan HGU seluas 577.582,17 Ha kepada 90 perusahaan
perkebunan sehingga total perizinan dan HGU untuk perusahaan perkebunan
25

Martua T. Sirait. Masyarakat Adat dan Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit di
Kalimantan Barat. Pontianak: Cordaid. 2009. hlm. VII.
26

http://yulianuskiun.blogspot.com/2008/04/awal-kelapa-sawit-di-indonesia_24.html,
diakses 31 Januari 2013.
27

Ibid
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kalapa sawit seluas 3.576.976,95 Ha (352 Perusahaan). Dari luas 3.576.976,95 Ha
yang telah diterbitkan perizinannya untuk komoditi kelapa sawit oleh pemerintah
kabupaten (IL, IUP dan HGU) baru terrealisasi penanaman seluas 696.426,20 Ha
oleh 190 perusahaan yang tersebar di seluruh kabupaten di Kalimantan Barat.28
Tabel Komoditi Kelapa Sawit Tahun 2013 di Kalimantan Barat29
Kabupaten

Jumlah Luas Areal
(Ha)

Jumlah Produksi
(Ton/Tahun)

Jumlah Petani
(KK)

Sambas

73.797

41.378

7.751

Bengkayang

63.248

38.539

4.459

Landak

98.586

66.376

6.419

Pontianak

11.303

1.095

484

Sanggau

223.330

322.278

35.253

Ketapang

351.913

265.866

16.891

Singtang

120.817

123.023

11.333

Kapuas Hulu

61.337

24.636

1.510

Sekadau

86.558

99.865

12.542

Melawi

32.758

24.636

3.202

Kayong Utara

30.436

17.205

847

Kubu Raya

61.224

29.957

762

Singkawang

6.117

3019

112

Total

1.221.424

1.057.873

101.565

Menurut Martua T. Sirait, Kalimantan Barat berencana untuk melakukan
ekspansi perkebunan kelapa sawit seluas lima juta hektar, terluas dibandingkan
28
29

Ibid.

http://disbun-kalbar.go.id/web/index.php/statistik/menu-komoditi-perkebunan-pertahun/kelapa-sawit/940-komoditi-kelapa-sawit-tahun-2013. Diakses 6 januari 2015.
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propinsi lain di Indonesia, diikuti oleh propinsi Riau dan Papua yang keduanya
merencanakan ekspansi seluas tiga juta hektar. Lahan hutan dan lahan pertanian
petani kecil tanpa sertifikat tanah seringkali diklasifikan oleh pemerintah sebagai
“lahan tidak produktif” atau “lahan kosong” dan ditargetkan untuk dikonversi
menjadi perkebunan kelapa sawit. Menurut Organisasi Non Pemerintah “Sawit
Watch”, sengketa tanah yang berkaitan dengan perkebunan kelapa sawit tertinggi
nomor dua di Indonesia ada di Kalimantan Barat setelah Sumatra Selatan diposisi
pertama.30

2.3 Kesejahteraan

dan

Penghancuran

Identitas Masyarakat:

Suatu

Ambivalensi Kehadiran Perkebunan Kelapa Sawit di Batas Negara.
Pemerintah Indonesia telah mencanangkan pengembangan pembangunan
perkebunan kelapa sawit di wilayah perbatasan (Indonesia-Malasya) sejak tahun
2005. Pembangunan perkebunan kelapa sawit ini diharapkan akan menyerap
tenaga kerja lebih dari setengah juta jiwa dan akan meningkatkan produksi tanan
buah segar (TBS) dalam setiap tahunnya sampai dengan 2,7 juta ton. Proyek ini
dipercaya akan menurunkan tingkat kesenjangan ekonomi di wilayah perbatasan
dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.31
Berdasarkan kompilasi data WALHI Kalimantan Barat (2011), sedikitnya
terdapat sebanyak 50 perusahaan perkebunan skala besar yang dikembangkan di
wilayah sepanjang perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Dua perusahaan besar

30

Martua T. Sirait. Masyarakat Adat...,. hlm. VII.

31

Ibid.
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di antaranya mengembangkan komoditi tebu (6200 ha) dan karet (9000 ha) dan
selebihnya adalah perkebunan kelapa sawit dengan luas 591,747 ha. Jadi luas area
perkebunan skala besar dari 50 perusahaan yang termasuk dalam wilayah
perbatasan sebesar 602,447 ha.32 Sejumlah wilayah perbatasan dan sekitarnya
telah diserahkan kepada pemodal untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit.

Gambar 1:Ijin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Sepanjang Perbatasan (sumber
foto: Walhi Kalbar)

Warga perbatasan pada umumnya mengharapkan sesuatu yang tidak
berlebihan, yaitu perhatian serius pemerintah untuk memberikan kesejahteraan
bagi kehidupan mereka yang masih jauh dari sentuhan pembangunan. Persoalan
yang lebih krusial di daerah perbatasan pada umumnya adalah mengenai
pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan sarana infrastruktur dalam
bentuk akses jalan penghubung yang masih jauh tertinggal.

32

Hendrikus Adam dan Nikodemus Ale, Potret Buram Sawit Perbatasan Indonesia-Malaysia,
(Pontianak: WALHI Kalimantan Barat, 2012), hlm. 6-7.
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Persoalan perbatasan seharusnya memdapat perhatian serius dari
pengambil kebijakan agar cita-cita untuk menjadikan kawasan perbatasan sebagai
beranda terdepan negeri ini dapat terwujud. Pembangunan dalam berbagai bidang
harus menjadi prioritas dengan tidak mengesampingkan hak warga dalam
melakukan akses dan kontrol terhadap potensi sumber daya alamnya.
Salah satu contoh kasus yang dialami warga perbatasan di desa Semunying
Jaya Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang terkait pengelolaan
wilayah perbatasan, di mana eksploitasi atas sumber hidup dan kehidupan warga
menjadi fenomena yang memiriskan. Perkebunan sawit masuk ke wilayah hutan
mereka tanpa permisi dan melakukan pembabatan hutan. Dengan bermodalkan
ijin operasi yang diberikan oleh pemerintah daerah, perusahaan dengan seenaknya
menggusur hutan warga.

Gambar 2: Hutan yang dibabat oleh Perusahaan (Sumber Foto: Walhi Kalbar)
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Gambar 3: Pembakaran Lahan oleh Perusahaan (Sumber Foto: Walhi Kalbar)

Akibat dari ekspansi model global pembangunan ini, kawasan hutan adat,
tembawang dan tanam tumbuh, lokasi kuburan dan sumber air bersih warga
menjadi hilang, bahkan kawasan untuk akses pertanian pun semakin terbatas.
Konflik antar warga sering terjadi dikarenakan janji manis dari pihak perusahaan.
Kondisi ini membuat tali silaturahmi antar warga menjadi retak dan tidak menutup
kemungkinan untuk terjadi konflik antar warga itu sendiri. Konflik antar warga ini
bisa terjadi karena ada sebagian warga yang telah bekerja di perusahaan sawit
tersebut. Bahkan mereka rela direlokasi oleh perusahaan dengan dibuatkan
pemukiman baru.
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Gambar 4 dan 5. Relokasi pemukiman penduduk Desa Seminying Bungkang oleh
Perusahaan (Sumber Foto: Walhi Kalbar)
Persoalan masyarakat perbatasan tentu tidak sesederhana yang dipikirkan,
sebuah persoalan bagaimana pemerintah mampu mensejahterakan rakyatnya dan
bukannya “menggadaikan” segala potensi yang ada atas nama pembangunan.
Ketika kesejahteraan belum bisa diraih maka potensi persoalan lainnya sebagai
imbas dari fenomena ini akan sangat mengkin terjadi. Kondisi yang demikian
perlu dipulihkan dengan sebuah kebijakan yang mampu mensejahterakan warga
tanpa menghilangkan akses dan kontrol masyarakat atas potensi sumber daya
alam.

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

32

2.4. Masyarakat Desa Semunying Jaya: Sebuah Perjuangan Yang Belum
Selesai
2.4.1 Keadaan Demografis Desa Semunying
Desa Semunying terletak di utara Kalimantan Barat dan berbatasan
langsung dengan negara Malaysia. Desa Semunying Jaya masuk wilayah
administrasi Kabupaten Bengkayang dan terletak di kecamatan Jagoi Babang.
Desa Semunying Jaya secara administrasi memiliki luas wilayah sekitar 18.000
hektar dengan jumlah penduduk 385 jiwa yang dihuni sekitar 93 kepala
keluarga.33 Desa ini dapat dikunjungi melalui jalur darat dan sungai. Perjalanan
dari Pontianak ke ibukota kabupaten Bengkayang diperlukan waktu sekitar 4 jam
melalui jalan darat. Dari pusat kabupaten Bengkayang menuju pusat kota di
kecamatan Seluas, diperlukan waktu sekitar 6,5 jam melalui jalur darat, kemudian
dilanjutkan dengan jalur sungai dengan menggunakan perahu bermotor 15 PK
yang memakan waktu sekitar 2 jam.34
Batas administrasi desa ini meliputi: Sebelah Barat berbatasan dengan
kampung Sentimu atau Desa Aruk di Kecamatan Sajingan. Sebelah Timur
berbatasan dengan dusun Belidak, Desa Sekida (sesudah pemekaran dengan dusun
Saparan, Kumba), Sebelah Selatan berbatasan Desa Kalon, Kecamatan Seluas.
Sebelah Utara berbatasan dengan Sarawak, Malaysia. Semunying Jaya merupakan
salah satu dari enam desa di kecamatan Jagoi Babang dan merupakan desa

33

34

Hendrikus Adam dan Nikodemus Ale. Potret..., hlm. 37.

Rusaknya jalan darat dari kota kecamatan ke kampung Semunying Jaya, membuat warga
memilih jalur transportasi sungai. Secara keseluruhan waktu yg diperlukan untuk sampai di desa
ini sekitar 8,5 jam dari ibukota propinsi Kalimantan Barat.
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pemekaran dari desa Kumba yang saat itu merupakan bagian dari wilayah
kecamatan Seluas. Desa ini terbagi dalam tiga dusun, yaitu Dusun Semunying
Bungkan, Dusun Bujuan dan Dusun Pareh. Desa yang mayoritas masyarakatnya
dayak Iban ini awal mulanya berasal dari Serawak. 35
Secara historis, Desa Semunying Jaya merupakan sebaran komunitas
Dayak Iban dari kampung Sermak36 yang telah ada di daerah tersebut sekitar
tahun 1940-an. Pada waktu terjadinya perpindahan penduduk dari kampung
Sermak ke daerah baru (Semunying Jaya), wilayah antar kedua negara belum
dipisah. Setelah terjadi pemisahan wilayah antar kedua negara, warga Semunying
Jaya memilih bergabung dengan Negara Kesatuan republik Indonesia (NKRI)
yang saat itu dipimpin oleh Presiden Soekarno.37

2.4.2 Pola

Pemukiman

dan

Mata

Pencaharian

Masyarakat

Desa

Semunying Jaya
Masyarakat Dayak pada masa lalu merupakan satu kesatuan genealogis
yang menempati rumah panjang atau rumah betang. Setiap keluarga memiliki dan
menempati satu bilik dari rumah panjang. Dengan demikian, satu rumah panjang
bisa ditempati oleh puluhan kepala keluarga. Mereka dipersatukan dalam tali
kekerabatan yang erat. Akan tetapi sistem pemukiman seperti rumah panjang
sudah tidak lagi di temukan di desa Semunying Jaya.

35

Surat Keputusan Desa tahun 2004. Hasil wawancara penulis dengan Nikodemus Ale di Kantor
walhi Kalbar pada tanggal 19 agustus 2012.
36

Kampung Sermak kini masuk wilayah negara Malaysia.

37

Hendrikus Adam dan Nikodemus Ale. Potret..., hlm. 38.
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Masyarakat Desa semunying Jaya pada saat ini tinggal di rumah tunggal
seperti kebanyakan masyarakat Dayak pada umumnya. Mereka tinggal di rumah
panggung secara berdampingan dengan menghadap ke sungai atau jalan di tengah
kampung. Sungai merupakan jalur transportasi utama masyarakat Semunying jika
mau berbelanja ke kota kecamatan. Oleh karena itu, pemukiman penduduk
terkonsentrasi ke pinggir sungai.
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Gambar 7 dan 8. Rumah Masyarakar Desa Semunying (Sumber foto: Walhi
Kalbar)

Sungai memiliki dimensi yang penting bagi masyarakat desa semunying,
karena selain sebagai sarana transportasi, sungai juga berfungsi sebagai salah satu
sumber mata pencaharian dan aktifitas sehari-hari masyarakat seperti menangkap
ikan

dan

sarana

MCK.

Lingkungan

pemukiman

yang

mengelompok

memungkinkan masyarakat desa memiliki tali kekerabatan yang erat. Saling
berbagi informasi dan saling membantu dalam kesusahan bahkan berbagi bahan
makanan sudah menjadi pandangan keseharian mereka.
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Gambar 9 dan 10: Sungai yang digunakan Masyarakat Desa (Sumber Foto: Walhi
Kalbar)
Masyarakat Desa Semunying juga membuat pemukiman yang tidak jauh
dari ladang atau lahan pertanian mereka. Kebun yang dekat dengan rumah
biasanya ditanami pohon buah-buahan yang sering mereka sebut dengan
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37

pohon buah-buahan

sepertiduruan, nangka, cempedak, ranbutan, langsat dan lain-lain.
Sebagian besar Mata pencaharian warga di Desa Semunying Jaya adalah
sebagai petani (berladang), bersawah, penyadap karet, mencari ikan di sungai dan
berkebun. Karena letaknya berada di sekitar perbatasan, menjadikan desa ini
begitu strategis. Potensi sumber daya alam berupa hasil hutan (sumber obatobatan, rempah, kayu, rotan) dan produksi karet alam cukup menjanjikan.
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Gambar 11 dan 12: Aktivitas Berladang masyarakat (Menanam Padi) (Sumber
Foto: Walhi Kalbar)

2.4.3 Pola Penguasaan Tanah Masyarakat Desa Semunying.
Pola penguasaan kepemilikan tanah yang didasarkan pada hukum adat
pada masyarakat Dayak ternyata tidak jauh berbeda antara subsuku yamg satu
dengan subsuku lainnya. pemilikan Tanah atau lahan dapat dilakukan oleh
individu atau kelompok masyarakat melalui penemuan, pembukaan hutan,
pemberian atau warisan, tukar menukar dan pembelian.38
Pada masyarakat Dayak Desa Semunying Jaya, penguasaan dan
kepemilikan tanah tidak jauh berbeda dengan masyarakat Dayak pada umumnya
dan hal ini juga didasarkan pada pola yang sama. Wilayah desa atau kampung
38

Stepanus Djuweng,dkk. Pola Penguasaan Tanah Pada Masyarakat Dayak Di Kalimantan.
Dalam Andasputra, Niko., John Bamba, Edi Patebang, Stepanus Djueng (Ed). Kebudayaan
Dayak: Aktualisasi dan Transformasi. Jakarta: Grasindo. 1994. hlm. 78.
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biasanya mempunyai batas-batas seperti sungai, bukit, lembah, kayu, batu dan
tanaman tertentu. dalam batas yang telah disepakati bersama itulah masingmasing anggota

atau warga masyarakat

bekerja dan mengelola serta

memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya seperti membuka hutan
untuk berladang, berburu, memungut hasil hutan, dan lain-lain. Setiap orang
dalam suatu keluarga dapat dengan bebas memanfaatkan sumber daya alam yang
ada di wilayah pemukimannya setelah terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan
seluruh penghuni kampung.
Tanah garapan untuk bercocok tanam yang terjadi karena pembukaan
hutan primer dengan sistem perladangan berpindah yang diwariskan secara turuntemurun kemudian dianggap menjadi hak milik dari yang membuka lahan
tersebut. Ada juga tanah yang diperoleh sebagai pemberian dari orang lain. Tanah
yang diperoleh berdasarkan pemberian ini diperoleh seseorang karena ia tinggal di
lingkungan masyarakat hukum adat “pemberi tanah”. mereka tetap dapat
mewariskan tanah itu kepada keturunannya tetapi tidak boleh dijual atau diberikan
kepada anggota masyarakat lainnya. Jika kemudian warga tersebut pindah tempat
tinggal ke daerah lain maka haknya atas tanah tersebut menjadi gugur.39
Kelompok warga atau individu dalam waktu tertentu dapat saja menjual
tanah yang telah menjadi haknya atau melakukan pertukaran dengan warga
masyarakat yang lain. Peraliham atas tanah berdasarkan jual beli dan pertukaran
harus disaksikan dan diketahui oleh pemuka adat dan tokoh masyarakat setempat.
Tujuannya adalah untuk mengetahui letak tempat dan batas-batas tanah yang

39

Ibid, hlm. 85.
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diperjualbelikan atau dipertukarkan sehingga sengketa dikemudian hari dapat di
hindari.40 Tanah atau hutan yang masih masuk dalam wilayah desa atau kampung
warga masyarakat dan telah disepakati batas-batasnya dengan wilayah desa dari
kampung lain, oleh masyarakat Dayak sering disebut dengan wilayah adat atau
hutan adat.

2.4.4 Sistem Religi dan Hukum Adat Desa Semunying Jaya
Berdasarkan keyakinan yang dianut, sebagian warga Desa Semunying Jaya
beragama Kristen Protestan. Sebagian kecil lainnya adalah penganut agama
Katolik, Islam dan Budha. Selain itu, mereka juga masih meyakini adat istiadat
sebagai orang Dayak dengan berbagai ritual adat yang telah mengakar sejak lama.
Oleh karena itu, mereka memiliki struktur kelembagaan adat dan wilayah adat
yang lebih dikenal sebagai hutan adat.41
Dalam sistem religi masyarakat semunying juga meyakini ada suatu
kekuatan yang tertinggi yang sering mereka sebut dengan Jubata. Mereka
meyakini jika berbuat kesalahan terhadap alam, maka akan ada malapetaka yang
akan menimpa mereka. Oleh karena itu, mereka selalu menjaga alam dengan baik
seturut adat istiadat mereka. Hal ini nampak jika masyarakat akan membuka lahan
pertanian baru (ladang), mereka akan terlebih dahulu membuat acara ritual adat

40

Ibid, hlm. 86.

41

Wawancara dengan Hendrikus Adam di Kantor Walhi Kalbar pada tanggal 19 Agustus 2012.

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

41

sebagai ungkapan permisi kepada Jubata agar ladang mereka dapat berhasil dan
terhindar dari segala hal yang mengganggu. 42
Salah satu penghuni hutan yang dianggap penting bagi masyarakat desa
adalah roh nenek moyang. Mereka meyakini roh nenek moyang itu bersemayam
di pohon-pohon besar. Mereka merasa bahwa roh nenek moyang masih
berhubungan dengan anak cucu mereka yang masih hidup di dunia. Apabila ada
salah satu keluarga yang sakit, masyarakat pertama-tama akan membuat ritual
kesembuhan dan meminta bantuan kepada roh nenek moyang untuk
menyembuhkan yang sakit.
Selain percaya akan adanya roh nenek moyang, masyarakat desa
Semunying juga percaya akan adanya roh-roh yang jahat. Roh yang jahat ini
diyakini sebagai roh penasaran yang selalu mengganggu dan mencelakakan
manusia. Masyarakat sering menyebutnya dengan antu (hantu). Gangguan dari roh
jahat itu bisa berupa datang wabah penyakit atau kegagalan panen.
Hukum adat juga memainkan peranan yang penting dalam kehidupan
masyarakat semunying. Hukum adat dipandang sebagai norma sosial yang
mengatur kehidupan bagi seluruh masyarakat dan sifatnya mengikat. Dalam setiap
hukum adat diatur sanksi bagi yang melanggar kaidah adat. Pemberian sanksi ini
dilakukan oleh fungsionaris adat yang biasa disebut dengan tumenggung.
Hukum adat dipandang sebagai norma yang mengatur masalah relasi sosial
atau tata pergaulan antar warga yang harus saling menjaga martabat setiap

42

Ibid.
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individu, juga mengatur hubungan manusia dengan alam sekitarnya, misalnya
berkaitan dengan bercocok tanamberburu dan meramu di hutan.

2.4.5 Desa Semunying Jaya dan Sejarah Nasional
Pada tahun 1960-an, desa Semunying Jaya dijadikan sebagai pangkalan
militer Indonesia ketika terjadi konfrontasi dengan Malaysia. Letak desa yang
berada di wilayah perbatasan sangat stategis untuk dijadikan base camp TNI.
Sampai saat ini, posko TNI masih terdapat di jalur perbatasan di desa Semunying.
Dalam sejarah perjuangan rakyat Indonesia khususnya di Kalimantan Barat pada
saat konfrontasi dengan Malaysia, warga Semunying Jaya berkontribusi dan turut
serta membantu tentara Indonesia semasa gerakan “Ganyang Malaysia”.
Kontribusi warga terlihat dalam membantu tentara menyiapkan logistik untuk
keperluan pasukan, menjadi mata-mata, dan juga turut berjuang di garis depan.
Pengetahuan lapangan warga sangat membantu militer dalam menyusun strategi
dan melakukan penyerangan. Beberapa di antara warga dipersenjatai dan ikut
bersama tentara.43

43

Hendrikus Adam dan Nikodemus Ale. Potret Buram..., hlm 41.
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Gambar 13: Posko TNI di Perbatasan Indonesia-Malaysia (Sumber Foto Walhi
Kalbar)

Gambar 14: Batas Negara Indonesia-Malaysia (Sumber Foto: Walhi Kalbar)

Setelah konfrontasi “Ganyang Malaysia” selesai, Warga kembali harus
membantu tentara pada masa pemberontakan Pasukan Gerilya Revolusioner
Serawak/Pasukan Rakyat Kalimantan Utara (PGRS/Paraku). Mereka dikerahkan
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untuk membantu operasi penumpasan pemberontakan, yang berlangsung pada
1967-1970.44 Dapat dikatakan dari dua peristiwa tersebut, warga semunying jaya
adalah bagian dari anak negeri yang turut berjuang bersama Indonesia.

2.5

Kehadiran

Perusahaan

Sawit

di

Semunying

Jaya;

Sejarah,

Permasalahan, dan Resistensi Masyarakat
Pada bagian ini, penulis mau memaparkan persoalan yang ditimbulkan
oleh masuknya perusahaan di daerah perbatasan, khususnya di desa Semunying
Jaya. Ekspansi perusahaan ini masuk ke wilayah desa dengan mengantongi ijin
konsensi yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat. Persoalan kemudian muncul
ke permukaan ketika penggarapan dan penggusuran hutan untuk lahan perkebunan
itu masuk ke daerah yang dianggap warga desa sebagai hutan adat. Resistensi dari
masyarakat terjadi dalam wujud penolakan terhadap perusahaan. Untuk melihat
bagaimana resistensi itu terjadi penulis mencoba menarasikannya lewat sejarah
dan persoalan yang muncul kemudian atas kehadiran perusahaan dan resistensi
dari masyarakat.

2.5.1

Perilaku Investor terhadap Hutan Masyarakat Dayak
Masyarakat Dayak, seperti yang diungkapkan Djuweng, saat ini

berhadapan

dengan

kedatangan

para

investor

baik

sektor

kehutanan,

pertambangan maupun perkebunan. Penguasaan tanah dan hutan yang dialami ini
menjadi perdebatan yang tiada akhir. Masyarakat Dayak pada awalnya
44

Ibid. Bdk juga http://oknumoffreedom.blogspot.com/2010/09/ujian-panjang-di-tapalbatas-semunying.html. diakses: 24 februari 2013.
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menyerahkan tanah yang biasanya dilakukan oleh para ketua adat. Masyarakat
akan mendapatkan kembali dengan mencicil secara kredit. Ini artinya setelah
kehilangan tanah, masyarakat juga mendapat kerugian. Alasan investor pada
umumnya adalah tanah-tanah itu tidak diganti rugi karena masyarakat akan
mendapatkan kembali tanahnya.45
Sesuai dengan potensi wilayahnya, keadaan alam dan keadaan
geografisnya, Kalimantan Barat (Kalbar) memiliki dua sumber utama bagi biaya
pembangunan yaitu hutan dan perkebunan, yang sebagian besar dikelola
perusahaan swasta murni, yaitu perusahaan pemegang hak penguasaan hutan
(HPH), dan oleh perusahaan negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
maupun perusahaan swasta perkebunan.46
Di sisi lain, Alqadri mengungkapkan, peranan penting pengelolaan hutan
dan perkebunan tersebut terletak pada kemampuan para investor menjadikan
Kalimantan Barat sebagai daerah pemasok kayu dan hasil hutan yang potensial
bagi dunia maupun produsen hasil perkebunan yang dibutuhkan oleh pasar
regional dan internasional sehingga dapat menghasilkan devisa yang sangat besar
bagi anggaran pendapatan nasional dan daerah. Peranan itu juga terletak pada
kemampuan perusahaan itu untuk membuka dan menyediakan lapangan kerja
maupun mempertahankan dan meningkatkan kehidupan penduduk setempat.47
45

Stephanus Djuweng dan Wolas Krenak, Manusia Dayak, Orang Kecil yang Terperangkap
Modernisasi, dalam Stephanus Djuweng, Manusia Dayak, Orang Kecil yang Terperangkap
Modernisasi, (Pontianak: Institute of Dayakology Research and Development (IDRD), 1996),
hlm.6.
46

47

Ibid.

Syarif Ibrahim Alqadrie, Dampak Perusahaan Pemegang HPH dan Perkebunan terhadap
Kehidupan Sosial Ekonomi dan Budaya Penduduk Setempat di Daerah Pedalaman Kalimantan
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Untuk itu, pemerintah telah membuka pintu bagi hadirnya proyek atau
kegiatan ekonomi khususnya perusahaan HPH dan PTP melalui PMDN dan PMA
di daerah pedalaman Kalimantan Barat agar potensi hutan maupun perkebunan
dapat dimanfaatkan bagi peningkatan sumber keuangan negara dan kesejahteraan
rakyat atau penduduk setempat.48 Berdasarkan kedudukan dan peranan tersebut,
kehadiran perusahaan HPH, dan kegiatan ekonomi lainnya sangat penting dan
tidak

dapat

dihindari

dalam

proses

pembangunan

nasional

khususnya

pembangunan daerah masyarakat Dayak.49

2.5.2. Sejarah Masuknya Perusahaan Sawit di Desa Semunying Jaya
Pembukaan hutan kawasan sepanjang perbatasan di daerah kabupaten
Bengkayang dan sekitarnya pada awalnya merupakan bekas wilayah konsesi PT
Yayasan Maju Kerja/Yamaker Kalbar Jaya yang beroperasi sekitar tahun 1980
hingga tahun 1990-an. Sejak tahun 1980-an tersebut, pihak PT Yamaker yang
merupakan sebuah perusahaan konsesi penebangan kayu dibawah kepemilikan
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) menebang hutan tanpa
persetujuan masyarakat disekitarnya.50

Barat, dalam Paulus Florus, et al. (ed.), Kebudayaan Dayak, Aktualisasi dan Transformasi,
(Jakarta: Gramedia, 1994), hlm 245.
48

ibid

49

Ibid

50

Informasi ini didapat penulis dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalimantan Barat. Bdk.
http://walhiwestborneo.blogspot.com/2010/08/menanti-kebijakan-niat-baik-dan.html. diakses 31
januari 2013.
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Berakhirnya masa konsesi oleh PT Yamaker diteruskan oleh perusahaan
milik negara yakni Perum Perhutani yang beroperasi antara tahun 1998 hingga
2000 yang turut memperparah kerusakan pada tanah dan kawasan hutan ulayat
masyarakat adat setempat. Selanjutnya tahun 2001 diteruskan oleh PT Lundu,
sebuah perusahaan pengergajian (Saw mill) asal Malaysia yang melakukan
penebangan hutan secara illegal di wilayah kawasan perbatasan Indonesia. 51
Pada tahun 2002 PT Agung Multi Perkasa (AMP), sebuah perusahaan
perkebunan kelapa sawit mendapatkan izin usaha oleh pemerintah daerah di
wilayah tersebut. Dengan dasar ijin yang dikantongi, PT AMP melakukan
eksploitasi atas hutan adat masyarakat. Selama beroperasi, perusahaan ini tidak
memanfaatkan kepercayaan yang diberikan dengan baik. Selama dua tahun
berjalan, perusahaan hanya mengambil dan mengeksploitasi kayu seluas ± 4.000
hekter saat itu. Pihak perusahaan menebang kayu secara illegal di hutan adat,
sementara hasilnya dijual melintasi perbatasan ke Malaysia yang juga dilakukan
secara illegal. Akibat ulah yang hanya mengambil keuntungan sepihak tersebut,
maka ijin perusahan diberhentikan oleh pemerintah daerah setempat. Izin awal
untuk membangun perkebunan sawit seluas 20.000 hektar selanjutnya dialihkan
kepada PT Ledo Lestari, sebuah anak perusahaan dari Duta Palma Nusantara
Group sejak tahun 2004.52
PT Ledo Lestari dalam proses operasionalnya mengantongi izin dari
Pemda Bengkayang seluas 20.000 ha. Selanjutnya, ijin usaha perkebunan
berdasarkan surat Bupati Bengkayang bernomor No.525/1270/HB/2004 baru
51

Ibid.

52

Ibid.
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diterbitkan tertanggal 17 Desember 2004, yang kemudian ditetapkan melalui
keputusan Bupati Bengkayang No. 13/IL-BPN/BKY/2004 tanggal 20 Desember
2004 tentang pemberian ijin lokasi untuk perkebunan sawit kepada pihak PT Ledo
Lestari seluas 20.000 ha.53

2.5.3. Gambaran Umum Penyimpangan-penyimpangan PT. Ledo Lestari
Pada awalnya, semua areal di Kalimantan memiliki hutan lebat dan masih
terkesan asli dan alami. Begitu juga sewaktu pertama kali masyarakat Semunying
Jaya ini mulai membuka kawasan untuk tempat tinggal. Belum ada masyarakat
yang berani membuka hutan di perbatasan Serawak dan Indonesia. Masyarakat
Melayu

pun

hanya

tinggal

di

kampung-kampung

yang

sudah

ramai

penduduknya.54
Pada tahun 1979 kondisi hutan di kawasan ini masih bagus dan masih
tetap terjaga dengan baik. Karena masyarakat Dayak Iban sangat tergantung
dengan keberadaan hutan untuk kehidupan sehari-harinya, masyarakat tidak
bermaksud untuk merusak hutan-hutan yang ada. Berburu, mencari ikan dan
bercocok tanam adalah pola kehidupan sederhana masyarakat di sana yang sampai
dengan saat ini masih berlaku. Hidup harmonis bersama alam adalah sebuah
kepercayaan yang tidak bisa dihilangkan. Masyarakat bahkan sejak lama juga
sudah membagi-bagi kawasan hutan yang bisa digarap dan kawasan hutan yang
tidak bisa digarap dalam artian bahwa kawasan hutan tersebut perlu dilindungi
53
54

Ibid.
Wawancara dengan Hendrikus Adam di Kantor Walhi Kalbar pada tanggal 19 Agustus 2012.
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untuk tempat satwa berkembang biak dan untuk tempat tanaman-tanaman
berkembang biak, baik itu untuk tanaman obat tradisional ataupun untuk
dimakan.55
Semua pola dan kepercayaan hidup harmonis bersama hutan ini sekarang
telah hilang karena ekspansi perkebunan kelapa sawit secara besar-besaran.
Keharmonisan ini sekarang berubah menjadi sebuah ancaman kelaparan,
kemiskinan dan perubahan pola prilaku. Tahun 1995 HPH (Hak Pengusahaan
Hutan) masuk ke dalam kawasan desa. Pohon-pohon di hutan satu persatu
tumbang dan diangkut oleh alat-alat berat. Pohon yang selama ini berdiri kokoh
dibuat tidak berdaya saat ditebang dan dibawa pergi dari tempat aslinya.
Masyarakat desa yang tidak mengetahui tentang mekanisme penebangan ini
mengalami ketidakberdayaan. Kayu-kayu yang ditebang kemudian dijual ke
Malaysia.56
Masyarakat desa yang sadar akan perampasan hutan bersama-sama protes
dan mengusir keberadaan perusahaan tersebut. Perusahaan HPH ini hanya
bertahan satu tahun. masyarakat tidak ingin sumber penghidupan mereka yang
selama ini ada, rusak dan hancur oleh keserakahan perusahaan. Perginya sebuah
perusahaan HPH tidak membuat keberadaan hutan dan kenyamanan masyarakat
Desa Semunying pulih kembali. Berbagai macam perusahaan, berbagai macam
izin dan berbagai macam alasan datang setelah itu untuk mengambil kayu-kayu
yang ada di desa mereka. Tahun 1997 Perhutani datang ke desa mereka dengan
alasan untuk melakukan reiboisasi. Ternyata mereka juga melakukan penebangan
55

Ibid.

56

Ibid.
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liar dan menjual kayu-kayu yang ada. Tahun 1999 banyak masyarakat luar desa
yang datang melakukan aktivitas illegal loging. Tahun 2000 masyarakat dari
Malaysia juga datang untuk melakukan illegal loging. Tahun 2001 dan 2003
perusahaan perkebunan mencoba masuk. Izinnya adalah membuka perkebunan,
tapi aktivitas yang dilakukan adalah illegal loging. Berbagai macam bentuk
pengrusakan hutan yang terjadi semuanya tidak berlangsung lama. Masyarakat
desa semunying terus menolak dan berjuang mempertahankan keberadaan dan
kelestarian hutan yang terdapat di desa mereka.57
Tahun 2004 adalah tahun datangnya bencana besar bagi masyarakat Desa
Semunying Jaya. Sebuah perusahaan yang dibekingi oleh para petinggi militer
datang masuk dan menggusur habis lahan dan hutan adat mereka. Tanpa tegur
sapa alat-alat berat menyapu bersih semua jenis tumbuhan yang ada di lahan
masyarakat. Perusahaan yang sampai dengan sekarang juga dijaga oleh tentaratentara perbatasan Indonesia-Malaysia ini tidak ada bisa menyentuhnya.58
PT. Ledo Lestari yang menginduk kepada Duta Palma Group milik Surya
Darmadi, sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit ini bagaikan batu karang
yang tak tergoyahkan. Masyarakat desa sudah bertahun-tahun mencoba mengadu
mengenai perilaku buruk pihak perusahaan. Mencuri, merampas lahan dan
menghancurkan

semua

jenis

tanaman

yang

ditaman

oleh

masyarakat.

Menghancurkan hutan adat yang selama ini mereka jaga dan pelihara. Mereka
sudah melapor dari kecamatan sampai dengan gubernur. Komnas HAM di Jakarta
57

Ibid.

58

Wawancara dengan Direktur eksekutif Walhi Kalbar, Anton P. Widjaya pada 20 Agustus 2012.
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dan pertemuan RSPO di Singapura dan di Kuala Lumpur juga sudah mereka
datangi untuk menyampaikan persoalan mereka dengan perusahaan tersebut.
Sampai dengan saat ini tidak ada yang bisa menghentikan aktivitas pengrusakan
tersebut.59
PT Ledo Lestari di Desa Semunying Jaya yang mulai beroperasi sejak
tahun 2005 berdasarkan keterangan masyarakat setempat pihak perusahaan tidak
pernah melakukan sosialisasi atau pemberitahuan (koordinasi) kepada warga.
Masyarakat menganggap bahwa PT Ledo Lestari masuk tanpa permisi.
Pelaksanaan sosialisasi terhadap masyarakat Semunying jaya terlebih dahulu
merupakan ”standar nilai” yang harus diperhatikan dalam masyarakat yang
memegang kuat tata krama dan sistem nilai sosial budaya. Akan tetapi, sosialisasi
tersebut

tidak

pernah

dilakukan oleh perusahaan. Kondisi

ini

sangat

memungkinkan adanya vonis negatif terhadap niat baik perusahaan.60
Informasi dari beberapa pihak, perusahaan Ledo Lestari sebenarnya bisa
dikatakan perusahaan illegal. Perusahaan ini tidak memiliki HGU. Penggusuran
dan pembersihan lahan hanya berdasarkan sebuah izin prinsip yang dikeluarkan
oleh bupati setempat pada tahun 2004. Pada tahun 2006 izin prinsip tersebut habis
masa berlakunya dan diperlukan sebuah izin HGU untuk dapat melakukan
pembersihan lahan dan melakukan penanaman. Pemerintah daerah memberikan
perpanjangan 1 (satu) tahun untuk dapat menyelesaikan HGU. Tapi waktu yang
diberikan juga digunakan oleh PT Ledo Lestari secara baik. Jamaluddin
menegaskan informasi mengenai hal ini.
59
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“Pada waktu memegang izin prinsip pun perusahaan tidak melakukan
sosialisasi kepada kami. Jadi pada saat memegang izin prinsip itu sudah
melakukan penggusuran dan menebang hutan di sekitar rumah masyarakat.”61

Pemberian ijin oleh Bupati Bengkayang No. 13/IL-BPN/BKY/2004
tertanggal 20 Desember 2004 untuk perkebunan kelapa sawit telah memasuki
wilayah masyarakat adat Semunying Jaya sebagai kawasan sumber kehidupan.
Pihak perusahaan menggusur kebun masyarakat dan menebangi hutan rawa
gambut serta menebangi hutan alam tropis yang oleh masyarakat dijadikan
sebagai hutan adat. Kebijakan pemberian izin terhadap tanah adat jelas
bertentangan dengan rasa adil yang harus diterima masyarakat karena legalitas
yang dikeluarkan Pemda cenderung mengabaikan produk hukum di atasnya.62
Mulai dari sejak berdirinya, perusahaan ini belum memiliki Izin
Pemanfaatan Kayu (IPK) yang dimiliki pihak perusahaan serta dokumen lainnya.
Oleh karena itu, tindakan perusahaan PT Ledo Lestari dapat dikatakan ekspansi
ilegal.63

2.5.4 Resistensi Masyarakat Desa Semunying Jaya
Pembukaan perkebunan kelapa sawit oleh PT Ledo Lestari telah
mengabaikan keberadaan masyarakat adat di Semunying Jaya. Pihak perusahaan
telah mengabaikan prinsip yang menegaskan adanya hak masyarakat adat untuk

61
62
63

Keterangan Jamaluddin, salah satu tokoh masyarakat di Desa Semunying
Hendrikus Adam dan Nikodemus Ale, Potret..., hlm. 27.
Wawancara dengan Direktur eksekutif Walhi Kalbar, Anton P. Widjaya pada 20 Agustus 2012.
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menentukan bentuk-bentuk kegiatan apa yang masyarakat inginkan. WALHI
menegaskan bahwa keinginan masyarakat adalah sebagai berikut:
Pertama, masyarakat Semunying Jaya menginginkan kesepakatan antara
perusahaan dan masyarakat setempat. Kesepakatan hanya mungkin dilakukan di
atas berbagai pilihan bebas masyarakat. Kedua, perusahaan hendaknya sebelum
meminta ijin dari pemerintah, perusahaan hendaknya terlebih dahulu mendapatkan
ijin dari masyarakat. Ketiga, perusahaan hendaknya bersikap terbuka untuk
menerangkan proyek yang akan dijalankan baik sebab maupun akibatnya.
Keempat, persetujuan menjalankan proyek harus diberikan oleh masyarakat
setempat.64
Perlawanan warga terhadap perusahaan dimulai ketika anak perusahaan
PT Duta Palma Nusantara Group ini membabat hutan adat dan hutan produksi
melalui pembakaran (land cleaning) yang di dalamnya terdapat tembawang,65
tanam tumbuh, kuburan tua, sumber air bersih dihancurkan, situs keramat dan
penggusuran tanaman karet warga. Dari catatan penulis dari hasil wawancara
dengan Hendrikus Adam, perlawanan masyarakat desa Semunying ini dimulai
ketika Momunus (kepala desa) dan pak Jamaludin (tokoh masyarakat) ditangkap
dan dipenjarakan karena dianggap menghalang-halangi kegiatan perusahaan.66

64

65
66

Wawancara dengan Direktur eksekutif Walhi Kalbar, Anton P. Widjaya pada 20 Agustus 2012.
Tembawang adalah kebun buah-buahan warga yang diwariskan turun temurun.
Wawancara dengan Hendrikus Adam di Kantor Walhi Kalbar pada tanggal 19 Agustus 2012
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Gambar 16 dan 17: Momunus dan Jamaludin ditangkap dan dipenjarakan
(Sumber Foto: Walhi Kalbar)

Dalam memperjuangkan dan merebut kembali hak masyarakat atas hutan
adat yang telah dirampas sebagai dampak dari masuknya perkebunan kelapa sawit
(PT.Ledo Lestari), telah banyak upaya yang dilakukan oleh masyarakat
Semunying Jaya untuk mempertahankan dan merebut kembali apa yang telah
menjadi hak mereka. Perlawanan masyarakat itu terlihat dari aksi warga dari
melakukan musyawarah, melakukan aksi masa dengan berdemonstrasi ke kantor
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bupati Bengkayang, penyelesaian secara hukum adat, melakukan 5 kali audensi
dengan Pemda Bengkayang, dan 2 kali gelar kasus di polres Bengkayang namun
usaha ini belum membuahkan hasil. Masyarakat juga telah mengadukan
permasalahan ini kepada beberapa LSM seperti Walhi Kalbar, AMAN Kalbar
hingga melaporkan kasus ini kepada Komisi Hak Asasi Manusia. Aksi
perlawanan mereka itu kemudian berlanjut dengan menahan alat berat (eksavator)
milik perusahaan. Mereka juga menahan mesin gergaji kayu (chain saw) yang
digunakan pihak perusahaan untuk menebagi pohon-pohon yang terdapat di hutan.
67

Gambar 18: Alat Berat Perusahaan yang disita Masyarakat. (Sumber Foto: Walhi
Kalbar.

67
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Gambar 19 : Mesin Pemotong Kayu (Chain Saw) yang ikut di sita Warga dari pihak
Perusahaan. (Sumber Foto: Walhi Kalbar)

Jika melihat berbagai upaya dan perjuangan yang dilakukan, maka
perjuangan warga untuk keluar dari persoalan yang dihadapi menjadi keinginan
bersama. Masyarakat desa Semunying telah banyak mengeluarkan tenaga dan
waktu untuk melakukan perjuangan yang telah mereka mulai sejak tahun 2005.

Ekspansi pembukaan lahan oleh perusahaan masih berlangsung. Hal ini
menunjukkan bahwa pihak perusahaan tidak peduli dengan sikap warga yang
kontra selama ini. Bahkan, pemerintah kabupatan Bengkayang terus memberikan
ruang kepada pihak PT Ledo Lestari dengan mengeluarkan izin baru seluas 9000
hektar pada tanggal 21 Juni 2010. Oleh karena itu, peran Pemkab Bengkayang
belum optimal dalam merespons hak warga atas tanah dan ruang kelola selama
ini.68

68

Ibid.
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Pengukuhan kawasan hutan adat Desa Semunying Jaya dengan nama
Semunying Kolam seluas 11.420 ha, yang dilakukan pada tanggal 15 Desember
2010 oleh Bupati bengkayang, bukanlah akhir dari persoalan yang dihadapi warga
karena pada kenyataannya sampai saat ini kawasan hutan adat masih terancam
keberadaannya.

Gambar 20 dan 21: Tanah adat yang di kukuhkan oleh Bupati Bengkayang.
(Sumber Foto: Walhi Kalbar)
Kebijakan pembukaan kawasan hutan skala besar melalui perkebunan
kelapa sawit di daerah Desa Semunying Jaya, Kecamatan Jagoi Babang,
Kabupaten Bengkayang telah melahirkan konsekuensi logis yang cenderung
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destruktif bagi warga disekitarnya. Menurut pengakuan warga desa semunying,
pihak Perusahaan Sawit (PT Ledo Lestari) masuk ke wilayah mereka tanpa
sosialisasi dan tanpa meminta ijin dari masyarakat setempat. Mereka merasa
perusahaan bukannya ingin mensejahterakan, namun malah membuat masalah
dengan terus membabat hutan adat yang diakui secara turun temurun.69

69

Ibid.
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BAB III

ARTIKULASI KOLEKTIF MASYARAKAT DAYAK AKAN HUTAN DI
DESA SEMUNYING JAYA

3.1

Pengantar
Membicarakan hutan dan sumber daya hutan di wilayah nusantara tidak

dapat dipisahkan dari keberadaan keragaman komunitas yang memiliki
keterikatan sosial, spiritual, ekologi, ekonomi dan politik yang kuat dengan tanah,
wilayah dan ekosistem hutan. Keberadaan dan peran mereka dalam pengelolaan
hutan dan sumber daya hutan telah berakar sejak zaman dahulu. Namun sejak
jaman Orde Baru, pihak pemerintah menganggap beragam pola pengelolaan
hutan, termasuk pertanian berbasis hutan, sebagai pola terbelakang yang merusak
hutan. Pada saat itu pemerintah menyebut komunitas-komunitas tersebut sebagai
“peladang berpindah”, “pembuka-pembakar hutan”, “perambah hutan” dan
sebagainya.
Di Indonesia pascakolonial, keran liberalisasi sumber daya alam tersebut
sangat jelas ketika Orde Baru pimpinan Soeharto mulai berkuasa pada tahun 1967.
Liberalisasi yang di mulai pada akhir 1960-an ini menghabisi kedaulatan rakyat
atas tanah. Badan-badan pemerintahan dan perusahaan-perusahaan, baik asing
maupun domestik, mulai mengaveling-kaleving wilayah hutan melalui konsensi
perkebunan, kehutanan, dan pertambangan serta menegasi keberadaan penduduk
yang hidup di dalam konsensi itu. Di sebagian wilayah konsensi tersebut,
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penduduk mengalami berbagai macam bentuk ancaman dan tekanan sosial,
ekonomi, ekologis serta pengusiran dari tanah dan wilayah hidup mereka. 54
Pengavelingan dan pemutusan hubungan itu pada intinya merupakan
penghentian secara paksa akses petani atas tanah dan kekayaan alam tertentu.
Tanah dan kekayaan alam itu masuk ke dalam modal perusahaan-perusahaan
kapitalis. Maka, perubahan atas alam menjadi sumber daya alam ini berakibat
sangat pahit bagi rakyat petani yang harus tersingkir dari tanah asalnya dan
sebagian dipaksa atau terpaksa berubah menjadi tenaga kerja dan buruh upahan.
Dalam bagian ini, saya akan membahas tentang apa yang menjadi pokok
dalam rumusan masalah. Pertama, Bagaimana dinamika hadirnya perusahaan
sawit. Apakah pembangunan perkebunan kelapa sawit merupakan keinginan
masyarakat ataukah hanya menjadi kepentingan pemerintah dan penguasa?
Kedua, Bagaimana Masyarakat Dayak memandang dan mengingat tentang hutan
setelah hadirnya perkebunan sawit. Jika hutan adalah “rumah” dan sumber
kehidupan orang Dayak, mengapa mereka masih memberikan hutan mereka untuk
produksi perusahaan sawit? ketiga, Sejauh mana terdapat artikulasi kolektif dari
masyarakat Dayak setelah hadirnya perusahaan sawit?

54

S. Mansiun, Kebijakan Pemerintah Terhadap Masyarakat Adat dan Respon Ornop Berbasis
Masyarakat Adat Dayak Di Kalimantan Barat, Dalam Niko Andasputra, John Bamba dan Edi
Patebang (Ed). Pelajaran dari Masyarakat Dayak: Gerakan Sosial dan Rekonsiliasi Ekologis
di Kalimantan Barat. Pontianak: WWW-Biodiversity Support Program (BSP) dan Institut
Dayakologi. 2001. Hlm 54-55.
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3.2

Dinamika Kehadiran Perkebunan: Keinginan Masyarakat atau

“Penguasa”?
Pembangunan adalah suatu rangkaian usaha terencana yang dilakukan
secara sadar oleh masyarakat dan pemerintah untuk mengubah keadaan yang
kurang baik menjadi lebih baik. Pembangunan daerah dilakukan dalam rangka
menunjang pembangunan nasional dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan
penduduk. Untuk mencapai tujuan tersebut, daerah memerlukan dana atau biaya
yang tidak sepenuhnya dapat diperoleh dari pemerintah pusat. Setiap daerah
memiliki sumber dana pembangunan sesuai dengan potensi daerah yang
bersangkutan.
Sesuai dengan potensi wilayahnya, keadaan alam dan keadaan
geografisnya, Kalimantan Barat55 memiliki dua sumber utama bagi biaya
pembangunan yaitu hutan dan perkebunan, yang sebagian besar dikelola oleh
perusahaan swasta murni, yaitu perusahaan pemegang hak pengusahaan hutan
(HPH) dan oleh perusahaan negara atau badan usaha milik negara (BUMN)
maupun perusahaan swasta perkebunan.56
Peranan penting pengelolaan hutan dan perkebunan tersebut terletak pada
kemampuan mereka menjadikan Kalimantan Barat sebagai daerah pemasok kayu

55

Kalimantan Barat adalah salah satu provinsi yang sedang berupaya membangun dalam mencapai
cita-cita demi kesejahteraan masyarakatnya. Wilayah ini membentang lurus dari utara ke selatan
sepanjang lebih dari 600 km dan sekitar 850 km dari barat ke timur. Luas wilayahnya 146.807
km2 (7,53 persen dari luas indonesia atau 1,13 kali luas pulau jawa) dan menjadi provinsi terluas
ke empat setelah Papua, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Pemerintah Provinsi
Kalimantan Barat, Potensi Investasi dan Sektor Unggulan Kalimantan Barat, Pontianak: tanpa
penerbit, 2011. hlm. 20.
56

Syarif Ibrahim Alqadrie, Dampak Perusahaan Pemegang HPH dan perkebunan Terhadap
Kehidupan Sosial Ekonomi dan Budaya Penduduk Setempat di Daerah Pedalaman Kalimantan
Barat. Dalam Andasputra, Niko., John Bamba, Edi Patebang, Stepanus Djueng (Ed). Kebudayaan
Dayak: Aktualisasi dan Transformasi. Jakarta: Grasindo. 1994. Hlm. 244-245.
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dan hasil hutan yang potensial bagi dunia maupun produsen hasil perkebunan
yang dibutuhkan oleh pasar regional dan internasional sehingga dapat
menghasilkan devisa yang sangat besar bagi anggaran pendapatan nasional.
Peranan itu juga terletak pada kemampuan perusahaan itu untuk membuka dan
menyediakan lapangan kerja maupun mempertahankan dan meningkatkan
kehidupan penduduk pedalaman.
Berdasarkan kedudukan dan peranan tersebut, kehadiran perusahaan HPH
dan kegiatan ekonomi lainnya sangat penting dan tidak dapat dihindari dalam
proses pembangunan nasional khususnya pembangunan daerah Kalimantan Barat.
Untuk itu, pemerintah membuka pintu bagi kehadiran proyek atau kegiatan
ekonomi, terutama usaha perkebunan di daerah pedalaman Kalimantan Barat agar
potensi hutan maupun perkebunan dapat dimanfaatkan bagi peningkatan sumbar
keuangan negara dan kesejahteraan rakyat atau penduduk setempat.57

3.2.1 Keadaan

Pedalaman

Kalimantan Barat: Persepsi

dan Sikap

Masyarakat Dayak Terhadap Perusahaan HPH dan Perkebunan

Pada tahun 2014, jumlah penduduk Kalimantan Barat 5.313.332 jiwa. Dari
jumlah tersebut 80,1% berada dan hidup di daerah pedalaman atau desa. Daerah
pedalaman terdiri dari dua wilayah yang pembagiannya berdasarkan keadaan
geografis, faktor transportasi dan komunikasi yaitu kemudahan menjangkau
mereka dari kota provinsi maupun dari kota kabupaten dan faktor keadaan alam.

57

Ibid.
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Dua bagian wilayah pedalaman itu adalah wilayah pedalaman dekat (interior
valley) dan wilayah pedalaman jauh yang menjorok ke dalam (interior upland).58
Hambatan utama dalam proses pembangunan secara demografis antara lain
karena distribusi penduduk atau kepadatan penduduk yang tidak merata.
Hambatan lainnya adalah dari segi transportasi dan komunikasi. Dua macam
hambatan tersebut menyulitkan perkembangan daerah pedalaman. Kondisi ini
mudah dimengerti sehingga daerah tersebut mendapat julukan populer sebagai
daerah yang relatif terpencil. Faktor-faktor penghambat tersebut menimbulkan
kesenjangan dalam perkembangan ekonomi antar daerah, terutama daerah pantai
yang mudah dijangkau dengan daerah pedalaman. Berdasarkan keadaan geografis,
demografis dan potensi ekonomi Kalimantan Barat, maka kehadiran proyek
ekonomi di daerah pedalaman Kalimantan Barat, dipilih oleh pemerintah sebagai
salah satu alternatif untuk mengatasi kesenjangan. 59
Pandangan tersebut didukung dengan sikap dan persepsi positif dari
sebagian penduduk setempat (walaupun ada juga yang menolak dan tidak setuju)
terhadap kehadiran dua jenis kegiatan ekonomi di manapun mereka beroperasi.
Pada saat-saat permulaan kehadiran dan beroperasinya kegiatan atau proyek
ekonomi tersebut, sebagian besar masyarakat di pedalaman pada dasarnya tidak
memiliki prasangka buruk terhadap perusahaan-perusahaan yang masuk ke daerah
mereka. Hal ini disebabkan bahwa masyarakat memiliki persepsi bahwa proyekproyek tersebut merupakan alternatif untuk mengubah tarap hidup ekonomis
mereka. Persepsi ini diperkuat dengan janji dari pihak yang berwenang atau
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Bdk. http://dukcapil.kalbarprov.go.id/statistik.html. diakses: 20 januari 2015.
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Syarif Ibrahim Alqadrie, Dampak..., hlm.246.
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pemilik perusahaan bahwa mereka akan memperhatikan kepentingan masyarakat
setempat. Ini mengandung makna bahwa persepsi atau sikap mereka akan menjadi
lain bilamana perusahaan tersebut tidak memenuhi janjinya.60
Syarif Ibrahim Alqadrie dalam penelitiannya menghubungkan sikap
masyarakat terhadap pendatang atau tamu, sikap dan persepsi positif mereka
terhadap kehadiran perusahaan dapat dimengerti. Alqadrie menemukan bahwa
orang Dayak di pedalaman sebagai kelompok memiliki sifat-sifat jujur, teguh
dalam pendirian, sabar dan bersahabat, lembut, sopan, percaya terhadap orang
luar/asing, suka menghargai orang lain yang memegang janji. Adat-istiadat
mengharuskan mereka menghargai orang luar atau orang asing, walaupun tamu
yang mengunjungi rumahnya itu adalah musuh. Mereka secara moral dituntut
untuk menjadi tuan rumah yang baik dengan memperlakukan tamu tersebut secara
ramah, hormat, sopan, mengijinkannya untuk menginap dan menyediakan
makanan dan minuman. Permusuhan baru dapat di lanjutkan setelah tamu itu
meninggalkan rumah dan keluar dari halaman mereka.61
Berdasarkan sikap positif terhadap pendatang dan ketentuan adat tersebut
di atas, wajar apabila orang Dayak juga menerima kehadiran perusahaan di daerah
mereka terutama pada saat-saat pengoperasiannya. Namun sebaliknya, sulit
dimengerti sebab utama terjadinya penolakan, resistensi, dan konflik antara
mereka dan perusahaan tertentu. Perubahan sikap mereka terhadap perusahaan
tertentu, bukan dilandasi oleh nilai-nilai budaya, ketentuan adat ataupun sikap
mental, tetapi lebih merupakan reaksi atau jawaban terhadap sikap pemilik dan
60

Hasil wawancara penulis dengan Hendrikus Adam yang membidangi divisi riset dan kampanye
di Walhi Kalbar pada tanggal 20 Agustus 2012.
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Syarif Ibrahim Alqadrie, Dampak..., hlm.248.
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pengelola perusahaan yang tidak peduli terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan
nilai budaya masyarakat setempat.62

3.2.2 Kehidupan Sosial, Ekonomi dan Budaya Masyarakat Berhadapan
dengan Kehadiran Perusahaan

Direktur

Eksekutif

Daerah

Wahana

Lingkungan

Hidup

(Walhi)

Kalimantan Barat, Anton P Widjaya, di Pontianak mengatakan, dari total lahan
seluas 14,7 juta hektar (khusus di Kalbar), wilayah yang tercatat untuk industri
ekstraktif (industri dengan bahan baku dari alam sekitar) yang telah dikeluarkan
izinnya sekitar 13,6 juta hektar. Dari 13,6 juta hektare itu, terdiri atas 378 izin
perkebunan sawit 4,9 juta hektar, 721 izin pertambangan dengan luas 5,07 juta
hektar, dan 76 IUPHHK (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu) dengan luas
3,6 juta hektar.63
Banyak dan luasnya lahan yang dikuasai oleh perusahaan menunjukkan
bahwa perkebunan memegang peranan penting dalam “menguasai hajat
hidup”orang banyak. Kehadiran perusahaan-perusahaan ini tentu membawa
dampak positif dan negatif. Dampak positif yang bisa saya lihat adalah bahwa
penduduk pedalaman Kalimantan Barat mulai terbuka terhadap pembangunan.
Hal yang paling kelihatan adalah akses jalan yang di buat oleh perusahaan,
walaupun masih berupa jalan tanah (kalau hujan jalan menjadi becek dan

62

63

Ibid.

Data di dapat dari Walhi Kalbar.
Bdk.http://medialingkungan.com/index.php/component/k2/item/356-walhi-konflik-lahan-dikalimantan-berpotensi-meningkat. diakses: 29 juli 2015.
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berlumpur) tetapi interaksi dengan dunia luar dan akses ke kota kecamatan dan
kabupaten menjadi lebih mudah. Dengan seringnya berinteraksi dengan dunia luar
dan orang-orang pendatang yang memasuki wilayah kampung mereka,
masyarakat setempat dengan sendirinya belajar bersosialisasi, mendapatkan akses
teknologi, belajar bekerja efisien dan berkompetisi. Semua ini memungkinkan
masyarakat untuk bekerja keras mencari penghasilannya sendiri.
Dampak negatif dari beroperasinya perusahaan-perusahaan di pedalaman
dapat penulis ketahui ketika menemui dan berbicara dengan salah seorang tokoh
masyarakat Dayak yaitu pak Adiran64. Beliau mengungkapkan bahwa kondisi
seperti ini bisa “mencabut” unsur-unsur positif dari penduduk pedalaman dari akar
kehidupan sosial budaya mereka. Dia mengkhawatirkan berkembangnya
individualisme dan egoisme sempit dan kaku serta hilang nya semangat
kegotongroyongan dan saling menghargai antar penduduk setempat.
Keprihatinan ini ditunjukkan pula dengan perubahan nilai-nilai dan
perilaku pemuda dan warga setempat, khususnya yang bekerja sebagai buruh di
perusahaan, yang secara langsung ataupun tidak langsung dan dipengaruhi
lingkungan tempat bekerja serta tingkat pendidikan yang rendah, mudah terlibat
dalam perjudian, perkelahian, mabuk-mabukan. Setiap kali menerima upah dari
bekerja, mereka dengan sendirinya mudah menghabiskan upah tersebut untuk
bersenang-senang.
Banyak pemuka masyarakat melihat kehadiran perusahaan sebagai
ancaman terhadap nilai-nilai religius dan budaya mereka seperti hukum adat.

64

Wawancara penulis dengan Pak Adiran pada tanggal 15 Agustus 2012. Pak Adiran adalah salah
seorang tokoh masyarakat Dayak, pengurus adat dan seorang guru di Sekolah Dasar Negeri di
Dusun Gunaleng, desa senakin, kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak.
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Pelanggaran terhadap hukum adat setempat cenderung meningkat rata-rata sebesar
empat kali lipat setahun dibandingkan dengan pelanggaran yang terjadi sebelum
hadirnya perusahaan HPH dan perkebunan, dengan hampir 50 % pelanggaran itu
dilakukan oleh pendatang.65

3.2.3 Perambahan Hutan dan Kemerosotan Identitas

Pemuka masyarakat melihat ancaman terhadap nilai-nilai budaya dan
kepribadian itu tidak berjalan sendiri melalui aktivitas “baru” tersebut, tetapi di
anggap memiliki jaringan tertentu antara oknum-oknum petugas perusahaan
dengan oknum-oknum pejabat pemerintahan serta dengan oknum-oknum pejabat
militer atau sipil setempat pada tingkat kecamatan dan desa. Direktur Eksekutif
Walhi Kalbar, Anton P Wijaya, menceritakan kepada penulis bahwa keterlibatan
beberapa oknum pejabat, petugas sipil dan militer dalam berbagai sindikat
kejahatan mengungkapkan peran mereka dalam penebangan kayu secara liar
diluar ketentuan. Ini turut mempercepat berkurangnya areal hutan secara drastis.
Selain itu, implementasi kebijakan yang disampingkan juga dapat dilihat dari segi
penerimaan tenaga kerja yang berkesan diskriminatif.

65

.Lembaga adat sangat penting dalam pemberdayaan dan pelestarian sistem pengelolaan sumber
daya alam yang berkesinambungan dalam wilayah masyarakat adat. Fungsi dari hukum adat
dalam menjaga sumber daya alam sangat berkaitan erat dengan lembaga adat. Ketika lembaga
adat tidak berdaya, masyarakat adat menjadi lemah dan memiliki sedikit resiliensi kolektif. Di
Kalimantan Barat lemahnya lembaga adat membuat masyarakat adat kehilangan kepercayaan
dirinya dan akibatnya mereka rentan terhadap berbagai pengaruh negatif dan pengambilalihan
terhadap hak-hak mereka. S. Mansiun, Kebijakan Pemerintah Terhadap Masyarakat Adat dan
Respon Ornop Berbasis Masyarakat Adat Dayak Di Kalimantan Barat, Dalam Niko
Andasputra, John Bamba dan Edi Patebang (Ed). Pelajaran dari Masyarakat Dayak: Gerakan
Sosial dan Rekonsiliasi Ekologis di Kalimantan Barat. Pontianak: WWW-Biodiversity Support
Program (BSP) dan Institut Dayakologi. 2001. Hlm 62.
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Dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi keadaan tersebut, pemerintah
berusaha mengatur perundang-undangan untuk memperjelas hak dan kewajiban
pemegang HPH serta fungsi hutan bagi kepentingan kelestarian ekosistem,
kepentingan negara serta penduduk setempat. Ada juga peraturan yang
mempertegas tentang upah minimal bagi buruh. Namun belum ada peraturan
ketenagakerjaan yang secara langsung mengatur prioritas pengisian lapangan
kerja kepada penduduk setempat di sekitar lokasi perusahaan.
Tindakan diskriminatif

yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan

diperkuat oleh Alqadrie dalam penelitiannya. Ia menemukan bahwa dari 151
orang karyawan pada tingkat menengah ke atas (bukan buruh kasar, pemanen,
pemupuk, penebas atau sejenisnya) yang bekerja pada perusahaan yang ia amati,
ternyata 32 orang (21,2 %) adalah penduduk pedalaman (Melayu dan Dayak).
Sedangkan 119 orang (72%) lainnya berasal dari luar daerah pedalaman yaitu dari
kota Pontianak, kota-kota kabupaten dan bahkan kebanyakan dari luar daerah
Kalbar. Ke-32 orang karyawan dari daerah pedalaman itu menduduki posisi yang
tidak strategis atau tidak menentukan dalam pengambilan kebijakan perusahaan.
Namun sebagian besar burruh kasar atau buruh rendahan yang berstatus buruh
harian dan borongan dipegang oleh penduduk pedalaman. Hal ini tentu bukan
hanya disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan, tetapi juga oleh proses alih
keterampilan, keahlian dan tanggung jawab belum berjalan dengan lancar.66
Berdasarkan undang-undang No. 5 Tahun 1967 tentang ketentuan pokok
kehutanan, Bab IV pasal 13, kehadiran perusahaan HPH bertujuan untuk
memperoleh dan meningkatkan produksi hasil hutan dalam rangka menggalakkan
66

Syarif Ibrahim Alqadrie, Dampak..., hlm.256-257.
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pembangunan ekonomi nasional dan kemakmuran rakyat, dengan tidak
mengesampingkan prinsip kelestarian hutan. Sehubungan dengan itu kehadiran
perusahaan tersebut sebenarnya dapat menghadirkan keuntungan bagi semua
pihak dan sebaliknya dapat mengurangi dampak negatif yang ditimbulkannya.
Pandangan optimistik di atas mungkin beralasan mengingat kebijakan
yang mendasari kehadiran perusahaan perkebunan telah digodok dan dirumuskan
oleh lembaga eksekutif dan disahkan oleh lembaga legislatif. Dengan demikian
diharapkan mereka tentu tidak akan menghancurkan lingkungan dan penduduk
setempat. Akan tetapi hasil penelitian yang dilakukan oleh Mery Fulcher
menunjukkan bahwa banyak terjadi penyimpangan dilapangan dari kebijakan
yang ada. Penyimpangan ini dilakukan oleh pelaksana proyek dan pejabat
pemerintah. Situasi ini semakin diperparah dengan tidak efektifnya pengawasan
yang dilakukan di lapangan dan hal ini menyebabkan penyimpangan yang lebih
mempercepat kehancuran hutan.67
Keprihatinan pengamat masalah sosial terhadap dampak negatif kebijakan
negara yang dikesampingkan itu, barkaitan erat dengan berkurangnya areal hutan
dan lahan perladangan secara drastis, perubahan suhu udara, iklim dan kondisi
lingkungan yang menimbulkan berbagai bentuk bencana alam seperti banjir, tanah
longsor, kekeringan, pencemaran air bersih warga dan kebakaran hutan. Bencana
alam ini sering terjadi dibandingkan dengan sebelum beroperasinya perusahaan
HPH dan perkebunan. Situasi ini berpengaruh terhadap kehidupan sosial ekonomi
dan budaya penduduk setempat dan hancurnya sistem pertanian yang menganut
pola hubungan tenaga kerja berdasarkan prinsip kekeluargaan.
67

Mary Fulcher, Dayak and Transmigrant comunities in East Kalimantan, Dalam Borneo
Reasearch Bulletin, 1976, hlm 8. Bdk juga. Syarif Ibrahim Alqadrie, Dampak..., hlm.253.
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Keadaan ini menyebabkan optimisme dan sikap positif penduduk setempat
berubah, khususnya terhadap perusahaan-perusahaan HPH dan perkebunan
selama mereka beroperasi di daerah pedalaman. Berbagai dampak negatif yang
ditimbulkan dengan kehadiran perusahaan di pedalaman Kalimantan Barat, tidak
saja berpengaruh terhadap kesehatan penduduk tetapi juga terhadap kehidupan
sosial ekonomi mereka, khususnya terhadap tingkat penghasilan dan mata
pencaharian penduduk.
Dampak positif perusahaan HPH dan perkebunan terhadap penduduk
setempat terhadap ketenagakerjaan dan pengupahan memang tidak dapat
dipungkiri, namun itu terbatas pada oknum aparat desa dan kecamatan baik sipil
maupun militer. Petani dan penduduk pedalaman lainnya kurang mampu
menyentuh dan menarik keuntungan dari kehadiran perusahaan HPH dan
perkebunan di sekitar mereka. Ini mungkin disebabkan oleh fakta, sebagaimana
diungkapkan oleh beberapa penelitian, bahwa perekonomian rakyatyang
“tradisional” selalu tertekan perkembangannya dan tersingkir oleh perekonomian
“modern” yang kapitalistik (Mubyarto, 1992: 5).
Kehadiran dan beroperasinya kegiatan atau proyek ekonomi besar yang
kapitalistik dengan karakter eksploitatif mereka di daerah-daerah pedalaman
cenderung mengesampingkan kepentingan sosial, ekonomi dan budaya penduduk
setempat. Dikhawatirkan pada akhirnya akan timbul keresahan dan penolakan dari
penduduk setempat terhadap kaum pendatang atau proyek ekonomi yang
datangnya dari luar, jika kebijakan di lapangan tidak diperbaiki. Kalau boleh di
tarik kesimpulan, penulis melihat bahwa dampak negatif yang timbul karena
kehadiran perusahaan tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan hal-hal
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positif yang diciptakannya. Reaksi penduduk setempat terhadap perusahaan
berupa keresahan, perubahan persepsi dan resistensi yang berkembang akhir-akhir
ini bukan disebabkan oleh nilai budaya atau sikap mental mereka, tetapi lebih
merupakan reaksi terhadap dampak negatif tersebut.

3.3

Pandangan dan Ingatan Masyarakat Dayak akan Hutan

Mencermati

secara

teliti

pemahaman

masyarakat

Dayak

dalam

hubungannya dengan alam tidak bisa kita lepaskan dari mitos-mitos dan cerita
rakyat atau legenda-legenda yang ada di kalangan masyarakat itu sendiri.
Beberapa hal yang tampak sebagai pemahaman tentang hidup dan keberadaan
masyarakat di Kalimantan adalah pandangan orang Dayak tentang keberadaan dan
hakekat hutan itu sendiri sebagaimana diungkapkan oleh John Bamba, salah
seorang yang telah lama meneliti tentang budaya Dayak:
Alam, tanah, sungai dan hutan dipercayai oleh masyarakat adat dayak
sebagai rumah bersama, dimana semua mahkluk hidup dirawat dan
dilindungi. Ketika awal dari aktivitas pengelolaan sumber daya alam, kita
selalu minta ijin dari alam semesta, kita selalu minta ijin dari alam semesta
dan semua makhluk hidup maupun mati. Orang Dayak tidak akan
mengekploitasi alam karena bagi mereka tanah adalah tubuh, sungai
adalah darah dan hutan adalah nafas kehidupan. Ketiga elemen ini
memberikan identitas sebagai orang Dayak, membentuk kepercayaan,
kebudayaan dan memberi kehidupan.68

3.3.1 Hutan: Pembentuk Religiusitas Masyarakat Dayak
Hutan bagi masyarakat Dayak merupakan “dunia” atau kehidupan mereka.
Kedudukan dan peranan hutan semacam ini telah mendorong masyarakat Dayak
memanfaatkan hutan di sekitar merela dan sekaligus menumbuhkan komitmen
68

John Bamba, Menggalang..., hlm. 121.
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untuk menjaga kelestariannya demi keberadaan dan kelangsungan hidup hutan itu
sendiri, kehidupan mereka sebagai individu dan kelompok dan juga demi
hubungan baik mereka dengan alam dan Tuhan.69
Alam bagi manusia Dayak adalah hutan, pohon, gunung, batu, binatang,
tumbuh-tumbuhan, air, sungai, cuaca, udara, angin, waktu, jarak, tempat,
perubahan, langit, awan, petir, hantu, roh-roh halus dan lain sebagainya. Alam di
definisikan sebagai sesuatu yang akrab bergaul dengan pengalaman tubuh rasa
dan pikiran mereka, baik yang dapat dirasakan atau yang dapat dilihat maupun
yang tidak dapat dirasakan atau tidak dapat dilihat.70
Dunia atas adalah juga alam, sekalipun itu tidak dapat dirasakan atau tidak
dapat dilihat. Akan tetapi, mereka mengalami hubungan yang dekat antara dunia
di mana mereka hidup sekarang dengan dunia atas hidup mereka sehari-hari.
Karena itu Yang Ilahi bagi masyarakat Dayak dialami lebih sebagai sesuatu yang
tidak dapat dirasakan atau tidak dapat dilihat daripada sesuatu yang supernatural.

69

Suku Dayak Kanayant menyebut nama Tuhan itu dengan penggilan Jubata. Tetapi kata Jubata
belum tepat dengan pengertian Tuhan yang sebenarnya. Pengertian Jubata di sini adalah pengertian
yang suka aatau dapat menolong. Seperti di kisahkan ini: pada suatu hari ada seorang yang sedang
berjalan melewati hutan ladang, karena teriknya matahari, orang itu merasa sangat kehausan.
Tetapi tiba-tiba ia menemukan sungai, kemudian minumlah ia di situ dan hilanglah dahaganya.
Setelah sampai di rumah, ia menceritakan kepada para kerabatnya: “Gampang aku tadi nyaroh
taya padankng mao mati kaausatn. Untung uga aku tadi bajubata ka’ sunge koa, ntang ada barai’
au kunyocok barulah tabuang aus ku”: (artinya: bukan gampang saya tadi berjalan melalui hutan
ladang sehingga kehausan. Untunglah saya bertuhan pada sungai, di situlah saya minum sehingga
terbuanglah hausku). Kisah lain, ada seorang berjalan menuju ladangnya. Di tengah jalan tiba-tiba
ia di kejar oleh seekor ular berbisa dan lari pontang-panting karena ketakutan. Tiba-tiba ia melihat
dahan kayu yang terletak di tengah jalan. Diambilnyalah dahan kayu tersebut dan dipakainya
untuk memukul ular berbisa tadi hingga mati. Kemudia ia bercerita: “Gampang aku tai robet matia
di ular ngunyar ka maraga. Tait bajubata ka dahan kayu ntang au ada dikoa. Lalu ku naap
kumangkongan ka ular koa barulah ular koa mati. Kade ia maan aku bajubata ka dahan kayu koa
dah mati aku nyapatok” (artinya: untung juga saya bertuhan pada sebatang dahan kayu yang
terletak di tengah jalan lalu ku ambil dan ku pukulkan ular yang mengejar saya tadi sehingga ular
itu mati dan saya terlepas dari bahaya). Maniamas Miden S, Dayak Bukit: Tuhan, Manusia,
Budaya. Pontianak: Institut Dayakologi,1999. Hlm. 1-2.
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Alam menurut mereka bukan semata-mata sesuatu yang apa adanya, tetapi
sesuatu yang mempunyai roh atau jiwa yang kudus dan tinggal dalam diri mereka.
Bukit batu bukan semata-mata bukit batu sebagai mana adanya bukit batu, tetapi
bukit batu itu menampakkan kesucian dan kekeramatan di dalamnya. Air, hutan,
tanah, sungai, dan sebagainya bukan semata-mata ada sebagaimana adanya
mereka, tetapi juga roh-roh yang ada di dalamnya dan menguasai mereka.
Menurut Benediktus Benik, pemahaman masyarakat Dayak yang demikian
kemudian membentuk kepercayaan dan memunculkan ritus-ritus upacara dalam
hidup keseharian mereka. Tampaknya penghargaan dan penghormatan mereka
terhadap alam didasarkan pada pemahaman mereka tentang alam sebagai
hierophani, karena segala sesuatu yang ada dan terbentuk dari alam menunjukkan
sesuatu yang bukan mereka sendiri, tetapi “yang kudus”. Dengan kata lain hakekat
atau sifat hakiki dari alam adalah “yang kudus” itu sendiri.71
Pemahaman mereka akan budaya pengobatan tradisional yang alamiah
juga menunjukkan hal-hal yang telah diterangkan di atas. Bahan-bahan
pengobatan yang mereka ambil dari hutan seperti daun-daun, akar-akar kayu dan
tumbuhan-tumbuhan hutan lainnya yang mereka gunakan untuk menyembuhkan
orang sakit bukan terutama susunannya sebagai susunan material belaka, tetapi
roh,roh tinggal di dalamnya yang mungkin mampu menyembuhkan orang yang
sakit.72
Manusia termasuk alam karena ia adalah bagian dari alam. Manusia dapat
dibedakan dari makhluk-makhluk lainnya, tetapi tidak terpisahkan dari alam.
Seperti yang lainnya, manusia terdiri atas tubuh fisik dan rohaniah. Tetapi
71
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manusia lemah, sehingga ia mudah dirasuki dan dikuasai oleh roh-roh yang lain.
Manusia Dayak percaya bahwa sebagian penyakit di sebabkan oleh roh-roh.
Karena itu, adat istiadat dan hukum adat sangat penting untuk menampakkan dan
mewujudnyatakan hukum keharmonian antara manusia dengan alam. Siapapun
yang melanggar adat istiadat dan hukum adat, menurut pandangan orang Dayak,
akan mengalami malapetaka dan kematian. Mereka harus dihukum demi
heharmonian dengan alam semesta sebagai bentuk nyata rekonsiliasi.

3.3.2 Kearifan Lokal: Pengelolaan Hutan Lewat Adat Istiadat

Masyarakat Dayak, seperti yang saya kenal dan lihat, menerapkan
pengelolaan hutan lewat pertanian ekosistem yang disesuaikan dengan ekosistem
hutan tropis.

Lembaga adat

mengatur tingkah laku masyarakat

yang

menggunakannya dan menetapkan peraturan berdasarkan kesepakatan bersama
masyarakat. Saya melihat berfungsinya lembaga adat sangat berdampak pada
tercapainya pengelolaan hutang yang ramah lingkungan.
Pandangan masyarakat Dayak, seperti yang telah saya sampaikan
sebelumnya, mengenai kesejahteraan mencerminkan nilai-nilai dasar bahwa hutan
memainkan peranan yang penting dalam seluruh sendi kehidupan masyarakat. Hal
yang sama juga mereka terapkan dalam pengelolaan lahan yang berbasis pada
kearifan lokal. Dalam penggunaan lahan yang menjadi ciri khas orang dayak,
terdapat bagian-bagian yang terdiri dari: hutan alami, hutan untuk dikelola, lahan
perladangan, ladang permanen yang disesuaikan dengan kondisi pegunungan,
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lahan basah ayau sawah, dan lembah sungai yang merupakan wilayah adat suatu
kelompok masyarakat.
Selama hidup sebagai orang Dayak dan mengalami sendiri praktek
pengelolaan alam dan hutan dalam hidup keseharian, penulis melihat bahwa
praktek hidup keseharian menggambarkan bahwa pengelolaan hutan itu berdiri
sejajar dengan adat istiadat orang Dayak. Beras yang menjadi sumber makanan
utama diritualkan dan dianggap sebagai tumbuhan yang mempunyai roh. Ritual
adat pesta Naik Dango (pesta syukur atas panen padi) selalu dilaksanakan setiap
tahun. Pesta ini diselenggarakan dengan niat menyampaikan rasa syukur kepada
Jubata atas panen padi.
Kedudukan dan peranan hutan yang merupakan “dunia” dalam kehidupan
mereka membuat masyarakat Dayak, khususnya yang bekerja sebagai petani,
memanfaatkan hutan di sekitar mereka sebagai sumber pendapatan keluarga. Hal
ini dengan sendirinya menumbuhkan komitmen untuk menjaga kelestariannya
demi keberadaan dan kelanjutan hidup hutan itu sendiri, kehidupan mereka
sebagai individu dan kelompok, dan juga demi hubungan baik mereka dengan
alam dan Tuhan.

3.3.3 Kehadiran Perusahaan dan Bagaimana Masyarakat Kehilangan akses
Terhadap Hutannya.

Setelah kehadiran perusahaan sawit diberbagai daerah di pedalaman
Kalimantan Barat sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, penulis
mencoba melihat bagaimana kehidupan masyarakat pasca kehadiran perkebunan
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tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk melihat secara lebih mendalam perubahan
pola pikir dan tantangan masyarakat ke depan dalam menghadapi situasi yang
baru bagi mereka. Kehilangan hutan sudah jelas sangat mempengaruhi hidup
keseharian mereka, karena hutan sudah tidak menyediakan lagi kebutuhankebutuhan hidup yang selama ini mudah mereka dapatkan di hutan.
Janis B. Alcorn, dalam tulisannya mengatakan, saat ini, masyarakat Dayak
menghadapi dua masalah besar yang merupakan ciri khas masalah hutan tropis di
seluruh dunia. Pertama, masyarakat Dayak berjuang mengadaptasi teknologi dan
kebutuhan; kedua, bagaimana masyarakat Dayak bertahan terhadap invansi,
investor internasional atau pemerintah yang mengklaim sumber daya alam
mereka.73
Sebelum kemajuan dunia modern dan teknologi menyentuh dan
mempengaruhi kehidupan orang Dayak, pergi ke kota adalah sesuatu yang aneh
dan ganjil bagi mereka. Belum terbukanya akses jalan yang memadai, membuat
orang Dayak tertutup akan dunia luar. Listrik yang belum masuk ke
perkampungan mereka menambah semakin tertutupnya informasi dan teknologi
dari luar. Masyarakat Dayak pada tahap ini hanya mengenal lingkungan di sekitar
tempat mereka tinggal.
Penulis melihat bahwa realitas yang dialami masyarakat Dayak ini
semakin diperparah dengan akses pembangunan yang lambat dari pemerintah.
Rendahnya tingkat pendidikan dan kurang tersedianya akses kesehatan yang
memadai membuat masyarakat lebih banyak belajar dari alam dan banyak
73

Janis B. Alcorn, Resiliensi Ekologis Pelajaran Dari Masyaarakat Adat Dayak. Dalam Niko
Andasputra, John Bamba dan Edi Patebang (Ed). Pelajaran dari Masyarakat Dayak: Gerakan
Sosial dan Rekonsiliasi Ekologis di Kalimantan Barat. Pontianak: WWW-Biodiversity Support
Program (BSP) dan Institut Dayakologi. 2001. Hlm. 15.
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mengandalkan tanaman obat tradisional yang mereka peroleh di hutan. Namun
pada titik ini masyarakat Dayak di pedalaman masih mampu untuk memenuhi
kebutuhan mereka sehari-hari.
Pada saat perusahaan perkebunan berskala besar hadir dan beroperasi di
wilayah mereka, sebagian masyarakat beranggapan bahwa pihak luar lebih pandai
dan pintar daripada mereka. Ini menyebabkan mereka percaya bahwa rencana
pembangunan yang datang dari luar pasti bagus dan dapat mewujudkan kerinduan
mereka akan perhatian pemerintah atau swasta dalam memajukan daerah. Selama
ini daerah-daerah pedalaman jarang tersentuh pembangunan, disamping anggaran
yang kecil dan luas wilayah yang besar dengan potensi hutan yang luas,
pemerintah kemudian bekerja sama dengan pihak perusahaan untuk membuka
kawasan hutan menjadi kawasan perkebunan yang bernilai ekonomis.
Penguasaan pengelolaan hutan yang diberikan oleh pemerintah ternyata
tidak berjalan dengan baik. Dalam beberapa kasus seperti di desa Semunying jaya,
pihak perusahaan secara tak terkontrol menguasai hutan dan membabat habis
semua tanaman yang masuk dalam wilayah konsensi mereka. Padahal hutan yang
dibabat dan dikuasai oleh perusahaan merupakan wilayah hutan adat masyarakat
desa Semunying. Reaksi dan respon masyarakat pun bermunculan. Mereka tidak
percaya lagi akan niat pemerintah dalam membangun wilayah mereka dengan cara
menghilangkan kawasan hutan yang telah mereka jaga selama ini.
Penolakan

warga

desa

Semunying

dalam

menghadapi

ekspansi

perkebunan kelapa sawit diwilayah mereka dapat di maklumi. Hilangnya hutan
dan rusaknya lingkungan menyebabkan mereka tidak dapat lagi menggantungkan
hidup sepenuhnya dari kebaikan alam. Luasnya perubahan hutan menjadi lahan
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perkebunan memperlihatkan besarnya campur tangan pemerintah dalam membuat
kebijakan pembangunan yang ternyata tidak tepat sasaran. Masyarakat bukannya
sejahtera malah kehilangan identitas sebagai orang Dayak. Hal ini merupakan
kejutan yang tidak menyenangkan karena terus-menerus menciptakan penderitaan
bagi masyarakat yang telah terbiasa dengan pola pertanian dan pengelolaan hutan
menurut adat istiadat setempat.
Tindakan pemerintah yang mengeluarkan ijin perkebunan atas akses
sumber daya alam dengan sendirinya menciptakan konflik vertikal dan horisontal
di kalangan masyarakat yang mempunyai akses yang sama atas lahan yang
dikelola. Namun, pemerintah dengan cerdik memperhalus kontradiksi ini dengan
pidato-pidato yang indah bahwa ini bertujuan untuk memajukan masyarakat dan
merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam pemerataan pembangunan.
Bahkan pemerintah berusaha menggabungkan semua kelompok menjadi sebuah
negara Indonesia.
Situasi yang demikian, menurut penulis, telah mengubah kelompokkelompok masyarakat dari pemilik tanah yang mandiri menjadi tenaga kerja yang
penurut di perusahaan perkebunan. Mereka bukannya menjadi tuan atas tanah
mereka tetapi menjadi “budak” di tanahnya sendiri. Ketika kesadaran muncul di
tengah-tengah masyarakat dan ketika mereka membandingkan “kenyamanan”
sebagai tuan atas tanah mereka, saat itulah muncul berbagai resistensi dari
masyarakat yang menuntut perusahaan mengembalikan tanah dan hutan mereka.
Walhi mencatat, pada 2011-2013 terjadi 128 protes masyarakat terkait
krisis ekologi dan konservasi areal budi daya menjadi perkebunan kelapa sawit.
Sebagian masyarakat memprotes persoalan pembukaan lahan untuk perkebunan
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kelapa sawit. Pasalnya, persoalan tersebut selalu diselesaikan dengan campur
tangan aparat keamanan yang represif dan anarkis terhadap masyarakat yang
menolak sawit dan mempertahankan tanahnya.74
Menurut Anton, konflik antara pihak masyarakat dan pihak perkebunan
sawit melalui jalur hukum itu tidak ada satu pun yang berakhir dengan
kemenangan masyarakat. Ia bahkan menilai, dalam konflik tersebut, masyarakat
selalu kalah dalam banyak hal. Masyarakat lokal selalu menjadi korban
penggusuran, terusir dari tempat kelahirannya, tidak mendapat ganti rugi lahan,
ditahan, kehilangan tanah, dan terputus dari akar budayanya.75

3.4

Artikulasi Kolektif Masyarakat Terhadap Perusahaan Sawit di Desa
Semunying Jaya
Pada dua dekade terakhir, sistem tata guna dan penguasaan tanah oleh

masyarakat adat berubah secara drastis akibat praktek kebijakan pemerintah
terkait dengan penguasaan negara atas hutan. Kasus yang menimpa masyarakat
Desa Semunying jaya menegaskan hal ini. Dapat dikatakan bahwa penguasaan
negara terhadap wilayah hutan masyarakat berlangsung secara teritorialisasi.
Teritorialisasi dipahami sebagai proses yang dibuat oleh negara untuk
mengontrol orang dan aktivitasnya dengan cara membuat batas di sekeliling ruang
geografis, menghalangi orang-orang tertentu untuk masuk ke ruang tersebut dan
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mengijinkan atau melarang aktivitas di dalam batas-batas dari ruang tersebut
(Vandergeest, 1996:1159). Sementara itu, teritorialisasi penguasaan hutan
merupakan cara dimana kekuasaan negara atas wilayah hutan berlaku dalam
batas-batas wilayah hutan yang ditetapkan secara politis oleh negara.76
Penguasaan negara terhadap hutan menjadi pembuka jalan bagi eksploitasi
sumber daya hutan berskala industri yang bertujuan untuk mendukung produksi
dan konsumsi di tingkat global. Komodifikasi hutan dan kekayaan alam lainnya di
tingkat global, yang bekerja di bawah sistem ekonomi pasar, mendorong
berkembangnya kapitalisme kehutanan di Indonesia. Kerjasama erat antara
penyelenggara negara dan pelaku pasar ditunjukkan dengan diberikannya ijin
konsensi kehutanan kepada perusahaan perkebunan.
Berbagai bentuk ketidakadilan, termasuk ketidakadilan agraria, lingkungan,
sosial dan politik, yang menimpa masyarakat adat sebagai akibat dari penguasaan
negara terhadap hutan itu kemudian mendorong munculnya beragam bentuk
perlawanan yang kemudian berkembang menjadi gerakan-gerakan sosial. Kasus
yang menimpa warga desa Semunying menunjukkan bahwa negara (pemerintah
daerah) telah gagal dalam memenuhi keinginan masyarakat akan pembangunan
kawasan pedalaman Kalimantan Barat.
Pemberian ijin perkebunan skala besar dengan mengambil hutan adat
masyarakat untuk dijadikan lahan produksi ternyata berdampak luas bagi
masyarakat yang selama ini menggantungkan hidupnya dari hutan. Wajar apabila
masyarakat kemudian menggelar aksi perlawanan terhadap perusahaan yang tanpa
76
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permisi menggusur hutan yang selama ini mereka kelola. Akan tetapi perlawanan
yang dilakukan masyarakat Desa Semunying Jaya ini tidak ditanggapi secara
serius oleh pemerintah sehingga perusahaan tetap beroperasi.
Masyarakat Desa Semunying saat ini menuntut pengembalian hutan adat
mereka. Masyarakat tidak ingin hutan itu dijadikan lahan produksi perkebunan
yang tidak memihak mereka, seperti yang dikatakan jamaludin salah satu warga
desa Semunying: “perusahaan ini bukannya mensejahterakan masyarakat tapi
penjajah bagi kami”. Keluhan dan tuntutan masyarakat ini dilakukan bukan karena
sekelompok orang, tetapi dipersatukan sesuai kebutuhan dasar mereka dan
ketergantungan akan realitas hutan.
Dalam banyak sisi kehidupan, masyarakat desa Semunying yang mengalami
rasa ketidakadilan dan perampasan hutan adat merasa sangat dirugikan dengan
situasi saat ini. Di sini saya mencoba menginventarisir keluhan-keluhan
masyarakat tersebut untuk melihat wacana yang muncul atas kehadiran
perusahaan sawit di desa Semunying Jaya. Hal ini dilakukan untuk melihat logika
yang diartikulasikan oleh masyarakat ke dalam ruang partikular.
Hilangnya hutan penyangga di desa Semunying Jaya ternyata menimbulkan
efek yang besar dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat terkejut dengan
perubahan hidup yang harus mereka hadapi saat ini. Berbagai kesulitan hidup itu
nampak dalam keluhan-keluhan mereka dan oleh karena itu mereka kemudian
menuntut kepada pihak yang menurut masyarakat harus bertanggung jawab.
Berikut ini saya tampilkan beberapa keluhan dan tuntutan masyarakat desa
Semunying Jaya atas realitas kehidupan yang mereka hadapi. Pertama-tama
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mereka mengeluhkan pihak perusahaan yang menggusur hutan adat yang mereka
anggap sebagai widayah hak ulayat masyarakat. Di hutan adat ini identitas dan
cara hidup mereka terbentuk. Masyarakat memandang kehilangan hutan adat itu
sebagai ancaman dari keberlangsungan hidup mereka secara keseluruhan.
Dengan hilangnya hutan penyangga tersebut, ketersediaan air bersih yang
digunakan untuk minum dan keperluan sehari-hari kini menjadi keruh dan berbau.
masyarakat juga mulai kesulitan mengairi sawah karena debit air yang semakin
berkurang. Ketersediaan kayu untuk ramuan rumah semakin sulit didapat karena
hutan tempat mereka mencari kayu kini sudah hilang digusur perusahaan. Mereka
saat ini juga sudah kesulitan mencari tambahan lauk pauk karena hutan tempat
mereka berburu dan sungai tempat mereka mencari ikan kini kondisinya sudah
rusak dan tercemar. Ramuan obat-obatan yang biasa dengan mudah mereka
temukan di hutan kini menjadi sulit di dapat. Begitu juga dengan tempat-tempat
keramat seperti kuburan dan tempat pemujaan agama tradisional mereka ikut
hilang dengan penggusuran pihak perusahaan. Selain itu bencana kabut asap yang
terjadi seiring dengan pembakaran hutan untuk dijadikan lahan produksi sawit
ikut mengancam kehidupan warga, bencana banjir juga sering terjadi karena
hilangnya kawasan penyangga serta perubahan iklim yang drastis dirasakan warga
masyarakat.
Keluhan-keluhan di atas ini terjadi karena hutan mereka anggap sebagai
“tabungan, kulkas dan apotik hidup” bagi masyarakat yang tinggal di wilayah itu.
Ketika tidak punya uang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, masyarakat
pergi ke hutan untuk “mengambil tabungan” dengan mengambil sesuatu yang
dapat dijadikan uang, seperti mengambil rotan untuk anyaman, menebang kayu
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untuk di jual, atau mengambil kulit pohon untuk dijadikan bermacam-macam alat
kerajinan. Ketika ketersediaan makanan di rumah mereka habis, mereka pergi ke
hutan untuk mencari buah-buahan, berburu atau mencari ikan. Ketika ada yang
sakit, mereka mengandalkan tanaman-tanaman hutan kemudian diramu untuk di
jadikan obat-obatan tradisional.
Seperti yang akan dijelaskan berikutnya bahwa keluhan-keluhan partikular
dari masyarakat inilah yang oleh Laclau dan Mouffe disebut sebagai momen yang
bisa menjadi dasar dari formasi hegemonik untuk menjelaskan bagaimana mereka
kemudian membentuk kehendak kolektifnya dalam melawan rejim yang berkuasa
atau yang mereka anggap sebagai musuh bersama yang akan mereka lawan dalam
bentuk tuntutan dan resistensi mereka.
3.4.1 Formasi Hegemoni: Siasat Perlawanan Masyarakat
Untuk mengetahui bagaimana konsep tentang hegemoni dipakai oleh
Laclau dan Mouffe, penulis merasa ada baiknya mengetahui konsep hegemoni
dari Antonio Gramsci yang kemudian menjadi pijakan Laclau dan Mouffe. Dalam
buku Hegemoni dan Strategi Sosialis, sebagaimana yang dituliskan oleh Daniel
Hutagalung dalam kata pengantarnya, Laclau dan Mouffe menilai terjadinya
patahan penting dalam konsep hegemoni terhadap esensialisme Marxisme yang di
pelopori oleh Antonio Gramsci. Secara khusus Mouffe menilai bahwa pokok
terpenting dari analisa konsepsi ideologi yang dioperasikan dalam hegemoni
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Gramcian adalah melakukan studi dalam hal bagaimana Gramsci menggambarkan
formasi hegemoni yang baru. 77
Bagi Laclau dan Mouffe, Gramsci keluar dari deterministik identitas kelas
peninggalan Plekhanov dan Lenin, dan menfokuskan pada pengelompokan sosial
yang lebih luas yang ia sebut “blok historis” dimana kesatuan tujuan atau
keinginan kolektif yang diusung atas dasar kepemimpinan intelektual dan moral
dalam konteks hegemoni politik dan kultural.78
Gramsci menekankan bahwa hegemoni berhasil ketika kelas penguasa
berhasil menyingkirkan kelas oposisi dan memenangkan persetujuan baik secara
aktif maupun pasif dari para sekutunya. Menurut Gramsci, subjek dari tindakan
politik tidak dapat diidentifikasikan dengan kelas-kelas sosial, pada saat mereka
mencapai bentuk “keinginan kolektif” yang menciptakan ekspresi politik dari
sistem hegemoni yang dikonstruksi melalui ideologi. 79
Formasi dari sebuah keinginan kolektif bukanlah konsekuensi dari tekanan
ideologi kelas dominan terhadap kelas-kelas lainnya, melainkan produk dari
reformasi moral dan intelektual, yang mengartikulasikan kembali elemen-elemen
ideologis. Jadi bisa dikatakan bahwa hegemoni dalam pandangan Gramsi adalah
mengorganisir

persetujuan-proses

yang
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kesadaran yang tersubordinasi dan dikonstruksi tanpa harus melalui jalan
kekerasan.80
Hegemoni adalah bagaimana elemen partikular mampu mengkonstruksi
tuntutan mereka menjadi universal. Sebagaimana dalam pandangan Loise
Althuser, proses dominasi negara terhadap masyarakat berlangsung melalui
aparat-aparat ideologis negara yang mengkonstruksi kesadaran palsu dalam
masyarakat, dan membentengi masyarakat dari pembentukan pengetahuan akan
adanya eksploitasi dan penindasan. Kesadaran palsu membentuk masyarakat
menyetujui tindakan-tindakan yang diambil oleh negara, sekalipun tidak sesuai
dengan kepentingan mereka.81
Hal terpenting dari konsepsi hegemoni Gramsci adalah bagaimana
hegemoni merupakan bentuk dari masyarakat sipil untuk membangun kekuatan
politiknya dalam menghadapi rejim yang opresif dan represif. Jadi hegemoni
bekerja dalam dua arah, yaitu: top-down, pada saat rejim opresif melakukan
hegemonisasi dan button-up, pada saat terjadi resistensi masyarakat terhadap
penindasan atau tekanan rejim. Namun Gramsci menitikberatkan bahwa
perjuangan hegemonik menempatkan buruh sebagai aktor utama dalam
pembentukan blok historis baru sebagai tahap paling politis dari proses
hegemoni.82
Laclau dan Mouffe mendasarkan analisis politik mereka pada teori
hegemoni Gramsci. Namun, mereka menambahkan dimensi-dimensi lain dari
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pemikiran Gramsci tersebut. Berbeda dengan Gramsci, Laclau dan Mouffe tidak
lagi memfokuskan kelas buruh sebagai agen dari praktek hegemoni. Mereka
mengajukan tesis mengenai agen sosial baru, yang bisa mengisi ruang kosong
dalam gerakan sosial, ketika gerakan buruh melemah, dan menjadi kekuatan yang
tidak strategis dalam gerakan sosial di penghujung abad ke duapuluh. Meskipun
menganut teori hegemoni Gramsci, Laclau dan Mouffe melakukan beberapa kritik
terhadap teori hegemoni Gramsci. Kalau Gramsci mendasarkan paradigma
teoritiknya pada analisa kelas, Laclau dan Mouffe memijakkan paradigma
teoritiknya pada analisa wacana (discourse analysis).83
Untuk lebih memahami bagaimana Laclau dan Mouffe berbicara tentang
gagasannya pada analisa wacana ini, penulis banyak dibantu dengan membaca
tulisan St. Sunardi di jurnal Retorik. Landasan pertama yang dipakai oleh LaclauMouffe

untuk

membangun

teorinya

diambil

dari

tradisi

linguistik

struktural/pascastruktural. Walaupun kemudian mereka berdua melampaui tradisi
linguistik struktural, prinsip-prinsip dasar tetap mereka pakai. Prinsip-prinsip
dasar tersebut terutama berkaitan dengan konsep tentang bahasa. Pembentukan
masyarakat mereka dekati dengan kategori bahasa. Akan tetapi berbeda dengan
Saussure, mereka melihat bahasa sebagaimana dimanifestasikan dalam wacana,
dalam omongan, bukan dalam sistem umum.84
Teori diskursus Laclau dan Mouffe berasumsi bahwa semua objek
tindakan memiliki makna, dan maknanya merupakan produk dari sistem-sistem
partikular yang memiliki perbedaan-perbedaan signifikan yang bersifat spesifik
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secara

historis.

Teori

ini

menelaah

bagaimana

praktek-praktek
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sosial

mengartikulasikan dan mengkonsentrasikan diskursus-diskursus yang membentuk
realitas sosial. Praktek ini menjadi mungkin karena sistem-sistem pemaknaan
bersifat contingent dan tidak pernah secara penuh atau tetap (fixed) menuntaskan
wilayah yang sosial dari pemaknaan.85
Diskursus dalam ranah pemikiran teoretik Laclau dan Mouffe dijelaskan
sebagai “totalitas terstruktur yang dihasilkan dari praktek artikulasi”, yang mereka
contohkan dengan:
Jika saya menyepak sebuah benda di jalanan, atau jika saya menendang
sepakbola dalam sebuah pertandingan sepakbola, kenyataan fisiknya
adalah sama, namun maknanya berbeda. Objeknya hanyalah sepakbola
hanya jika itu membentu suatu sistem hubungan dengan objek lainnya, dan
hubungan-hubungan ini tidaklah terberi oleh sebuah rujukan materialitas
objek-objek, melainkan dibentuk secara sosial.86
Di sisi lain ketika berbicara tentang masyarakat Menurut Laclau,
masyarakat coterminous dengan wacana. Masyarakat tidak hanya seperti wacana
melainkan sebagai wacana (St. Sunardi: 2012). Maka dapat dikatakan masyarakat
adalah wacana. Untuk memahami hal ini, ada baiknya mengenal konsep yang
dikatakan Laclau dalam bukunya:
Kita akan menyebut artikulasi setiap praktek pembangunan suatu relasi di
antara elemen-elemen sedemikian rupa sehingga identitas setiap elemenelemen tersebut termodifikasi sebagai akibat dari praktek artikulasi
tersebut. Totalitaas terstruktur yang dihasilkan dari prakter artikulatoris itu
akan kita sebut sebagai wacana (discourse). Posisi-posisi yang berbedabeda, selama mereka terartikulasikan dalam suatu wacana, akan kita sebut
sebagai momen-momen (moments). Secara kontras, kita akan menyebut
elemen setiap perbedaan yang tidak terartikulasikan secara diskursif. 87
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Wacana adalah totalitas terstruktur yang merupakan hasil dari praktek
artikulasi. Dalam waacana terjadi fiksasi makna dan dengan begitu lahir identitas
dan totalitas tersebut. Tindakan untuk melahirkan wacana ini disebut praktek
artikulatoris, yaitu praktek untuk melahirkan hubungan-hubungan antara satuansatuan dalam wacana.88
Oleh karena itu, ketika berbicara tentang konsep hegemoni dalam
artikulasi berbagai identitas berarti memainkan suatu strategi diskursif tertentu.
Strategi diskursif menjelaskan berbagai artikulasi dari berbagai elemen untuk
mendefinisikan suatu posisi politik baru. Makna lain dari strategi diskursif adalah
pluralitas yang diakomodasi karena diskursus tidak hadir dalam suatu ketunggalan
elemen. Dengan demikian suatu praktek hegemonik berbicara soal pluralitas yang
distrukturkan dalam diskursus. Maka aktus hegemonik menurut Laclau dan
Mouffe adalah jalinan relasi antara berbagai posisi subjek yang beragam dalam
masyarakat (plural) yang memainkan diskursus tertentu untuk membangun suatu
tatanan politik.
3.4.2 Hutan Adat Dilihat Sebagai Penanda Kosong (Empty Signifier)
Untuk memahami secara lebih mendalam konsep empty signifier, kita harus
mengetahui dari mana konsep ini diambil oleh Laclau. Konsep tentang penanda
pada awalnya diperkenalkan oleh Sausurre. Ia membagi tanda menjadi dua bagian
yaitu petanda dan penanda. Penanda adalah bahasa yang muncul dikeseharian
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seperti kata-kata, ucapan, keluhan, sedangkan petanda adalah gambaran-gambaran
(image) yang menjadi reperensi dari penanda tadi (mental Image).
Konsep penandaan ini kemudian dikembangkan oleh Lacan. Perbedaan
yang dibuat Lacan adalah ia melepaskan hubungan antara penanda dengan
petanda. Hubungan keduanya menjadi tidak tetap. Dengan terhapusnya hubungan
penanda dan petanda ini, agar subjek tetap bisa berkomunikasi dengan penanda
dan petanda tadi, Lacan memperkenalkan konsep master signifier. Master
signifier menurut Lacan adalah penanda utama yang memaknai serangkaian
penanda-penanda yang muncul. Sehingga jaringan penanda-penanda tadi menjadi
stabil dan memiliki makna (dapat digunakan untuk berkomunikasi lagi).
Pada dasarnya empty signifier adalah pengembangan konsep master
signifier di bidang politik praktis. Empty signifier sendiri menurut Laclau-Mouffe
adalah petanda yang mengikat petanda-petanda lain sehingga memiliki makna
tertentu. Dalam konteks politik praktis empty signifier berfungsi untuk
menyatukan subjek-subjek ke sebuah kondisi tertentu berdasarkan sebuah
pemaknaan dari kondisi yang sama.
Dalam kasus resistensi dan perjuangan masyarakat dayak desa Semunying,
penulis menentukan bahwa empty signifier disini penulis identifikasi sebagai
Hutan Adat. Penulis merasa bahwa hutan adat ini memainkan peranan yang vital
dalam perjuangan masyarakat. Di sini penulis mengajukan dua alasan mengapa
Hutan Adat dipilih untuk mengidentifikasi atau dipilih sebagai penanda kosong.
Pertama, karena hutan adat dalam konteks resistensi ini bukan dilihat sebagai
hutan yang dikenal dalam pemandangan umum. Hutan adat harus dikosongkan
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maknanya dari intervensi dan pemaknaan yang umum dikenal dan didefinisikan
oleh masyarakat kebanyakan. Kedua, karena hutan bisa menaungi semua tuntutan
partikular masyarakat dayak di Desa Semunying Jaya dalam perjuangan mereka.
Hutan adat menjadi pemersatu yang kuat untuk melawan Perusahaan Perkebunan
kelapa sawit, dalam hal ini PT. Ledo Lestari.
Agar kita dapat mengetahui bagaimana masyarakat Desa Semunying Jaya
mengenal,

memahami,

dan

berbicara

tentang

hutan,

penulis

mencoba

menceritakan kehidupan masyarakat dengan hutannya. Seperti yang telah
dijelaskan sebelumnya, masyarakat Dayak Desa Semunying, secara khusus
mereka yang tinggal di pedalaman Kalimantan Barat, sangat menggantungkan
hidupnya pada hutan. Hutan bukan saja dilihat untuk menunjang kehidupan, tetapi
hutan juga dapat dikatakan sebagai pembentuk identitas mereka. Cara pikir,
bentuk mata pencaharian, religiusitas, dan gaya hidup sangat bergantung pada
alam. Bisa dikatakan bahwa semua yang mereka butuhkan untuk menopang hidup
ada dan tersedia di hutan. Masyarakat Desa Semunying Jaya tinggal mengolah
sumber daya alam yang ada di hutan tersebut sesuai dengan keinginan dan
kebutuhan mereka.
Kedekatan mereka dengan hutan ini, membuat masyarakat merasa bahwa
hutan bisa menjadi penopang hidup mereka. Maka hutan sangat dijaga
kelestariannya. Merusak hutan secara besar-besaran bagi masyarakat Desa
Semunying berarti mendatangkan malapetaka dan bencana bagi masyarakat.
Orang Dayak di Desa Semunying percaya bahwa hutan mempunyai roh dan jiwa,
apalagi mereka mengenal mitos-mitos bahwa roh nenek moyang mereka tinggal di
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hutan. Perkataan bapak Jamaludin,89 salah satu tokoh masyarakat, menegaskan hal
ini. Ia mengatakan ketika perusahaan PT. Ledo Lestari membabat hutan adat
mereka, masyarakat menderita berbagai macam penyakit. Penyakit yang
dimaksudkan oleh bapak Jamaludin adalah bentuk kemarahan dari “penunggu
hutan” karena tempat tinggal mereka diusik dan ganggu oleh manusia.
Persoalan yang akan penulis jawab selanjutnya adalah bagaimana realitas
hutan adat itu bisa menjadi atau bisa mewakili semua tuntutan masyarakat yang
beragam ketika berhadapan dengan musuh bersama yang hendak dilawan.
Masyarakat Desa Semunying Jaya saat ini merasa resah dan marah ketika
perusahaan PT. Ledo Lestari membabat hutan mereka untuk dijadikan lahan
perkebunan kelapa sawit. Perusahaan masuk tanpa permisi dengan warga
kampung dan hal itu menghilangkan hutan yang sudah mereka jaga bertahuntahun lamanya.
Dengan hilangnya hutan, masyarakat merasa sangat dirugikan karena
sumber pendapatan mereka berkurang secara drastis. Keluhan-keluhan masyarakat
seperti kehilangan bahan ramuan kayu, rusaknya ekosistem, air bersih yang
tercemar serta sulitnya mendapatkan binatang buruan, hilangnya kebun buahbuahan hutan, terjadinya kabut asap, banjir dan perubahan iklim, membuat mereka
secara kolektif mengadakan perlawanan terhadap perusahaan. Tuntutan dari
perlawanan itu mengerucut pada kehendak bersama masyarakat agar perusahaan
mengembalikan hutan adat masyarakat.
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3.4.3 Logika Ekuivalen: Hutan Adat Versus Perkebunan Kelapa Sawit
Pada bagian ini, penulis mencoba melihat bagaimana hegemoni dalam
konteks politik dan bagaimana menilai bahwa perjuangan-perjuangan masyarakat
itu dapat menjadi kehendak kolektif yang akan memunculkan suatu bentuk
representasi universal dari perlawanan. Laclau dan Mouffe melihat bahwa
hegemoni akan muncul dalam situasi antagonisme yang memungkinkan
terbentuknya political frontier. Political frontier akan menciptakan pertarungan
hegemonik, dalam situasi ini akan terbangun apa yang disebut chain of
equivalence di antara kelompok sosial yang melakukan resistensi (dalam hal ini
masyarakat Desa Semunying) terhadap perusahaan kelapa sawit yang beroperasi
di wilayah adat mereka.
Menurut Laclau jika perjuangan hegemonik ingin berhasil, yang harus
diperhatikan adalah tidak menempatkan logika yang diartikulasikan oleh semua
bentuk eksternal ke dalam ruang partikular. Itu harus menjadi sebuah artikulasi
yang bekerja di luar logika internal dari partikularitas itu sendiri. Sebaliknya
munculnya partikularitas bukanlah hasil dari sebuah otonomi atau gerakan yang
dilakukan sendirian, tetapi harus dipahami sebagai sebuah kemungkinan internal
yang dibuka oleh logika yang diartikulasikan. Dengan kata lain universalisme dan
partikularisme bukanlah gagasan yang berlawanan, tapi harus dipahami sebagai
dua gerak yang berbeda (menguniversalkan dan mempartikularkan) yang
menentukan sebuah totalitas artikulasi dan hegemoni. Jadi jangan memahami
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totalitas sebagai sebuah kerangka yang ada dalam praktek hegemoni: tetapi
kerangka itu sendiri yang harus diciptakan melalui praktek hegemoni.90
Laclau mengambil contoh dengan melihat

terbentuknya keinginan

kolektif (collective will), yang terinspirasi dari Rosa Luxemburg. Dalam situasi
dari penindasan yang ekstrim – yaitu rejim Tsar, kaum buruh memulai
pemogokan menuntut kenaikan upah. Tuntutan ini bersifat partikular, tapi dalam
konteks dari rejim yang represif, itu dilihat sebagai aktivitas yang menolak sistem
rejim opresif (anti-system). Maka makna dari tuntutan tersebut terbagi menjadi
dua, dari yang paling awal, antara partikularitasnya sendiri, dan sebuah dimensi
yang lebih universal (anti-system).91
Potensi dari dimensi yang lebih universal ini dapat menginspirasi
perjuangan untuk tuntutan yang berbeda dari sektor lainnya, misalnya masyarakat
Desa Semunying yang menuntut pengembalian hutan adat yang di ambil alih oleh
perusahaan PT. Ledo Lestari, ada lagi masyarakat yang menuntut supaya
perusahaan tidak mencemari sumber air bersih warga, dst. Setiap tuntutan ini ada
dalam partikularitasnya masing-masing, tidak berhubungan satu dengan lainnya;
apa yang menyatukan mereka adalah mereka menciptakan di antara mereka
sebuah chain of equivalence (kesetaraan) di mana mereka semua dimaknai
sebagai anti sistem. Munculnya sebuah batas (frontier) yang memisahkan rejim
opresif dengan masyarakat adalah kondisi paling baik bagi universalisasi tuntutan
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melalui bermacam-macam kesetaraan (equivalences). Logika inilah yang
membentuk blok-blok perlawanan dan yang dilawan.92
Meskipun begitu semakin luasnya chain of equivalences, (rantai yang
membangun kesetaraan) semakin banyak kebutuhan bagi kesetaraan yang lebih
umum yang merepresentasikan rantai secara keseluruhan. Sarana dari representasi
adalah adanya partikularitas. Jadi satu dari mereka harus diasumsikan sebagai
representasi dari rantai secara keselruhan. Inilah gerak hegemonik yang sempurna:
pokok dari sebuah partikularitas mengasumsikan sebagai sebuah fungsi dari
representasi universal.93
Sebagaimana bisa dilihat dalam bagan yang digambarkan Laclau di bawah
ini:
PT. LEDO LESTARI, PEMERINTAH, OKNUM APARAT
Hutan Adat (A)

Hutan adat (A)

| Kabut Asap (B) | Banjir (C) | Perubahan Iklim (D)

Berdasarkan bagan di atas, penulis mencoba menerjemahkan hubunganhubungan itu agar menjadi lebih jelas. Bila kita mendasarkan pikiran pada logika
rantai equivalensi (chain of equivalence) dari Laclau dan Mouffe, maka dalam
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formasi hegemonik masyarakat Desa Semunying Jaya, tuntutan (A) yaitu
“pengembalian hutan adat yang digusur perusahaan” diangkat untuk menjadi
representasi “kehendak kolektif” dari masyarakat desa semunying untuk
berhadapan langsung dengan Perusahaan PT. Ledo Lestari.
Tuntutan (A) ini diangkat bukan dalam arti mengeliminasi tuntutantuntutan partikular yang lain (tuntutan B,C,D), akan tetapi tuntulan partikular yang
lain itu teroverdeterminasi ke tuntutan (A). Maka Tuntutan (A) kemudian menjadi
penanda utama dari keseluruhan penanda partikular yang lainnya. Dengan
menjadikan tuntutan (A) sebagai penanda utama (Master Signifier) dari
keseluruhan rantai tuntutan yang beragam dari masyarakat desa Semunying jaya
tersebut (tuntutan B,C,D), maka tuntutan (A) langsung terpisah dengan PT. Ledo
Lestari. Keterpisahan ini kemudian yang disebut Laclau-Mouffe sebagai batas
politik (political frontier).
Dengan mengelompokkan unsur-unsur yang sama dalam arti punya
kesamaan dalam perjuangan (equivalen), masyarakat kemudian membentuk
kehendak kolektif yang kemudian dikenal dengan artikulasi kolektif, maka logika
equivalensi terbentuk untuk menghadapi musuh bersama yang hendak dilawan.
Musuh bersama dalam penelitian ini adalah PT. Ledo Lestari, pemerintah daerah
yang mengeluarkan ijin, serta oknum aparat yang menjadi tameng perusahaan.
Agar perjuangan melawan musuh bersama ini dapat berjalan maka perlu pusat
hegemonik yang harus dimainkan dalam strategi hegemoni tandingan.
Untuk mengetahui bagaimana pusat hegemonik dijalankan, penulis mau
menunjukkan bagaimana Laclau dan Mouffe mendasarkan pemikirannya. Mereka
membangun suatu konsep pembentukan subjek. Laclau dan mouffe mengatakan
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bahwa seseorang menjadi subjek ketika dia berbahasa. Bahasa dalam kontek
penelitian ini di tunjukkan melalui adanya perlawanan atau resistensi masyarakat
Desa Semunying terhadap PT. Ledo Lestari.
Oleh karena itu, penting kemudian megetahui siapa yang menjadi pusat
hegemonik dari formasi sosial yang telah terbentuk. Dalam konteks resistensi
masyarakat desa Semunying Jaya, pusat hegemonik atau master signifier ini
dimainkan oleh kepala desa. Lewat kepala desa masyarakat Semunying
menyatukan tuntutannya.

3.4.4 Identitas Politik Masyarakat Dayak dan Representasinya
Dengan kehancuran hutan adat, masyarakat dihadapkan pada situasi
dimana mereka harus berjuang bersama-sama melawan ketidakadilan yang
ditimbulkan oleh perusahaan. Karena berbagai masyarakat Dayak memiliki sikap
yang sama (ekuivalen)94 terhadap hutan yang merupakan urat nadi kehidupan,
mereka kemudian membentuk identitas politisnya untuk membedakan unsurunsur yang sama sekali berbeda dengan pemaknaan akan hutan dalam perpektif
perusahaan.
Masyarakat Dayak Desa Semunying meyakini bahwa menjaga kelestarian
hutan berarti menjaga ketersediaan bahan-bahan kebutuhan pokok mereka seharihari. Mereka dapat memenuhi kebutuhan sandang dan pangan dari relasinya
94
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pada logika persamaan. logika ekuivalensi berarti logika mengelompokkan unsur-unsur yang
memiliki nilai sama. nilai yang dimaksudkan di sini adalah nilai sejauh suatu unsur dibandingkan
dengan suatu unsur lainnya. Logika ekuivalensi berarti logika mengumpulkan semua unsur yang
memiliki common differentiation, yaitu semua unsur yang sama-sama beda dengan suatu yang
berada di luar. Secara lebih sederhana, logika ekuivalensi adalah logika menghadapi musuh
bersama. St. Sunardi, Logika..., hlm 8.
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terhadap hutan. Hutan dianggap tembat belajar hidup bagi anak-anak kampung
Desa Semunying. Mereka diajarkan oleh orang tua mereka bagaimana cara
berburu dan mencari ikan di sungai. Mereka juga belajar bagaimana mencari
sesuatu yang berharga di hutan untuk dijual. Menoreh karet adalah salah satu mata
pencaharian mereka. Bersahabat dengan alam menjadi salah satu yang penulis
lihat untuk menggambarkan relasi yang saling menguntungkan ini.
Praktek perkebunan kelapa sawit jelas sangat berbeda dengan cara
pandang masyarakat Dayak. Ketika perusahaan masuk dan merebut hutan
masyarakat, perusahaan memaknai hutan hanya sebatas pada lahan untuk produksi
perkebunan sawit. Mereka menebang pohon-pohon besar, mengolahnya menjadi
balok-balok kayu kemudian menjualnya. Perusahaan juga membakar lahan itu
supaya siap ditanami bibit-bibit sawit. Perusahaan merasa hak pengelolaan hutan
yang diberikan ijinnya oleh pemerintah serta luasnya hak konsensi perkebunan
menjadi hak mereka. Faktor ekonomi sangat berpengaruh besar dalam aktivitas
perkebunan. Semakin luas dan besar lahan yang digunakan untuk perkebunan
kelapa sawiit, semakin luasbesar juga penghasilan yang akan mereka peroleh.
Pemaknaan hutan yang dilakukan oleh perusahaan ini mau menunjukkan ideologi
kapitalis dan pasar nampak dengan sangat jelas.
Pada saat perusahaan datang dan menguasai hutan, masyarakat desa
Semunying kemudian membentuk blok perlawanan untuk berhadapan langsung
dengan pihak perusahaan. Dengan pemahaman masyarakat Dayak tentang
bagaimana memandang, memaknai dan berelasi dengan hutan, masyarakat
kemudian mengidentifikasi identitas sebagai orang Dayak yang sama sekali
berbeda dengan pihak perusahaan dalam memandang hutan. Dengan bahasa yang
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demikian, penulis mau mengatakan bahwa Masyarakat Dayak desa Semunying
membedakan dirinya dengan pihak perusahaan perkebunan dalam memaknai
hutan.
Bentuk-bentuk perlawanan masyarakat itu nampak dalam perbuatan
mereka untuk menentang pihak perusahaan PT. Ledo Lestari. Aksi penggalangan
masa yang dipinpin oleh Momonus (Kepala Desa) untuk merebut kembali hutan
adat masyarakat pertama-tama dengan melakukan komunikasi langsung dengan
pihak perusahaan. Masyarakat bertanya maksud perusahaan hadir di kampung
mereka. Dengan perijinan pembukaan lahan untuk perkebunan itu pihak
perusahaan terus melaksanakan kegiatannya tanpa menghiraukan protes
masyarakat.
Dari hasil wawancara penulis dengan Anton P. Wijaya (Direktur eksekutif
Walhi Kalimantan Barat), perlawanan masyarakat Dayak di desa Semunying Jaya
antara lain dengan menahan alat berat perusahaan (eksavator), mesin gergaji kayu
(Chain saw), demonstrasi ke kantor bupati dan kantor DPRD kabupaten
bengkayang dan DPRD Provinsi Kalbar, mengadukan aksi perusahaan ke Polres
Bengkayang sampai ke polda Kalimantan Barat. Namun hingga saat ini (tahun
2015) kasus dan konflik perebutan hutan di desa Semunying Jaya belum
menemukan jalan penyelesaian.
Menurut Anton, konflik agraria ini membingungkannya, pasalnya konflik
ini telah terjadi sejak tahun 2005, bahkan berbagai upaya telah ditempuh untuk
penyelesaian konflik ini mulai dari meminta bantuan kepada pemerintah daerah
hingga provinsi begitu juga dengan pengaduan kasus ke Polres Bengkayang dan
Polda Kalimantan Barat. Kalau diikuti dengan cermat pada dasarnya kasus ini bisa
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selesai, dari semua keputusan dari pemerintah daerah, provinsi dan pada tingkat
nasional memperkuat posisi masyarakat bahwa tanah dan hutan yang menjadi
sumber konflik harus dikembalikan kepada masyarakat. Maka ia dengan tegas
mengatakan bahwa di balik konflik ini ada oknum-oknum yang bermain.
Dengan memposisikan sikap politis yang demikian, masyarakat dayak
desa Semunying sadar bahwa ada unsur-unsur yang datang dari luar yang akan
membahayakan eksistensi mereka sebagai orang Dayak. Inilah yang harus
diperjuangkan dan dilawan dengan cara mempertahankan dan merebut kembali
hutan adat yang sudah atau akan dikuasai oleh pihak perusahaan (PT Ledo
Lestari).
Akhirnya ketika kita berbicara mengenai pemaknaan hutan dalam konteks
perlawanan masyarakat Dayak melawan perusahaan, mau tidak mau kita bicara
tentang dua ideologi besar yaitu primordialisme dan kapitalisme.
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BAB IV

PENUTUP

4.1

Kesimpulan
Kekayaan dan keunikan alam Kalimantan terbentuk karena adanya sistem

pendukung yang memungkinkan totalitas kehidupan sebuah masyarakat adat
yakni kebudayaan dan lingkungan hidupnya. (termasuk tradisi, kepercayaan,
kesenian dan hukum adat tetap eksis selama ribuan tahun). Orang Dayak
mengembangkan pola pengelolaan sumber daya alam yang khas berdasarkan
kehidupan mereka yang selaras dengan alam. Dalam pandangan filosofis orang
Dayak, tanah, sungai dan hutan adalah tiga elemen yang terpenting yang
menghubungkan seseorang hidup sebagai orang Dayak sejati. Selama berabadabad, tiga elemen ini telah membentuk sebuah identitas unik yang kita kenal
sebagai orang Dayak, kebudayaan Dayak, hukum adat Dayak, dan kepercayaan
yang membentuk religi orang Dayak.
Pembangunan perkebunan kelapa sawit skala besar di Kalimantan Barat
telah menjadi perbincangan publik. Berbagai pro dan kontra terlontar
menyingkapi rencana pembangunan satu juta hektar perkebunan kelapa sawit.
Mimpi-mimpi kesejahteraan pun dilemparkan oleh para pemimpin daerah kepada
masyarakatnya. Akan tetapi maksud baik pemerintah untuk mensejahterakan dan
membuka akses pembangunan di daerah pedalaman menjadi batu sandungan bagi
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masyarakat Dayak yang masih bergantung pada alam tempat mereka membentuk
komunitas.
Hal ini berarti bahwa eksistensi hutan dan kehidupan alam lainnya di sekitar
masyarakat Dayak adalah suatu jaminan bagi keberadaan dan kelanjutan hidup
mereka sebagai suatu identitas etnik. Oleh karena itu dapat dimengerti jika mereka
percaya bahwa kehancuran secara beransur-ansur hutan dengan segala isinya
merupakan ancaman serius, tidak saja terhadap kehidupan sosial ekonomi di masa
depan, tetapi juga bagi keberadaan dan kelangsungan hidup nilai budaya dan
sistem kepercayaan mereka
Perusahaan perkebunan kelapa sawit membutuhkan lahan yang luas untuk
tempat produksi dan karena itu pihak perusahaan kemudian menebang dan
menguasai hutan sesuai dengan ijin yang diberikan oleh pemerintah setempat.
Dalam perkembangannya, sebagai konsekuensi dari hegemoni negara dan
kapitalis, orang Dayak mengalami marginalisasi ekonomi, pengetahuan dan
politik. Pelecehan atas budayanya pun tak terelakkan. Marginalisasi ekonomi
diawali ketika Negara tidak menghormati kedaulatan masyarakat adat untuk
mengelola komunitasnya secara mandiri, tanpa kontrol yang besar dari negara.
Hak-hak masyarakat adat dalam mengelola tanah ulayat dikebiri. Tanah mereka
diklaim sebagai milik negara. Klaim itu diikuti dengan pembukaan akses bagi
kapitalis untuk mengekspolitasi tanah dan hutan mereka.
Pengalaman dari kasus Masyarakat desa Semunying Jaya yang
mengadakan perlawanan terhadap pihak perusahaan PT.

Ledo

Lestari

menunjukkan bahwa konflik agraria itu masih akan terus terjadi. Penguasaan
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pengelolaan hutan yang diberikan oleh pemerintah ternyata tidak berjalan dengan
baik. Pihak perusahaan secara tak terkontrol menguasai hutan dan membabat
habis semua tanaman yang masuk dalam wilayah konsensi mereka. Padahal hutan
yang dibabat dan dikuasai oleh perusahaan merupakan wilayah hutan adat
masyarakat desa Semunying. Reaksi dan respon masyarakat pun bermunculan.
Mereka tidak percaya lagi akan niat pemerintah dalam membangun wilayah
mereka dengan cara menghilangkan kawasan hutan yang telah mereka jaga
selama ini.
Penolakan

warga

desa

Semunying

dalam

menghadapi

ekspansi

perkebunan kelapa sawit diwilayah mereka dapat di maklumi. Hilangnya hutan
dan rusaknya lingkungan menyebabkan mereka tidak dapat lagi menggantungkan
hidup sepenuhnya dari kebaikan alam. Luasnya perubahan hutan menjadi lahan
perkebunan memperlihatkan besarnya campur tangan pemerintah dalam membuat
kebijakan pembangunan yang ternyata tidak tepat sasaran. Masyarakat bukannya
sejahtera malah kehilangan identitas sebagai orang Dayak. Hal ini merupakan
kejutan yang tidak menyenangkan karena terus-menerus menciptakan penderitaan
bagi masyarakat yang telah terbiasa dengan pola pertanian dan pengelolaan hutan
menurut adat istiadat setempat.
Pemberian ijin perkebunan skala besar dengan mengambil hutan adat
masyarakat untuk dijadikan lahan produksi ternyata berdampak luas bagi
masyarakat yang selama ini menggantungkan hidupnya dari hutan. Wajar apabila
masyarakat kemudian menggelar aksi perlawanan terhadap perusahaan yang tanpa
permisi menggusur hutan yang selama ini mereka kelola. Akan tetapi perlawanan
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yang dilakukan masyarakat Desa Semunying Jaya ini tidak ditanggapi secara
serius oleh pemerintah sehingga perusahaan tetap beroperasi.
Masyarakat Desa Semunying saat ini menuntut pengembalian hutan adat
mereka. Masyarakat tidak ingin hutan itu dijadikan lahan produksi perkebunan
yang tidak memihak mereka, seperti yang dikatakan jamaludin salah satu warga
desa Semunying: “perusahaan ini bukannya mensejahterakan masyarakat tapi
penjajah bagi kami”. Keluhan dan tuntutan masyarakat ini dilakukan bukan karena
sekelompok orang, tetapi dipersatukan sesuai kebutuhan dasar mereka dan
ketergantungan akan realitas hutan.
Dengan kehancuran hutan adat, masyarakat dihadapkan pada situasi
dimana mereka harus berjuang bersama-sama melawan ketidakadilan yang
ditimbulkan oleh perusahaan. Karena masyarakat Dayak memiliki sikap yang
sama (ekuivalen) terhadap hutan yang merupakan urat nadi kehidupan, mereka
kemudian membentuk identitas politisnya untuk membedakan unsur-unsur yang
sama sekali berbeda dengan pemaknaan akan hutan dalam perpektif perusahaan.
Praktek perkebunan kelapa sawit jelas sangat berbeda dengan cara
pandang masyarakat Dayak. Ketika perusahaan masuk dan merebut hutan
masyarakat, perusahaan memaknai hutan hanya sebatas pada lahan untuk produksi
perkebunan sawit. Pada saat perusahaan datang dan menguasai hutan, masyarakat
desa Semunying kemudian membentuk blok perlawanan untuk berhadapan
langsung dengan pihak perusahaan. Dengan pemahaman masyarakat Dayak
tentang bagaimana memandang, memaknai dan berelasi dengan hutan, masyarakat
kemudian mengidentifikasi identitas sebagai orang Dayak yang sama sekali

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

104

berbeda dengan pihak perusahaan dalam memandang hutan. Dengan bahasa yang
demikian, penulis mau mengatakan bahwa Masyarakat Dayak desa Semunying
membedakan dirinya dengan pihak perusahaan perkebunan dalam memaknai
hutan. Masyarakat dayak desa Semunying kemudian merepresentasikan
perusahaan yang merebut hutan mereka adalah musuh bersama yang harus
dilawan dan diusir dari tanah mereka.

4.2

Saran
Ketika berbicara paradigma komunitas adat atas hutan maka hal penting

yang perlu dipahami adalah kebudayaan dari komunitas adat tersebut. Berbagai
komunitas adat di Indonesia memiliki beragam kebudayaan yang sangat erat
kaitan dengan hubungan yang saling membutuhkan antara komunitas tersebut
dengan hutannya. Hubungan simbiosis mutualisme ini melahirkan kebudayaan
yang dilandasi atas keyakinan-keyakinan yang tumbuh selama proses interaksi
dengan lingkungan alamnya.
Dari deretan catatan sebagaimana telah diuraikan diatas, kondisi warga
Semunying Jaya hari ini masih dalam masalah. Pemerintah terkesan melakukan
pembiaran atau kalau kalau mau dikatakan secara tegas, pemerintah takut terhadap
perusahaan, pemerintah tak punya wibawa, atau atau pemerintah sudah tidak
punya hati nurani terhadap penderitaan rakyatnya. Padahal sebenarnya pemerintah
punya posisi yang sangat kuat dalam membuat kebijakan di daerahnya.
Keprihatinan saya sampai pada sebuah pertanyaan: mengapa pejabat pemerintah
tega membiarkan masyarakatnya menderita hanya demi sebuah keuntungan yang
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dinikmati segelintir orang? Mengapa para anggota DPRD/DPR RI yang adalah
representasi rakyat (meminjam kata Bung Karno: Penyambung lidah rakyat) tidak
menyatukan pendapat untuk menolong rakyatnya melakukan pembelaan atau
menegur kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat? Ketika motif ekonomi dan
keinginan untuk mendapatkan keuntungan menjadi tujuan yang hendak dicapai,
maka apapun rintangan yang dihadapi (masyarakat adat) harus disingkirkan.
Dengan tidak kunjung selesainya masalah konflik agraria di desa
Semunying Jaya, dan di tengah ketidakadaan niat baik pihak perusahaan dan sikap
pemerintah yang belum dapat memberikan solusi bagi warga Semunying Jaya, ada
beberapa catatan penting dari penulis;
Pertama pemerintah daerah harus menentukan arah pembangunan yang
cocok dengan melihat segala potensi dan kekayaan sumber daya alam yang ada di
daerah tanpa merugikan dan menyengsarakan masyarakat. Pembagunan itu harus
ramah lingkungan dan dilaksanakan dengan memberi keterampilan kepada warga
yang fokus pada ekonomi kerakyatan. Kedua, pemerintah harus bersikap tegas
terhadap perusahaan perkebunan yang melanggar ijin dan hak pengelolaan hutan
di daerahnya (bila perlu mencabut ijin usahanya). Kasus yang menimpa
masyarakat desa Semunying yang berjuang melawan perusahaan kelapa sawit PT.
Ledo Lestari harus direspon secara cepat sehingga tidak terkesan melakukan
pembiaran. Karena perusahaan jelas-jelas sudah melakukan pelanggaran
administrasi dan harus diberikan sangsi. Ketiga, hutan dan sumber daya yang ada
di dalamnya harus dilihat sebagai rumah bersama yang dapat berfungsi sebagai
pembentuk identitas masyarakat dan penjaga ekosistem seluruh mahkluk hidup.
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Dalam

prakteknya,

meskipun

masyarakat

telah
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mengutarakan

keinginannya tetapi keputusan tetap berada di tangan elit-elit politik. Bahkan
ketika terjadinya protes dari masyarakat ditanggapi oleh pemerintah sebagai
arogansi masyarakat yang tidak berpihak pada pembangunan, padahal seringkali
kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah secara sepihak tanpa melalui proses dialog
dengan masyarakat. Munculnya konflik kekerasan antara masyarakat dan
pemerintah

daerah

tidak

bisa

dianggap

sebagai

ketidakberadapan

masyarakatdalam menyampaikan aspirasinya, namun perlawanan di sini harus
dilihat sebagai alat tawar terakhir yang dapat digunakan di depan negara. Ketika
usaha masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya tidak didengar maka jangan
terkejut ketika kedua kepalan tangan yang selama ini digunakan untuk mencari
penghidupan sekaligus digunakan sebagai alat untuk menunjukkan seberapa besar
tuntutannya dihadapan pemerintah yang kepentingannya hampir sama dengan
pasar.
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Lampiran:

Gambar 1: Air sungai yang sudah tercemar (Sumber Foto: Walhi Kalbar)

Gambar 2: Kayu Hasil Penebangan (Sumber Foto: Walhi Kalbar)

Gambar 3: Hutan Adat yang digusur perusahaan (Sumber Foto: Walhi Kalbar)
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Gambar 4: Sumber air bersih warga yang mulai mengering (Sumber Foto: Walhi Kalbar)

Gambar 5: kuburan warga yang ikut tergusur (Sumber Foto: Walhi Kalbar)

Gambar 6: Hutan yang telah dibabat perusahaan (Sumber Foto: Walhi Kalbar)
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PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

DESA SEMUNYING JAYA
KECAMATAN JAGOI BABANG

Nomor : 140/05/001/PEM/2010
2010
Lamp. : - Surat Bupati Bengkayang 8 Desember 2009
- Surat Rekomendasi Komnas HAM RI
- Poto (sebagai barang bukti)
Perihal : Pengaduan dan Mohon Tindak Lanjut

Semunying Jaya, 27 Februari

Kepada Yth:
1. Kepala Kepolisian Republik Indonesia
2. Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD)
3. Menteri Kehutanan RI
4. Ketua Komisi Nasional HAM Republik Indonesia
5. Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia
6. Gubernur Kalimantan Barat
7. Kakanwil BPN Provinsi Kalimantan Barat
8. Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Barat
Di –
Tempat.

Dengan hormat,
Menindaklanjuti perkembangan kasus/konflik yang terjadi di perkebunan Kelapa Sawit PT.
Ledo Lestari (PT. Duta Palma Nusantara) terhadap wilayah Adat warga di Desa Semunying
Jaya, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, dimana
berdasarkan Surat Bupati Bengkayang nomor: 050/230/Bappeda-B/2009, tertanggal 8
Desember 2009, mengenai tindak lanjut Rekomendasi Komnas HAM RI yang menyatakan
telah berakhirnya masa Izin lokasi perusahaan sebagaimana dimaksud, maka guna
menyampaikan perkembangan informasi agar diketahui berbagai pihak perlu kami sampaikan
hal-hal sebagai berikut;
1. Bahwa Izin lokasi PT. Ledo Lestari yang terletak di Desa Semunying Jaya, Kecamatan
Jagoi Babang telah berakhir sejak tanggal 20 Desember 2007.
2. Bahwa sejak tanggal 15 Desember 2009, Tanah Adat Gunung Semunying Kolam telah
dikukuhkan oleh oleh Bupati Bengkayang, Drs. Jacobus Luna, M.Si.
3. Bahwa PT. Ledo Lestari hingga saat ini masih melakukan kegiatan-kegiatan; pembibitan,
penanaman sawit, pembakaran, perluasan lahan, penjarahan dan perambahan hutan adat
Semunying Jaya secara illegal, yang dengan demikian tidak mengindahkan kedua poin
(1-2) di atas.
4. Bahwa di kawasan wilayah Adat Semunying Jaya hingga saat ini masih terjadi praktek
Illegal Logging yang melibatkan oleh oknum TNI yang mengaku sebagai “Tentara
Kebun”, agar kiranya perlu diklarifikasi oleh pihak yang berwenang. Adapun modus
dari kegiatan ini dilakukan dengan cara; menebang kayu di hutan adat setempat dan
selanjutnya menjual nya ke Malaysia dan Sambas, serta menggunakan kayu hasil Illog
tersebut untuk pembangunan camp PT. Ledo Lestari. Akibat dari kegiatan tersebut
rusaknya kawasan hutan, hilangnya kayu tegakan disekitar kawasan dan dengan
“pencurian” kayu turut mengurangi potensi sumber daya alam masyarakat.
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PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

DESA SEMUNYING JAYA
KECAMATAN JAGOI BABANG

5. Bahwa oknum sebagaimana disebutkan pada poin 4 (empat) di atas yang dalam hal ini
adalah Kopral Alang Abdulah Semangi dari Satuan 642 Sintang, telah melakukan
intimidasi kepada warga Desa Semunying Jaya sehingga membuat keresahan dan rasa
trauma.
Berdasarkan beberapa poin sebagaimana disebutkan, maka kami berharap agar para pihak
terkait dapat MEGAMBIL TINDAKAN TEGAS sesuai dengan tugas dan kewenangannya
masing-masing.
Demikian surat pengaduan ini kami sampaikan untuk dapat diketahui dan dijadikan bahan
pertimbangan untuk melakukan langkah-langkah penyelesaian. Atas perhatian dan
kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Momonus
Kades Semunying Jaya

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Bupati Bengkayang
2. Ketua DPRD Bengkayang
3. Kepala BPN Kabupaten Bengkayang
4. Komandan Resort Militer Alambanawanawai
5. Camat Jagoi Babang
6. Direktur Eksekutif Nasional (Eknas) Walhi di Jakarta
7. Sekjen PB AMAN di Jakarta
8. Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Kalimantan Barat
9. Ketua BPH AMAN Kalimantan Barat
10. Arsip

Jamaludin
BPD Semunying Jaya

