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Ringkasan Eksekutif

L

aporan berjudul Torang Semua Ini Hanya Jadi Penonton Saja ; Lumbung Pangan
dan Riwayat Kegagalannya di Tanah Marind ini memuat hasil dokumentasi
kampung dan komunitas masyarakat adat terdampak proyek lumbung pangan dan
energi nasional (Merauke Integrated Food and Energy Estate - MIFEE), yang dikerjakan
oleh Yayasan Pusaka Bentala Rakyat bersama Perkumpulan Petrus Vertenten MSC
Papua, dengan periode dokumentasi lapangan selama kurang lebih dua tahun terakhir.
Laporan ini hendak memberikan gambaran situasi dari masyarakat adat dan tanahnya
yang terdampak proyek MIFEE sepuluh tahun silam di Merauke; menyoal pangan,
penghidupan, hak atas tanah, identitas, situasi perburuhan dan lain sebagainya.
Pertanyaan utama yang hendak dijabarkan melalui laporan ini adalah; Setelah sepuluh
tahun berlalu, dalam konteks penetrasi proyek skala besar seperti MIFEE, apa yang
terjadi dan tengah dialami oleh Masyarakat Adat setempat dan tanahnya? Apakah MIFEE
telah mencapai tujuannya untuk menguatkan ketahanan pangan komunitas? Bagaimana
kondisi penghidupan, pemenuhan pangan, hak atas tanah komunitas-komunitas
terdampak MIFEE tersebut?
Melalui laporan ini, kami menilai bahwa program lumbung pangan dan energi nasional
telah gagal mencapai tujuannya sendiri, yakni memperkuat pangan dan memberdayakan
komunitas setempat. Zanegi, kampung yang kami dokumentasikan, menunjukkan
secara gamblang kontradiksi Food Estate pada tubuhnya sendiri. Program yang konon
ingin menciptakan ketahanan pangan justru menciptakan kondisi yang memprihatinkan;
komunitas dihilangkan kemampuannya untuk memproduksi dan mendapatkan
pangannya secara subsisten dan mandiri, dan justru terseret dalam mekanisme kerja
upahan di perkebunan HTI. Mereka yang awalnya juga mampu memenuhi pangannya
dari aktivitas pemanfaatan hutan seperti mencari ikan, berkebun, berburu dan meramu,
kini harus menggantungkan pangannya dari luar kampung dan hutan melalui prosesproses transaksional (jual beli) dengan uang segar sebagai medium satu-satunya untuk
terlibat dalam proses pertukaran tersebut.
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Dahulu, kanal pemenuhan pangan di Kampung Zanegi tidak bersifat tunggal, ada banyak
cara untuk mereka mengakses pangan harian ; berburu, meramu, berkebun di hutan,
berkebun pekarangan, memancing di kali, dll. Namun hari ini, keberagaman aktivitas
pemenuhan pangan itu memudar. Masifnya pembongkaran hutan untuk Hutan Tanaman
Industri menyebabkan hilangnya sumber-sumber penghidupan, pangan dan bahkan
keragaman hayati hutan itu sendiri. Aktivitas subsistensi menjadi rumit atau bahkan sulit
dilakukan, berburu, misalnya, tidak lagi mungkin dilakukan di sekitar kampung akibat
pembukaan hutan besar-besaran. Warga harus menjelajah jauh hingga ke wilayahwilayah yang tak dirambah, sebab hewan-hewan buruan pun terganggu akibat
kebisingan suara mesin chainsaw yang berdengung sepanjang hari. Tertutupnya kanal
keberagaman pemenuhan pangan akibat bisnis hutan ini mengurung masyarakat
setempat pada pilihan yang tak terelakkan; menjadi buruh upahan di Hutan Tanaman
Industri. Mereka berbondong-bondong bekerja untuk mendapatkan uang segar, di mana
uang tersebut pada akhirnya juga digunakan untuk kebutuhan pangan.
Kehadiran proyek MIFEE yang selalu dianggap sebagai bagian dari pemberdayaan
masyarakat nyatanya menjadi medium akuisisi lahan skala besar. Lahan-lahan milik
masyarakat adat beralih kepada pemilik modal, bahkan dengan nilai kompensasi yang
jauh dari kata masuk akal. Di Kampung Zanegi, 300 ribu hektar tanah dibayar hanya
dengan 300 juta rupiah, artinya satu hektar tanah adat dengan masa pinjam-pakai
selama 60 tahun, hanya dihargai seribu rupiah per hektar saja untuk sepanjang waktu
konsesi, sementara di Kampung Domande, 40 ribu hektar tanah, dikompensasi sebesar
3 Miliar rupiah, artinya satu hektar tanah dibanderol harga 75 ribu saja dengan masa
pinjam 35 tahun. Dengan modal pas-pasan, tanah skala luas tersebut, dalam sekejap
mata, berpindah penguasaanya. Ketidakadilan ini tidak berhenti di situ saja, konsentrasi
aliran keuntungan ekonomi kayu di Zanegi misalnya, berlangsung sangat brutal; pihak
perusahaan mendapatkan nilai ekspor hampir 12 juta rupiah per kubik sementara pemilik
tanah hanya dikompensasi sebanyak Rp. 2.000,-/Kubik.
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Sementara itu, bagi kelompok Perempuan Adat. Kehadiran HTI juga melemahkan
perannya dalam aktivitas reproduksi sosial, seperti kerja pemenuhan pangan dan air,
kerja merawat kesehatan anggota keluarga dan kerja memelihara serta mendidik anak.
Pembongkaran hutan mengurangi akses mereka atas sumber-sumber pangan dan
penghidupan seperti dusun-dusun sagu, kebun, kali-kali kecil di sekitar kampung,
sehingga hal ini mempengaruhi aktivitas pemenuhan gizi dan nutrisi, serta kesehatan
anggota keluarga. Perempuan pun mau tak mau terdorong masuk dalam sirkuit ekonomi
kayu, baik secara langsung - sebagai tenaga bantuan tanpa upah dalam kerja leles –
maupun tidak langsung – sebagai penyedia pangan dan perawat anak-anak – di dalam
situs Hutan Tanaman Industri.
Keterlibatan Perempuan dalam kerja-kerja upahan di perkebunan kayu tidak pernah
bernilai moneter, tenaga perempuan hanya dianggap sebagai ‘tambahan belaka’ dan
tidak dihitung sebagai utama, sehingga dianggap wajar jika Perempuan (dan bahkan
anak-anak) tidak diupah dalam kerja-kerja di kebun kayu tersebut. Sementara itu,
setelah bertungkus lumus kerja tanpa upah, mereka juga harus tetap menjalankan peran
domestiknya ; menyediakan pangan dan merawat anak. Kerja ini di masa-masa lampau
memang semata dimaksudkan untuk memastikan keberlangsungan dan kebertahanan
rumah tangga dan masyarakat, namun pada konteks komunitas yang berhadapan
dengan ekspansi HTI, tentu kerja-kerja reproduksi sosial tersebut menyokong proses
akumulasi modal dan keuntungan oleh perusahaan. Perempuan dalam hal ini
memastikan pangan, gizi, nutrisi, kesehatan, kewarasan, dan faktor-faktor pendukung
lainnya, dari seorang pekerja upahan, untuk dapat bekerja secara maksimal agar
mendatangkan keuntungan sebanyak-banyaknya bagi kelas yang mempekerjakannya.
Hal ini belum ditambah kenyataan bahwa kelompok Perempuan dan Anak-Anak di
Kampung Zanegi yang terdampak perluasan industri kebun kayu, menjadi rentan
terhadap berbagai macam jenis penyakit. Pada awal-awal tahun 2013, empat orang
anak meninggal di Kampung Zanegi, karena masalah gangguan ISPA, muntah berak dan
kekurangan gizi. Di waktu yang tidak berselang lama, banyak ditemukan fakta bahwa ibu
menyusui yang menderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), penyakit ini
kemungkinan besar disebabkan oleh masifnya konsumsi tembakau dan pinang di
kalangan Perempuan, sebagai cara untuk menunda lapar. Yang tak kalah mengejutkan
adalah temuan indikasi penyakit HIV/AIDS di tiga orang Perempuan di Kampung. Ini
berkaitan erat dengan pembukaan kamp-kamp di perkebunan yang kemudian
menciptakan permintaan tinggi terhadap layanan seksual berbayar.
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Pada awal-awal tahun 2013, empat orang anak meninggal di
Kampung Zanegi, karena masalah gangguan ISPA, muntah
berak dan kekurangan gizi. Di waktu yang tidak berselang
lama, banyak ditemukan fakta bahwa ibu menyusui yang
menderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), penyakit
ini kemungkinan besar disebabkan oleh masifnya konsumsi
tembakau dan pinang di kalangan Perempuan, sebagai cara
untuk menunda lapar. Yang tak kalah mengejutkan adalah
temuan indikasi penyakit HIV/AIDS di tiga orang Perempuan
di Kampung. Ini berkaitan erat dengan pembukaan kampkamp di perkebunan yang kemudian menciptakan
permintaan tinggi terhadap layanan seksual berbayar.

Namun, selain memuat dan menganalisis dampak dari proyek lumbung pangan dan
energi nasional, laporan berikut juga ditutup dengan cerita-cerita kebertahanan
komunitas berhadapan dengan mega proyek ini, salah satunya adalah Masyarakat Adat
Malind di Kampung Domande. Kami mendokumentasikan bagaimana masyarakat
melewati hari-hari setelah proyek MIFEE tersebut menjadi sekadar monumen kegagalan
(tidak ada aktivitas lanjutan apapun, tanah dibiarkan terlantar dan berstatus tidak pasti).
Sebagai masyarakat pesisir, warga Domande menggantungkan hidupnya dari perairan
laut, rawa, sungai kecil, dan hutan. Mereka memiliki banyak sumber penghidupan dan
ragam aktivitas pencarian nafkah, untuk memastikan keberlangsungan hidupnya;
menjaring ikan dan udang, berburu babi dan rusa, menjual kelapa dan mengolahnya
menjadi kopra, beternak kuda, sapi, babi dan ayam, membuat kebun, mengolah ikan asin
dan terasi udang, memancing ikan di rawa-rawa kecil, bersawah, mengolah lahan jambu
mete, dan memangkur sagu. Aktivitas tersebut tentu mungkin untuk dilakukan sebab
lahan dan hutan di sekitar belum banyak mengalami pembongkaran, dan moda
pemenuhan hidup masih bergantung pada alam. Konsolidasi anak muda di Kampung
Domande juga mendorong munculnya penolakan masyarakat terhadap proyek lumbung
pangan tersebut.
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Laporan ini tidak hadir di ruang kosong, kita tahu bahwa pemerintah hari ini kembali
memilih Food Estate sebagai kebijakan pangan dan pertanian strategis, namun dengan
justifikasi yang ‘terlihat’ lebih mendesak, yakni seperti antisipasi krisis pangan akibat
pandemi covid-19 dan upaya pemulihan ekonomi nasional. Pilihan kebijakan tersebut
seolah mengabaikan semua situasi yang dialami oleh komunitas akar rumput yang
berhadap-hadapan langsung dengan praktik korporasi. Meskipun tidak dipungkiri telah
banyak dokumen-dokumen serupa telah disusun oleh para akademisi, aktivis pangan,
organisasi masyarakat, NGO, dan lain-lain, yang menyoroti dampak-dampak brutal dari
projek ekstraktif lumbung pangan ini dari berbagai aspek. Kemungkinan besar laporan
ini diabaikan dan diperlakukan serupa seperti laporan-laporan sebelumnya oleh para
pengambil kebijakan, tetap ada dan bahkan – kita tahu- cukup besar. Namun, cerita ini
tetap harus disampaikan. Publik berhak mengetahui apa dan bagaimana situasi
Masyarakat Adat di Merauke, khususnya yang berada dalam konsesi MIFEE, agar timbul
kesadaran untuk sama-sama mengkritisi, menolak, dan mendelegitimasi proyek Food
Estate yang tengah berjalan.
Selain itu, ambisi lainnya dari laporan ini adalah menghadirkan cerita resiliensi
komunitas-komunitas terdampak tersebut dalam memenuhi pangan, mempertahankan
penghidupan dan hak atas tanah nya hari ini. Ini untuk menunjukkan bahwa dalih Food
Estate untuk meningkatkan ketahanan pangan komunitas tampak seperti mimpi kosong
di siang hari. Ia lebih mirip retorika menyenangkan para pemilik modal, sebagaimana
yang terjadi sebelum-sebelumnya. Masyarakat dengan segala macam keterbatasan
kuasa, modal, serta bahkan kontradiksi di dalam tubuhnya itu sendiri (konflik horizontal),
memiliki caranya sendiri untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya.
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Prolog

“Sesungguhnya, Kapitalisme sendiri adalah rezim pangan, sejauh
keberlangsungannya bergantung pada penyediaan bahan pangan yang
mutlak dibutuhkan untuk repdoduksi tenaga kerjanya, Hal ini terjadi
dengan mengubah pertanian dan pangan menjadi relasi komoditas….
Juga menjadikannya sebagai strategi investasi’.
(McMicahel, 2020:31)

T

ahun 2008, kita dihadapkan pada krisis pangan global; harga gandum meningkat
hingga 127 persen, Beras 170 Persen dan Jagung melonjak mencapai tiga kali lipat
harga semula. FAO memprediksi 963 juta orang akan menjadi korban kelaparan
dunia akibat krisis tersebut. Diskursus yang berkembang pada saat itu mensinyalir
bahwa perluasan krisis pangan dipicu oleh kenaikan harga minyak dunia yang secara
langsung berdampak pada peningkatan biaya produksi pertanian,transportasi pangan
serta industri pertanian secara umum.
Sebagai respon atas krisis pangan tersebut, Pemerintah Indonesia menjatuhkan pilihan
kebijakannya pada program perluasan lahan pertanian dalam skala massif atau
ekstensifikasi, salah satunya adalah MIFFE – Merauke Integrated Food and Energy
Estate. Di dalam Grand Designnya, MIFEE yang direncanakan akan mengalokasikan 1,2
juta hektar tanah ini diharapkan akan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional
sekaligus berkompetisi di pasar ekspor pangan global. MIFEE diproyeksikan akan
membawa rentetan keuntungan bagi perekonomian daerah maupun nasional; PDRB per
kapita Merauke akan terdongkrak menjadi Rp 124,2 juta per tahun pada tahun 2030 dan
anggaran negara akan dihemat hingga Rp 4,7 triliun melalui pengurangan impor pangan.
(Zakaria, 2011). Singkat cerita, awal Februari 2010, bertepatan dengan HUT Merauke ke
108, MIFEE diresmikan oleh Bupati Merauke.

MIFEE yang direncanakan akan mengalokasikan 1,2 juta hektar
tanah ini diharapkan akan mampu memperkuat ketahanan pangan
nasional sekaligus berkompetisi di pasar ekspor pangan global.
MIFEE diproyeksikan akan membawa rentetan keuntungan bagi
perekonomian daerah maupun nasional; PDRB per kapita Merauke
akan terdongkrak menjadi Rp 124,2 juta per tahun pada tahun
2030 dan anggaran negara akan dihemat hingga Rp 4,7 triliun
melalui pengurangan impor pangan.
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Menjatuhkan pilihan pada program Food Estate sebagai solusi ketahanan pangan dapat
dilacak kehadirannya hingga pada periode kolonial di Indonesia. Savitri (2013), dengan
menggunakan pendekatan kerangka teori Rezim Pangan Internasional, berpendapat
bahwa hari ini, Indonesia telah melewati tiga periode revolusi besar pola produksi
pangan. Yang pertama terjadi pada era kolonial abad 18 akhir menuju 19 awal, yang
ditandai oleh eksploitasi ‘keluarga petani’ melalui kerja-kerja tanam paksa, rezim
berikutnya yang ditandai dengan intensifikasi pertanian oleh negara melalui revolusi
hijau dan politik swasembada pangan. Memasuki periode kontemporer yakni dalam
bentuk sentralisasi produksi bahan pangan di satu lokasi dalam skala luas - dengan
aktor utamanya adalah korporasi, yang terakhir disebutkan inilah apa yang kita kenal
sebagai konsep Food Estate atau Lumbung Pangan. Periode ketiga ini kita dapat telusuri
keberadaan awalnya melalui program orde baru, Proyek Lahan Gambut Satu Juta Hektar
di Kalimantan Tengah pada akhir 90an, yang telah menuai kritik habis-habisan dari
berbagai pihak akibat dampak sosial-ekologisnya yang tidak sedikit.
‘Food Security’ atau Ketahanan Pangan sebagai konsepsi ilmiah pertama kali
dibicarakan pada sebuah Konferensi Pangan Dunia, World Food Conference 1974, dan
berlanjut bahkan meluas pendiskusiannya pada tahun 1996 dalam acara World Food
Summit. Berdasarkan definisi yang dirumuskan dalam acara tersebut Bachriadi (2014,
p.4) berargumentasi kondisi ’ketahanan pangan’-di mana semua orang di setiap saat
mendapatkan akses atas pangan dan nutrisi yang sehat – sangatlah berkaitan erat
dengan persoalan produksi, penyimpanan dan penyediaan, serta perdagangannya baik
di tingkat lokal, nasional dan global. Dengan penekanan berlebih pada aspek produksi,
artinya sebagai konsepsi, ketahanan pangan akan mengarah pada perumusan kebijakan
pertanian dan pangan yang menitik-tekankan pada kegiatan produksi pangan secara
masal dan pendistribusiannya melalui mekanisme perdagangan, agar setiap orang,
setiap saat dapat mengaksesnya - terlepas siapa atau bagaimana pangan itu dapat
diakses.

kondisi ’ketahanan pangan’-di mana semua orang di setiap saat
mendapatkan akses atas pangan dan nutrisi yang sehat –
sangatlah berkaitan erat dengan persoalan produksi, penyimpanan
dan penyediaan, serta perdagangannya baik di tingkat lokal,
nasional dan global. Dengan penekanan berlebih pada aspek
produksi, artinya sebagai konsepsi, ketahanan pangan akan
mengarah pada perumusan kebijakan pertanian dan pangan yang
menitik-tekankan pada kegiatan produksi pangan secara masal
dan pendistribusiannya melalui mekanisme perdagangan, agar
setiap orang, setiap saat dapat mengaksesnya - terlepas siapa
atau bagaimana pangan itu dapat diakses.
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Konsepsi ini diperdebatkan oleh berbagai pemikir dan Gerakan Tani Dunia serta akar
rumput. Konsepsi ketahanan pangan dinilai hanya mengedepankan akses yang
dimediasi oleh pasar, alih-alih kontrol penuh atas produksi dan konsumsi pangan
masyarakat, atau pada cakrawala yang lebih luas, konsepsi ini gagal melihat pangan
sebagai hak fundamental dan menempatkannya hanya sebatas komoditas belaka.
Sebagaimana diungkapkan oleh Weis (2020), variable ‘at all times’ (kapan saja) dalam
definisi ketahanan pangan, berkaitan erat dengan peningkatan komodifikasi pangan dan
kesenjangan yang amat mendalam di antara kelompok masyarakat, dan bahwa setiap
kelompok masyarakat hanya mungkin mengakses pangan melalui mekanisme pasar.
Pertukaran pangan hanya dimungkinkan oleh seberapa mampu seseorang untuk
membelinya, alih-alih memproduksinya. Dalam hal ini tentu kita tidak dapat memastikan,
petani,produsen pangan skala kecil dan masyarakat adat sekalipun, dalam rezim
ketahanan pangan, berdaulat atas pangannya sendiri, atau tercukupi hak-hak gizi dan
nutrisinya.
Konsepsi yang sering dihadap-hadapkan dengan ketahanan pangan adalah kedaulatan
pangan, yang didefinisikan sebagai hak masyarakat lokal untuk mengelola, menguasai
sistem pangannya sendiri, termasuk menyoal pasar, sumber-sumber ekologi, budaya
pangan, dan corak produksi (Whittman, 2011). Rumusan alternatif ini – yang digagas
pertama kali oleh Gerakan Tani Transnasional terbesar di Dunia, La Via Campesina –
memiliki dimensi jauh lebih ‘maju’ dan ‘mendesak’, yakni hak, keberlanjutan, ekologi, dan
kesejahteraan petani dan produsen kecil lainnya. Menurut Wiess (2020) gagasan
kedaulatan dapat juga menjadi pemantik dalam menguatkan kontrol demokratis lokal
atas sistem agro-pangan dan sebagai lawan tanding dari trayektori kepengaturan global
mengenai pangan saat ini.

.. adalah kedaulatan pangan, yang didefinisikan sebagai
hak masyarakat lokal untuk mengelola, menguasai sistem
pangannya sendiri, termasuk menyoal pasar, sumbersumber ekologi, budaya pangan, dan corak produksi ..
Kedaulatan Pangan tidak sekadar memastikan setiap orang dapat makan tanpa
memedulikan bagaimana pangan tersebut dapat tersedia hingga di meja makan masingmasing, namun lebih jauh, Ia mengajak kita mempertanyakan ; bagaimana kita
memproduksi, mengelola, dan menguasai pangan-pangan kita sendiri secara mandiri
dan berkelanjutan. Tentu, Ketahanan Pangan tidak berurusan dengan semua hal-hal
tersebut.
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Proyek ambisius Lumbung Pangan dan Energi Nasional (Merauke Integrated Food and
Energy Estate) sepuluh tahun lalu yang berada di atas Tanah Adat Marind Anim di
Merauke telah memprediksi semuanya. Sejak awal proyek ini telah menuai kritik dari
Masyarakat Adat itu sendiri 1. Proyek ini dikhawatirkan akan memperluas marginalisasi
dan menciptakan krisis sosial-ekologi bagi masyarakat adat Marind Anim. Penelitian
Savitri (2013), Muntaza (2014), Zakaria (2011) menunjukkan dengan jeli bagaimana
Proyek MIFEE ini sama sekali mengabaikan bahkan meninggalkan Orang Marind jauh di
belakang hingga tak terjangkau di angan mereka. Terhadap kaum perempuan, Muntaza
berpendapat bahwa praktik gagasan produktivitas yang diusung oleh proyek MIFEE
meniadakan peran perempuan dalam praktik produktivitas keseharian yang selama ini
sudah mereka lakoni, Perempuan menjadi pihak yang paling menderita dari watak
maskulin peralihan tanah tersebut, bersebab hilangnya sumber-sumber vital kehidupan
yang menjadi situs produksi perempuan. Savitri juga melacak dengan detail bagaimana
gelombang pemeradaban orang Marind yang telah berlangsung lama yakni sejak
masuknya kolonialisme belanda dan misionaris katolik, diperparah akibat gelombang
baru bernama MIFEE tersebut. Savitri juga menunjukkan bagaimana jargon dan janji-janji
kesejahteraan yang digunakan sebagai pemanis bibir saat membujuk masyarakat untuk
memindahkan haknya juga menguap tanpa bukti, bahkan justru meninggalkan konflik
horizontal di antara sesama mereka. Namun, seakan MIFEE dan program pendahulunya
seperti PLG di Kalimantan Tengah belum juga cukup membangkrutkan masyarakat di
sekitarnya 2, Pemerintah menempuh lagi kebijakan yang serupa; membongkar tanah
skala luas milik masyarakat lokal dan adat untuk ditanami komoditas tanaman pangan,
kali ini dengan meminjam dalih pandemi virus corona yang dikhawatirkan akan
membawa krisis pangan. Serangkaian infrastruktur hukum dan kebijakan kemudian
berbondong-bondong dibangun untuk melegitimasi Food Estate sebagai Proyek
Strategis Nasional tersebut, salah satu yang paling kentara adalah UU Cipta Kerja.

Perempuan menjadi pihak yang paling menderita
dari watak maskulin peralihan tanah tersebut,
bersebab hilangnya sumber-sumber vital kehidupan
yang menjadi situs produksi perempuan.

1

https://www.jpnn.com/news/program-mifee-dinilai-melanggar-ham?page=2

2

Eks PLG, Proyek Sejuta Hektar Sisakan Sejuta Masalah. Mengapa? - Mongabay.co.id :
Mongabay.co.id
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UU Cipta Kerja yang kontroversial dan dianggap anti-partisipasi publik tersebut telah
memberikan dukungan besar bagi Food Estate untuk melenggang tanpa hambatan,
utamanya dalam konteks relaksasi aturan-aturan terkait pengadaan tanah dan penataan
Kawasan hutan.3 Lalu untuk semakin menunjukkan urgensi program lumbung pangan
ini, Jokowi bahkan meminta keterlibatan langsung Kementerian Pertahanan sebagai
salah satu pelaksana. Urusan Pangan, menurut juru bicara Menhan, Dahnil Anzar, adalah
upaya pemerintah untuk mengamankan negara dari ancaman nirmiliter dan ‘perang’
logistik pangan di masa mendatang 4. Senada dengan hal tersebut, pada saat melakukan
peninjauan program Food Estate di Sumba Tengah, NTT, Jokowi dengan percaya diri
berkata “Saya rasa kalau ini kita kerjakan dengan baik, saya meyakini food estate bisa
bangun ketahanan pangan yang baik untuk negara”.
Persoalan pokok utama saat hendak membayangkan pelaksanaan program Food Estate
Jilid lanjut ini adalah ‘tanah siapa, di mana dan bagaimana. Dua pertanyaan pertama
hanya mungkin terjawab oleh yang terakhir, dan pertanyaan bagaimana cara membuat
tanah tersebut tersedia tentu saja berkaitan erat dengan politik hukum dan kebijakan.
Seperti yang telah disebutkan di atas, infrastruktur hukum dibangun sedemikian rupa
untuk menjadi fondasi program, salah satunya melalui pengesahan Permen LHK
24/2020 yang mengatur tentang bagaimana mekanisme penyediaan lahan food estate
di kawasan hutan. Riset ICEL menunjukkan bahwa Permen ini bertentangan dengan
berbagai kebijakan di atasnya, seperti Undang-Undang Kehutanan, dan juga
memperlihatkan bagaimana permen ini ‘memfleksibilitaskan’ penataan ruang bagi
proyek Lumbung Pangan, yang - dengan rekam jejak buruk pelaksanaan programnya akan berpotensi menambah kerusakan lingkungan 5. Selain Permen LHK tersebut,
Undang-Undang Cipta Kerja juga turut menyumbang kemudahan penyediaan tanah
melalui pembentukan Bank Tanah oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun
2021 tentang Struktur dan Penyelenggaraanya. Perpres ini seharusnya membuat kita
bergidik, sebab resureksi hantu kolonial, yakni asas domein verklaring (negaraisasi
tanah) – yang dulunya digunakan oleh pemerintahan kolonial Belanda untuk merampas
tanah masyarakat dan telah dihapus oleh Undang-Undang Pokok Agraria kita – kembali
diberi nyawa. Selain itu, keberadaan Bank Tanah juga secara langsung menjadikan tanah
sebagai komoditas yang kapanpun dapat dikendalikan, diatur, dimonopoli dan
diperjualbelikan kepada segelintir orang, alih-alih sebagai ruang hidup masyarakat.
Program lumbung pangan yang mensyaratkan tersedianya tanah dalam skala luas besar
kemungkinan akan dimudahkan melalui keberadaan sebuah badan Bank Tanah. Tanahtanah milik Petani, produsen subsistensi dan masyarakat adat di Papua, Kalimantan
Tengah, Sumatera Utara dan lain-lain akan diubah menjadi wilayah produksi pangan
masal untuk kepentingan pasar. Mereka yang sebelumnya memiliki akses langsung
terhadap tanah dan produksi pangan dicabut dan disingkirkan.

3

Lihat juga laporan lain Yayasan Pusaka Bentala Rakyat tentang politik hukum dan kebijakan Food
Estate.

4

Sindonews.

5

https://icel.or.id/wp-content/uploads/ICEL_Seri-Analisis-Food-Estate-Rev.2.opt_.pdf
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Untuk menyakinkan bahwa program lumbung pangan ini akan memberdayakan petani
secara langsung, Pemerintah Indonesia mengatakan bahwa Food Estate akan
‘melibatkan petani dan masyarakat setempat’, proses pelibatan ini diperantarai dalam
wujud korporasi petani6. Dalam hal ini, integrasi petani dimediasi melalui Usaha
Pertanian Kontrak atau Contract Farming, yakni sebuah relasi produksi dua pihak atau
lebih dalam kurun waktu tertentu yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis
baik lisan maupun tulisan (Rustiani dkk,1997). UPK 7 di satu sisi dianggap sebagai
alternatif lebih baik dan win-win solution bagi petani kecil, namun di sisi lainnya, dinilai
tidak lebih sebagai bentuk perampasan kuasa atas tanah dan sumberdaya alam,
meskipun tanpa akuisisi tanah 8. Artinya proses penginkorporasian ke dalam pasar ini
bentuknya akan sangat ditentukan dari seberapa timpang relasi kuasa yang
membentang di antara petani, masyarakat adat dan produsen subsisten dengan
korporasi besar. Tentu akan sulit membayangkan dalam relasi UPK akan terwujud
hubungan setara, jika jejaring dan kapital di antara kedua relasi ini sudah tidak imbang
dari asalnya. Petani dan masyarakat adat yang sudah tidak memiliki akses terhadap
tanahnya, hanya akan mungkin terlibat dengan menJual tenaga kerjanya untuk
kemudian mendapatkan untung agar dapat membeli pangan di pasar bebas. Pada titik
ini, jawaban atas siapa yang mungkin diuntungkan dari program lumbung dapat semakin
terang benderang.
Tidak hanya kritik atas ‘logika dasar ketahanan pangan dan argumentasi di balik
proyeknya’, Food Estate telah menuai kecaman dari berbagai kalangan serta dari
berbagai aspek dan dimensi, misalnya (1) dari sudut pandang lingkungan, proyek ini
merupakan ancaman terhadap lingkungan, khususnya ekosistem gambut 9, (2) dari
perspektif hak masyarakat adat, Food Estate mengancam hak atas tanah Orang Asli
Papua 10, (3) pada konteks pangan, Food Estate justru merupakan bentuk perampasan
kontrol dan pelanggaran Hak Atas Pangan dan Gizi, dan juga kritik penting lainnya
menyoal relevansi keterlibatan militer dalam urusan pangan 11, kemungkinan meletusnya
konflik agraria 12 dan perluasan deforestasi 13.

6

Riset bersama berbagai NGO nasional dan internasional, lihat di https://environmentalpaper.org/wpcontent/uploads/2021/03/2021-03-Swallowing-Indonesias-forests-Bahasa-Indonesia.pdf

7

Contoh bentuk-bentuk relasi UPK : Bagi Hasil, Inti-Plasma, Sewa/kontrak pengupahan.

8

Presentasi Laksmi Savitir pada webinar kontrak farming, pada agustus 2021.

9

Riset Pantau Gambut, Lihat di https://foodestate.pantaugambut.id/

10

Kertas Posisi Walhi Papua, Lihat di https://foodestate.pantaugambut.id/

11

Suraya Afif, lihat di https://melbourneasiareview.edu.au/soehartos-legacies-in-jokowis-foodsecurity-plans/

12

https://medan.tribunnews.com/2021/02/05/ksppm-sebut-areal-pengembangan-program-foodestate-jokowi-hancurkan-sejuta-kemenyan

13

Riset bersama berbagai NGO nasional dan internasional, lihat di https://environmentalpaper.org/wpcontent/uploads/2021/03/2021-03-Swallowing-Indonesias-forests-Bahasa-Indonesia.pdf
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Dokumentasi ini hendak mengungkapkan situasi yang lebih spesifik tentang dinamikadinamika masyarakat adat dan tanahnya yang telah berhadap-hadapan dengan program
Lumbung Pangan dan Energi Nasional selama satu dasawarsa terakhir, melalui
kacamata Masyarakat Adat Marind Anim, pewaris sah dari tanah adat di Merauke, Papua,
yang telah dibongkar untuk Perkebunan Pangan dan Energi. Dengan mengangkat tematema yang berkaitan erat dengan hak-hak atas pangan dan penghidupan, hak atas tanah
dan lingkungan, situasi perburuhan, dan dinamika gender, dokumentasi ini hendak
memperlihatkan sisa dan riwayat program kegagalannya yang rencananya akan
dilakukan kembali – di ruang yang hampir sama dan berdekatan.
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Bagaimana MIFEE melemahkan ketahanan komunitas
dalam berbagai aspek kehidupan

S

ekitar pukul dua siang, Matahari sedang terik-teriknya, mobil pickup berjalan pelan
di sepanjang Kampung Zanegi, Distrik Anim-Ha, Merauke. Di bagian belakang baknya yang terbuka, terlihat kardus-kardus berhamburan, beberapa terisi sayursayuran seperti Terong, Tomat, Wortel, Ikan Asin, dan lain-lain, namun sebagian lagi
sudah kosong. “Kami habis keliling dari bevak 14 sana”, tutur Budhe berjilbab merah muda
yang ternyata adalah salah satu penjaja dari sayur-sayuran tersebut, bersama suaminya.

Salah satu sayuran yang sering diperjual belikan

14

Rumah atau pondok terbuat dari kayu
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Beberapa warga keluar dari rumah dan memeriksa barang-barang dagangan. Tampak
terong yang dijual tidak terlalu segar, banyak bercak-bercak di sekujur kulitnya, sehingga
Budhe menjualnya dengan harga miring “Ambil antero, dua puluh ribu saja”. Ia
menawarkan kami untuk memborong terong yang jumlahnya cukup banyak hanya
dengan harga dua puluh ribu saja. Hal ini tentu karena terong tersebut sudah tidak lagi
segar, namun, ya, masih cukup layak dikonsumsi.

“Kalau sayursayur biasa beli
deng Mas Jawa
dorang itu. Dorang
datang siang ke
kampung, setelah
keliling dari
bevak-bevak
perusahaan sana”

“Kalau sayur-sayur biasa beli deng Mas Jawa dorang itu. Dorang datang siang ke
kampung, setelah keliling dari bevak-bevak perusahaan sana”, cerita salah satu warga
Kampung Zanegi menyoal dari mana mereka mendapatkan asupan sayur-sayuran
sehari-hari. Bevak-bevak yang dimaksudkan adalah semacam pondok sementara atau
camp, terbuat dari bahan baku kayu yang menjadi tempat tinggal bagi para pekerja
beserta seluruh keluarganya di areal perusahaan hutan tanaman industri milik PT.
Selaras Inti Lestari. Di Bevak tersebut, mereka tinggal, memasak, mencuci, dan
melakukan aktivitas hidup lainnya. Para penjaja sayur dan bahan makanan pokok
tersebut, berkeling terlebih dahulu ke wilayah-wilayah Bevak tersebut, sebab di sana
cukup banyak orang yang tinggal bersama anggota keluarga. Selain membeli sayursayuran dari mobil pickup, warga di Kampung maupun di Bevak juga membeli kebutuhan
bahan pokok lainnya, seperti beras, gula, kopi, teh rokok, dari kios-kios di sekitar
kampung, yang umumnya dimiliki oleh pendatang, seperti Petugas Linmas, Ibu Bidan,
dll.
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“Orang su tida
tahu tanam lagi,
Semua tinggal di
Bevak, kampung
sepi. Sekarang
semua harus beli”
Bonefasius Gebze,
Mantan Kepala
Kampung

“Orang su tida tahu tanam lagi, Semua tinggal di Bevak, kampung sepi. Sekarang semua
harus beli”, Bonefasius Gebze, mantan kepala kampung sekaligus Ketua GAPOKTAN di
Zanegi mengeluhkan situasi hari ini di mana orang-orang sudah mulai enggan berkebun
di sekitar rumah. Ia juga satu dari segelintir orang tua di kampung yang sangat rajin
memanfaatkan pekarangan rumahnya untuk menanam berbagai macam hal; mulai dari
bunga-bunga, sagu, kasbi, keladi, kumbili, petatas, tebu, pisang. Menurutnya, beberapa
tahun lalu saat PT. SIS pernah memberikan bantuan bibit kacang, rica, terung, bayam. Ini
membangkitkan semangat warga menanam. Selain digunakan untuk konsumsi pribadi,
perusahaan juga membeli langsung hasil panen tersebut dari warga, namun hal itu tidak
berlangsung lama, perusahaan tidak melanjutkan permintaannya. Alhasil antusiasme
warga menurun seiring waktu.
Sementara itu, program-program pemberdayaan pertanian dari pemerintah juga tidak
pernah berlangsung secara serius. Pada tahun 2017-an misalnya, Dinas Perkebunan
pernah memberikan bantuan padi sepaket dengan pupuk, bibit karet dan pisang kepada
masyarakat. Akan tetapi bantuan tersebut hanya diantar dan diserahkan tanpa diberikan
penjelasan apapun, atau bahkan tanpa pendampingan kelompok tani masyarakat. Lima
tahun sebelumnya, pada tahun 2012, masyarakat Zanegi juga pernah berusaha
membuka sawah pertanian. Mereka sempat menikmati hasil panen sebanyak dua kali,
namun dikarenakan minimnya pendampingan dari Dinas Pertanian, serta terhentinya
bantuan sarana produksi, mereka henti bertani padi.
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Hari ini, penghidupan masyarakat Zanegi
terbagi menjadi dua; sebagian masih
menggantungkan hidupnya ke hutan dan
alam (berproduksi secara subsisten),
sebagian lainnya memilih bekerja
upahan di perkebunan HTI. Mereka yang
subsisten, melakukan berbagai aktivitas
di hutan; berburu, memancing ikan,
mencari kayu bakar, mencari kulit
gambir, memangkur sagu, berkebun, dan
lain-lain. Sementara di perkebunan HTI,
kerja-kerja upahan yang tersedia antara
lain; mandor leles 15, buruh leles, pekerja
senso (chainsaw), operator alat berat,
dan pengumpul biji akasia (khusus
Perempuan).
Mereka yang bekerja upahan di
perusahaan tinggal menetap di Bevak
selama berminggu-minggu hingga
seluruh pekerjaan kayu selesai,
meninggalkan
kampung
dan
memboyong seluruh anggota keluarga.
Bagi mereka, tentu waktu untuk
mengupayakan pangannya sendiri di luar
mekanisme jual beli, sulit untuk
dilakukan, mengingat waktu harian
dihabiskan seutuhnya untuk bekerja
upahan. Sementara itu, bagi warga yang
masih aktif berburu di hutan-hutan adat
untuk memenuhi kebutuhan pangannya,
harus berhadapan dengan problem lain,
yakni meluas dan menjauhnya areal perburuan, akibat pembukaan hutan skala besar
untuk penanaman komoditas kayu. Ini tentu berkonsekuensi langsung terhadap modal
yang harus mereka keluarkan saat pergi berburu, seperti persediaan bama, rokok,
minyak, dll, serta waktu yang dihabiskan untuk mendapatkan hewan buruan tersebut.
Mereka juga harus menempuh jarak yang sangat jauh hanya untuk mendapatkan Rusa,
Babi, Tikus Tanah dan Kasuari.

15
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Yang dimaksud dengan kerja leles adalah kerja mengumpulkan kayu sisa dari lokasi tebangan kayu
bulat di HTI dan hutan alam.
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Masyarakat Zanegi juga memanfaatkan rawa dan kali-kali kecil di sekitar kampung
untuk mencari ikan bagi keperluan konsumsi rumah tangga dan dijual ke penadah sekitar
kampung. Salah satu tempat yang paling disukai masyarakat untuk bisa mengambil ikan
adalah ke wilayah dusun mereka yang disebut Tamulik, di sana mereka menjual hasil
tangkapan tersebut kepada penadah, seorang bapak bersuku Jawa yang sudah tinggal
di sana dalam waktu yang cukup lama. Oleh penadah tersebut harga Ikan dibanderol
sekitar Rp.40.000 s/d Rp.60.000 perkilo (Kakap dan Mujair), namun jika kita cukup
beruntung membeli langsung dari masyarakat yang pulang memancing, maka harga Ikan
akan lebih murah, berkisar Rp.30.000 s/d Rp.50.000 perkilo. Hari ini, masyar akat
semakin sulit mendapatkan ikan di sekitar kampung, mereka harus menjangkau daerah
yang jauh akibat perubahan alih fungsi alam. Mereka saat ini lebih memilih mencari ikan
di galian-galian yang dibangun oleh perusahaan, tentu dengan kuantitas Ikan yang
merosot.
Ketergantungan masyarakat terhadap pasokan pangan yang berasal dari luar kampung
menandai melemahnya kemampuan masyarakat untuk menghasilkan pangannya secara
subsisten. Pemenuhan pangan sebagian besar mengandalkan relasi transaksional
harian, di mana uang segar menjadi medium satu-satunya untuk terlibat dalam proses
pertukaran tersebut. Di waktu-waktu lampau, kanal pemenuhan pangan di Kampung
Zanegi tidak bersifat tunggal, ada banyak cara untuk mereka mengakses pangan harian;
berburu, meramu, berkebun di hutan, berkebun pekarangan, memancing di kali, dll.
Namun hari ini, keberagaman aktivitas pemenuhan pangan itu menjadi memudar.
Masifnya pembongkaran hutan akibat aktivitas Hutan Tanaman Industri yang juga
berakhir pada penghancuran dusun sagu, kebun, dan kali-kali kecil di sekitar kampung,
menyebabkan hilangnya sumber-sumber penghidupan, pangan dan bahkan keragaman
hayati hutan itu sendiri. Aktivitas subsistensi menjadi rumit atau bahkan sulit dilakukan,
berburu, misalnya, tidak lagi mungkin dilakukan di sekitar kampung akibat pembukaan
hutan. Warga harus menjelajah jauh hingga ke wilayah-wilayah yang tak dirambah,
sebab hewan-hewan buruan pun terganggu akibat kebisingan suara mesin chainsaw
yang berdengung sepanjang hari.
Tertutupnya kanal keberagaman pemenuhan pangan akibat aktivitas bisnis hutan ini
mengurung masyarakat setempat pada pilihan yang tak terelakkan; menjadi buruh
upahan di Hutan Tanaman Industri. Mereka berbondong-bondong bekerja untuk
mendapatkan uang segar, di mana uang tersebut pada akhirnya juga digunakan untuk
kebutuhan pangan. Waktu untuk menghasilkan pangan melalui aktivitas subsistensi
menjadi tidak tersedia, semua anggota rumah tangga diboyong untuk melakukan kerja
upahan baik secara langsung maupun tidak langsung.
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“Tiga ratus juta untuk tiga ratus ribu hektar;
wajah brutal akuisisi tanah proyek MIFEE”

S

ecara administratif, Kampung Zanegi merupakan bagian dari Distrik Animha,
dengan luas administrasi mencapai 7 Km². Dari pusat kota, Zanegi hanya bisa
dijangkau melalui jalan darat dengan jarak tempuh kurang lebih sekitar 100 Km.
Di bagian utara, Zanegi berbatasan dengan kampung Koa dan sungai Mbiyan, bagian
selatan berbatasan dengan kampung Kaliki, bagian timur berbatasan dengan kampung
Wayau dan Baad dan bagian barat berbatasan dengan kampung Ndumande dan sungai
Mbiyan. Ruang hidup utama masyarakat Zanegi adalah rawa-rawa, hutan gambut dan
hutan alam yang tersisa. Adapun aktivitas pemenuhan kehidupan yang berlangsung di
ruang hidup tersebut sangatlah variatif, mulai dari berburu binatang (Babi, Rusa, Kasuari,
saham), berkebun, mencari ikan, mencari kulit kayu gambir dan obat-obatan, dan
memangkur sagu.
Hari ini Penduduk Zanegi berjumlah 632 jiwa (128 KK), yang terdiri dari warga asli suku
Marind dan warga pendatang dari suku asli Papua dan non-Papua. Kampung Zanegi
didiami oleh suku Marind Imoh dengan dua sub bagian yaitu Ahize dan Dilmahize yang
terdiri dari 7 marga yaitu Gebze, Kaize, Mahuse, Ndiken, Samkakai, Basic-Basik,
Balagaize. Berdasarkan tuturan sejarah setempat, Kampung Zanegi didiami Marga
Gebze terlebih dahulu lalu kemudian disusul oleh marga-marga lainnya.

Kampung Zanegi didiami oleh suku Marind Imoh dengan dua sub
bagian yaitu Ahize dan Dilmahize yang terdiri dari 7 marga yaitu
Gebze, Kaize, Mahuse, Ndiken, Samkakai, Basic-Basik, Balagaize.
Lantas siapa Orang-Orang Marind atau Malind16 yang berdiam di Kampung Zanegi ini?
Cukup banyak catatan sejarah mengenai Suku Marind yang umumnya ditulis oleh
antropolog Belanda merangkap misionaris di masa lalu. Orang Marind digambarkan
sebagai suku asli di Merauke menjelajah Papua bagian selatan (dari Kali Fly di
perbatasan Papua Niugini) sampai dengan Pulau Kimaam, dan menjangkau hampir
seluruh daerah pedalaman sampai di daerah hulu Sungai Maro, Kumbe , Bian, dan Bulaka
(Boelaars, 1986).
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Boelaars melukiskan Manusia Marind dengan tiga kata ‘berperawakan kekar, berjalan
tegap, dan merasa diri lebih’. Melalui potret lawas orang-orang Marind, kita melihat
manusia dengan sekujur tubuh penuh dengan atribut adat; gigi taring babi tertusuk di
hidung, mahkota kepala dari burung Cendrawasih, dan luka-luka kekerasan. Dengan
tubuh yang demikian, kita akan membayangkan keperkasaan dan kekuatan seperti apa
yang mereka miliki. Bayangkan saja, di masa lalu, jauh sebelum moda transportasi
bervariasi seperti hari ini, jangkauan eksplorasi nenek moyang Marind telah merentang
dari perbatasan PNG hingga Kimaam dengan seluruh tantangan geografis dan mara
bahaya hutan rimba.
Orang Marind dikategorikan sebagai suku peramu dengan corak pemenuhan hidup
utama adalah berburu, meramu dan menangkap ikan. Topografi wilayah mereka terbagi
dua, penduduk pesisir wilayahnya berpantai pasir dan sedikit tanah yang ditumbuhi
pohon-pohon kelapa, di sana lah orang-orang menangkap ikan dan udang. Di bagian
daratan didominasi oleh dataran dan rawa-rawa, tempat tumbuhnya pohon-pohon sagu
berlimpah-limpah, dan lokasi perburuan babi hutan dan kangguru. Corak alam ini
memengaruhi panganan pokok Orang Marind yakni sagu, kelapa, pisang, ikan, dan
daging.
Seiring bergesernya waktu, perubahan-perubahan menghampiri Suku Marind yang
ditandai dengan berbagai macam peristiwa penting. Proyek Padi Kumbe dan perjumpaan
dengan misi katholik pada awal abad 19 yang mengakhiri kebudayaan ‘mengayu’17,
perkenalan terhadap ‘kebudayaan melayu’ melalui benda-benda seperti lampu
petromaks, pakaian, dll, yang juga dibawa pedagang gujarat dan pendatang baru dari
kepulauan Maluku pada sekitar 1940an, masuknya periode ‘pemerintahan’ yang dimulai
dari peristiwa historis Pepera dan penetrasi program-program pemerintahan di kampung
(Transmigrasi, ABRI Masuk Desa, bantuan pembangunan desa, beras-isasi Orde Baru
dan sebagainya), hingga yang paling mutakhir adalah introdusir korporasi di atas tanah
adat mereka, salah satunya melalui program Merauke Integrated Food and Energy
Estate/MIFEE pada tahun 2010, di mana salah satu konsesi perusahaan yang terlibat
dalam proyek raksasa ini berada di Kampung Zanegi.
MIFEE adalah ambisi besar pemerintah mengintegrasikan pertanian skala besar dan
perkebunan energi yang luasnya mencapai 1,2 juta hektar tanah ini. Program ini
digadang-gadang akan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus
berkompetisi di pasar ekspor pangan global. MIFEE diproyeksikan membawa rentetan
keuntungan bagi perekonomian daerah maupun nasional; PDRB per kapita Merauke akan
terdongkrak menjadi Rp 124,2 juta per tahun pada tahun 2030 dan anggaran negara
akan dihemat hingga Rp 4,7 triliun melalui pengurangan impor pangan. (Zakaria, 2011),
serta peluang terbukanya 44.900 lapangan kerja di bidang pertanian bagi masyarakat
adat dan transmigran.

17

Berburu Kepala
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Proyek ini menuai kritik keras dari berbagai kalangan. Ia
dianggap berpotensi membawa berbagai dampak buruk
baik secara sosial – masyarakat adat yang tanahnya akan
diambil alih untuk kepentingan konsesi – maupun
terhadap bentang alam ekologi itu sendiri. Di Papua,
Solidaritas Rakyat Papua Tolak MIFEE (SORPATOM) vokal
menyuarakan protes di jalan-jalan 18, kekhawatiran akan
menguatnya proses marjinalisasi, penghancuran hutan,
dan pemiskinan rakyat papua, menjadi dorongan utama
dari rangkaian protes ini. Akademisi-Aktivis pun
mengungkapkan keresahan serupa. Jika kita
memasukkan kata kunci ‘MIFEE’ ataupun ‘Kampung
Zanegi’ di mesin penelusuran daring, maka lembar-lembar
pertama seluruh pencarian akan mengarahkan kita pada
berita, paper penelitian, buku, artikel, yang menyoroti
tentang betapa ironisnya dampak program lumbung
pangan MIFEE yang dicanangkan sepuluh tahun silam
terhadap Kampung Kecil di tengah hutan milik masyarakat
adat Marind Anim tersebut19
Pada tahun 2008, PT. Selaras Inti Semesta, perusahaan
hutan tanaman industri,yang memegang Izin Usaha
Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Nomor 18/
Menhut-11/2009 dengan total luas 169.400 hektar, mulai
berkontak dengan komunitas Marind di Kampung Zanegi.
Mereka melakukan sosialisasi dan menyampaikan
kehendaknya untuk berinvestasi di atas tanah tersebut.
Transaksi tersebut juga diiring-iringi dengan ritus-ritus
adat yang cukup sakral, seperti pemotongan babi 20 dan
pengangkatan anak adat. PT. SIS menjanjikan banyak hal
kepada warga, mulai dari kesejahteraan, peningkatan
kualitas hidup, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan lain
sebagainya.

18

https://nasional.tempo.co/read/294079/warga-jayapura-gelar-mimbar-bebas-tolak-foodestate/full&view=ok

19

Ito et al., 2014; McDonnell, 2021; Savitri, 2013; Silubun & Putri, 2019; Zakaria, 2011
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J Meskipun saat di konfirmasi ulang kepada orang tua-orang tua di Kampung Zanegi, mereka
menyatakan bahwa PT. SIS secara adat masih ‘tidak sah’ masuk ke wilayah adat mereka. Memang
dulu, pernah dilakukan ritual Toki Babi oleh masyarakat Zanegi, namun ritual tersebut dimaksudkan
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Tanah adat Orang Marind lalu diakuisisi dengan nilai yang berada di luar jangkauan nalar;
300 juta untuk 300 ribu hektar dengan masa pinjam pakai selama 60 tahun. 300 juta
tersebut lalu dibagikan secara merata seluruh marga, dan hasilnya, berdasarkan ingatan
komunitas, tiap-tiap anggota marga menikmati kurang lebih 2,5 juta rupiah. Artinya
perusahaan mengambil alih tanah yang luasnya hampir 4,5 kali lipat dari luas Provinsi
DKI Jakarta tersebut hanya dengan harga Rp.1.000,- per hektar. Jumlah yang tentu
sangat menyedihkan dan menghina akal sehat. Ini hanya mungkin dilakukan oleh pihakpihak dengan kuasa luar biasa, entah itu kuasa modal, regulasi, pasar, dan lain
sebagainya, yang dengan kuasa tersebut mampu menundukkan, memengaruhi atau
bahkan memaksa pihak lainnya untuk menuruti kehendak tersebut.
Apa yang lebih tidak masuk akal kemudian adalah masyarakat Zanegi diberikan
semacam ‘sertifikat’ atau ‘piagam’ yang berisi ucapan terimakasih dari perusahaan
setelah memberikan kompensasi tersebut. Bagi warga Zanegi, piagam tersebut dianggap
sebagai bentuk penghargaan dan penerimaan terhadap kehadiran Medco di kampung
mereka. Berbagai istilah ‘lokal’ umumnya dikenal masyarakat sebagai penanda proses
tersebut ; uang ketuk pintu, uang tali asih, uang siri pinang. Istilah ini bukan tanpa makna,
untuk memberi persembahan kepada leluhur di atas tanah 20 hektar yang hari ini menjadi kantor
PT.SIS, bukan untuk keseluruhan tanah sejumlah tiga ratus ribu hektar tersebut. ‘Kalau memang mau
toki babi, ada caranya. Tidak sembarang. Harus ada wati, perlengkapan adat, totem-totem dari seluruh
marga. Semua itu ditambah dengan dokumen diletakkan di atas babi yang sudah ditoki, baru itu
diserahkan dan sah secara adat’, tutur salah satu orang tua.
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dalam adat istiadat, perlakuan atas tanah bersifat sangat sakral, sehingga ada banyak
tahapan-tahapan upacara dan tradisi yang harus dilalui untuk sekedar misalnya
memindahkan hak milik atas tanah ini dari satu orang ke orang lainnya. Di Masyarakat
Marind di Kampung Zanegi misalnya mengharuskan ada upacara toki babi yang juga
harus diikuti dengan kehadiran seluruh totem-totem marga dan benda sakral tertinggi
lainnya, seperti Pohon Wati.
Namun ketika perusahaan hadir membawa bertumpuk-tumpuk uang, dengan maksud
sesegerakan mungkin mengakuisisi tanah adat tersebut, kepercayaan orang Marind
dipertaruhkan, atau bahkan menjadi bahan olok-olokan. Piagam ucapan terima kasih
tersebut misalnya, bagi masyarakat Marind dianggap sebagai ‘bentuk penghargaan’
semata, sebagai tanda ‘kehadiran’ Medco di atas tanahnya, namun makna tersebut
diputarbalikkan oleh perusahaan. Dalam Dokumen Surat Keputusan PT. Selaras Inti
Semesta, No. 005/PRC/I/2008, tertanggal 1 Januari 2008 di Jakarta, yang mengatur
tentang besaran nilai kompensasi kayu sebesar Rp. 2000, per meter kubik, piagam
tersebut berlaku sebagai ‘lampiran bukti’. (Zakaria, 2011)

Proses peralihan tanah juga berlangsung dengan tanpa mempertimbangkan partisipasi
seutuhnya masyarakat Zanegi. Proses perumusan surat perjanjian, misalnya, dilakukan
dengan cara-cara instan. “Dorang bilang ini contoh saja ya pak, surat ini. Nanti diperbaiki
baru datang bawa yang baru”, tutur salah satu warga menirukan apa yang terjadi hampir
sepuluh tahun silam. Namun rupanya, surat perjanjian yang disebut contoh tadi itulah
yang kemudian langsung ditandatangani saat itu juga, dengan tanpa memberikan
kesempatan kepada warga untuk mempelajarinya.
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“Sepuluh tahun terjadi, kami tetap begini-begini saja;
Ilusi Pemberdayaan Masyarakat ”

D

i tengah-tengah Kampung Zanegi, kita akan melihat bangunan sekolah berdiri
tegak.; SD St. Aloysius Gonsaga. Di sekolah itulah anak-anak kampung
mengenyam pendidikan dasar. Terhitung saat ini, jumlah murid aktif mencapai
135 orang, dengan jumlah guru yang hanya
berkisar Tiga orang saja.
Dalam aktivitas belajar mengajar seharihari, terlihat jumlah murid yang bersekolah
sangatlah sedikit, jika dibandingkan dengan
jumlah seluruh anak-anak usia sekolah di
kampung. Hal ini disebabkan karena
kurangnya motivasi pendidikan dari orang
tua murid yang membuat anak-anak pun
pada akhirnya enggan untuk bersekolah.
Namun, problem lain yang tidak kalah serius
adalah bahwa orang tua lebih memilih untuk
memboyong anak-anaknya ke hutan dan
areal perusahaan untuk kerja leles selama
berhari-hari. Di sana mereka berkumpul
bersama anak-anak lainnya, sembari
menunggu orang tua mereka melakukan
kerja-kerja
pemotongan
kayu
dan
pengumpulan makanan. Di areal BevakBevak tersebut, satu hingga beberapa
keluarga inti dan besar tinggal dan berbagi
tugas. Kelompok Perempuan dibebankan
tugas untuk memastikan ketersediaan
pangan dan air bersih, serta merawat anakanak yang ikut diboyong, sebagaimana
tugas mereka selama ini. Sementara itu,
Laki-Laki melakukan kerja-kerja di areal
perkebunan kayu ; membersihkan areal
kerja, menyenso – jika punya alat,
memotong, menumpuk dan menyusun kayu
di pinggir jalan, dan lain sebagainya.
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“Kami tidak
punya pilihan.
Mama harus
ikut, siapa mo
masak dan kas
kami makan, ya
anak akhirnya
juga harus
ikut”.

Kerja reproduksi sosial, yakni salah satunya adalah penyediaan pangan dan perawatan
anak, yang dilakukan Perempuan dalam konteks masyarakat yang dikelilingi oleh
konsesi HTI di Kampung Zanegi hari ini mengalami re-konsentrasi, dari tingkat rumah
tangga di kampung ke areal perkebunan kayu. Hal ini mempengaruhi dinamika
keberlangsungan Pendidikan anak-anak mereka. Jika sebelumnya Perempuan dapat
fokus melakukan kerja perawatan anak di Kampung, sembari memastikan anak-anaknya
dapat mengenyam pendidikan, hal itu kemudian menjadi sedikit rumit. Tenaga
Perempuan dibutuhkan untuk memastikan para pekerja perkebunan kayu dapat terus
bugar, sehat dan berstamina, dengan kerja-kerja penyediaan pangan, namun di saat yang
bersamaan, anak-anak harus terus sekolah dan tersosialisasi. Oleh karena itu, pilihan
yang paling masuk akal bagi keluarga-keluarga pekerja HTI di Zanegi, dan bagi
Perempuan adalah dengan memboyong anak ikut ke Bevak, untuk memastikan anakanak tetap terawat, akan tetapi dengan mengorbankan aspek Pendidikan.
Salah seorang warga yang beraktivitas di Bevak menyatakan bahwa dia pun keberatan
anak-anak ikut turut ke areal kebun kayu ini, hanya saja “Kami tidak punya pilihan. Mama
harus ikut, siapa mo masak dan kas kami makan, ya anak akhirnya juga harus ikut”.
Perusahaan juga beberapa kali telah menegur para pekerja tersebut karena memboyong
anak-anak mereka, ‘Nanti kami dikira mempekerjakan ana-ana dorang’, ujar salah satu
warga menirukan perkataan petugas perusahaan.
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Peran sentral reproduksi sosial yang diemban Perempuan dipaksa untuk terus
melakukan penyesuaian-penyesuaian, atau bahkan pada tingkat tertentu, mengalami
penambahan. Hal ini dikarenakan, kelompok Perempuan yang tinggal di areal Bevak, juga
kadang diperbantukan tenaganya untuk melakukan kerja-kerja tak berbayar lainnya
(karena dianggap membantu suami), seperti menyusun dan menumpuk kayu. Selain itu,
Perempuan juga melakukan kerja-kerja upahan tambahan musiman untuk membantu
memenuhi keuangan keluarga, salah satunya adalah kerja mengumpulkan biji akasia.
“Hari ini anak kampung yang sekolah ke luar ada 7 orang. Sulit mau kuliah mahal. Janji
bantuan Pendidikan perusahaan tidak terlalu jelas”. Di awal-awal sosialisasi, PT. SIS
menjanjikan peningkatan Pendidikan di Kampung melalui bantuan biaya. Akan tetapi
pada praktiknya, bantuan tersebut tidak seperti yang dibayangkan oleh masyarakat.
Mereka berkata bahwa bantuan biaya itu tidak diberikan secara reguler bulanan untuk
mendukung Pendidikan, melainkan diserahkan satu kali saat anak lulus sekolah, yakni
Rp. 300.000/orang untuk anak sekolah di tingkat SD, Rp. 400.000/orang untuk anak di
sekolah menengah pertama (SMP), Rp. 600.000/orang untuk anak di sekolah menengah
atas (SMA), Rp. 700.000/orang untuk anak di perguruan tinggi. Sampai saat ini tidak ada
bantuan lain yang diberikan, beberapa tahun yang lalu pihak perusahaan pernah
memberikan insentif kepada para guru sebesar 1 juta rupiah, tapi hanya satu kali dan
sifatnya tidak berkelanjutan. PT. SIS pernah janji akan memberikan insentif kepada guruguru di SD Zanegi, tapi janji itu tidak pernah direalisasikan sampai sekarang. Sejak awal
PT. SIS mulai kerja di wilayah kampung Zanegi, sekarang sudah hampir 10 tahun ini tidak
ada perubahan apa-apa. Bantuan-bantuan yang diberikan pihak perusahaan juga harus
dengan permohonan segala, hal ini disesalkan warga Zanegi.

Di awal-awal sosialisasi, PT. SIS menjanjikan peningkatan Pendidikan
di Kampung melalui bantuan biaya. Akan tetapi pada praktiknya,
bantuan tersebut tidak seperti yang dibayangkan oleh masyarakat.
Mereka berkata bahwa bantuan biaya itu tidak diberikan secara reguler
bulanan untuk mendukung Pendidikan, melainkan diserahkan satu kali
saat anak lulus sekolah, yakni Rp. 300.000/orang untuk anak sekolah
di tingkat SD, Rp. 400.000/orang untuk anak di sekolah menengah
pertama (SMP), Rp. 600.000/orang untuk anak di sekolah menengah
atas (SMA), Rp. 700.000/orang untuk anak di perguruan tinggi. Sampai
saat ini tidak ada bantuan lain yang diberikan
Di Zanegi juga terdapat satu unit bangunan PUSTU dan dua orang tenaga medis, Mantri
dan Bidan, yang diperbantukan untuk melayani masyarakat sehari-hari. PUSTU di Zanegi
terbuka setiap hari terkecuali saat petugas memiliki urusan ke Puskesmas di pusat
Distrik Anim Ha atau ke kota Merauke. Dahulu, sesuai janjinya, PT.SIS pernah sempat
membuka klinik pengobatan gratis di areal perusahaan, yakni Basecamp Mayo. Namun
tidak berselang lama, klinik tersebut tutup dan tidak lagi beroperasi hingga kini. Tidak
diketahui kapan lagi perusahaan akan memenuhi janjinya untuk mendorong peningkatan
Kesehatan di kalangan masyarakat.
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Penyakit yang umum diderita oleh Warga Zanegi adalah demam, malaria, batuk, pilek,
diare dan kaskadu (kurap), sementara khusus untuk anak-anak usia 5-12 tahun, mereka
kerap menderita penyakit kulit dan gatal-gatal. Warga menduga penyakit kulit dan gatalgatal itu akibat kebiasaan anak-anak yang amat hobi mandi di kolam galian dan rawarawa sekitar kampung. Melalui Pelayanan POSYANDU bagi anak-anak bayi, balita dan
ibu hamil, yang dilaksanakan setiap bulan di tanggal 12, juga ada indikasi kuat bahwa
hari ini, beberapa anak balita di Zanegi mengalami sakit kurang gizi atau gizi buruk.
Dugaan itu diketahui setelah dilakukan pengamatan luar pada beberapa balita dengan
kondisi tubuh tidak proporsional; tubuh kurus, perut membesar, namun lengan dan betis
kaki berukuran kecil. Sedangkan Ibu-Ibu dari anak-anak itu juga terindikasi mengalami
kekurangan energi kronis (KEK).
Indikasi mengenai dugaan stunting tersebut tentu tidak datang secara tiba-tiba, telah
ada konteks atau sejarah yang mendahuluinya. Pada awal-awal tahun 2013, yakni
berkisar antara bulan Januari hingga April, empat orang anak meninggal di Kampung
Zanegi, karena masalah gangguan ISPA, muntah berak dan kekurangan gizi 21. Puluhan
anak kecil menderita busung lapar dan penyakit kulit. Keluarga dari anak yang meninggal
dunia, sekaligus salah satu mantan kepala kampung di Zanegi, Bonefasius Gebze,
menduga bahwa penyakit gizi buruk mengenaskan yang menimpa anak-anak ini tentu
berhubungan dengan meluasnya aktivitas pembukaan hutan alam menjadi hutan kayu.
Mesin-mesin pemotong dan pembelah pohon kayu yang bising membuat hewan-hewan
melarikan diri ke tempat jauh, sehingga sumber protein hewani yang selama ini menjadi
21
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asupan nutrisi bagi masyarakat, juga semakin sulit untuk didapatkan. Ditambah lagi,
kemampuan untuk memenuhi panganan pokok, yang selama ini dapat dilakukan secara
subsistensi melalui aktivitas berburu, berkebun, mengumpulkan pangan, meramu,
sumber-sumber pangan dari hutan, telah digantikan, digantungkan dan dimediasi oleh
proses jual beli harian di Kios pendatang maupun Mobil Pikap sayuran pendatang. Hal
ini tentu melemahkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi pangan rumah
tangganya sendiri, mereka hanya mungkin memperoleh pangan melalui uang segar.

bahwa penyakit gizi buruk mengenaskan yang menimpa
anak-anak ini tentu berhubungan dengan meluasnya
aktivitas pembukaan hutan alam menjadi hutan kayu.
Mesin-mesin pemotong dan pembelah pohon kayu yang
bising membuat hewan-hewan melarikan diri ke tempat jauh,
sehingga sumber protein hewani yang selama ini menjadi
asupan nutrisi bagi masyarakat, juga semakin sulit untuk
didapatkan. Ditambah lagi, kemampuan untuk memenuhi
panganan pokok, yang selama ini dapat dilakukan secara
subsistensi melalui aktivitas berburu, berkebun,
mengumpulkan pangan, meramu, sumber-sumber pangan
dari hutan, telah digantikan, digantungkan dan dimediasi
oleh proses jual beli harian di Kios pendatang maupun Mobil
Pikap sayuran pendatang.
Vitalis Gebze, salah seorang warga yang cukup vokal terhadap perusahaan, berkata
dengan nada bercampur kemarahan dan rasa sedih “Sudah sepuluh tahun, kami tetap
begini-begini saja”. Ungkapan ini menggambarkan bagaimana situasi Zanegi yang selain
memang tidak mengalami perubahan seperti dijanjikan oleh PT. SIS, bahkan lebih jauh
lagi, mengalami dampak-dampak lain yang tak terhindarkan. Pernyataan Vitalis Gebze
juga secara langsung mematahkan apa yang menjadi tujuan dari program MIFEE itu
sendiri. Dalam Grand Design-nya, selain menyebutkan tujuan MIFEE untuk memperkuat
stok atau cadangan pangan nasional dan bioenergi dalam rangka memperkuat dan
melestarikan ketahanan pangan nasional, juga diharapkan mampu meningkatkan
kesejahteraan Masyarakat Merauke, sebagai tempat di mana proyek ini dilaksanakan.
Namun yang terjadi hari ini menampilkan hal yang berlawanan, pemberdayaan yang
dielu-elukan nyatanya bersifat semu; uang kompensasi yang nilainya tidak sebanding
dengan kehilangan hutan, berkurangnya kemampuan untuk memenuhi pangan secara
subsistensi, timbulnya penyakit-penyakit yang bersinggungan dengan kelaparan, janjijani kesejahteraan yang tidak pernah terwujud, dll.
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“Dari Tuan Dusun ke Pekerja Upahan;
menengok kondisi-kondisi praktik perburuhan
di konsesi PT. SIS dan ketimpangan ekonomi kayu”.

“Sekarang
kampung
sepi, semua
ada tinggal di
bevak sana,
kerja leles”,

S

ekarang kampung sepi, semua ada tinggal di bevak sana, kerja leles”, - tutur salah
satu warga kampung Zanegi. Siang hari kampung menjadi amat lengang, tampak
beberapa warga, umumnya orang tua dan Perempuan melakukan aktivitas seperti
biasa. Menjelang sore hari, satu per warga mulai pulang, ada yang bahkan kembali dalam
kelompok-kelompok besar, diangkut dengan menggunakan satu truk. Mereka ini warga
yang baru saja kembali dari kerja leles, sebagian lainnya dari mencari kulit gambir. Kulit
gambir tersebut merupakan salah satu bahan dampingan aktivitas menyirih pinang yang
umumnya dilakukan oleh Suku Marind. Tiap kilogram gambir basah, harga dibanderol
kira-kira Rp. 1.200,- sementara untuk gambir kering, pengepul akan membayar sebesar
Rp.3.000,-. Kampung Zanegi dan wilayah di sekitarnya memang dikenal sebagai salah
satu penghasil gambir di Merauke.
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Kerja Leles adalah salah satu relasi kerja yang ada di Perkebunan Hutan Tanaman
Industri milik Medco Group tersebut. Aktivitas utama dari kerja ini adalah membersihkan
potongan ranting-ranting dan kayu-kayu kecil sisa dari penebangan kayu-kayu besar,
baik dalam proses pembukaan hutan alam22, maupun panen kebun kayu eucalyptus23.
Kerja Leles , menurut masyarakat, adalah hasil dari tuntutan mereka kepada perusahaan.
Mereka berkata, ‘Kami tuntut perusahaan untuk supaya kami bisa kerja leles.
Sebelumnya kayu-kayu kecil ini trada harga, jadi sampah saja. Dorang hanya pikir kayukayu besar kontraktor saja. Kalau mau bersaing deng kontraktor, kami tida mampu. Ini
saja yang bisa’. Sebelum ini kayu-kayu kecil tersebut hanya diperlakukan sebagai
sampah penebangan kayu-kayu besar oleh kontraktor. Masyarakat yang merasa tidak
mendapatkan manfaat apapun dari aktivitas pembukaan hutan alam maupun panen
kebun kayu, serta ketidakmampuan mereka untuk bersaing dengan para perusahaanperusahaan kontraktor yang menguasai alat-alat berat, kemudian menuntut perusahaan
agar kayu leles diberi harga dan pekerjaan memungutnya juga diberi upah.

“Kami tuntut perusahaan untuk supaya kami bisa kerja leles.
Sebelumnya kayu-kayu kecil ini trada harga, jadi sampah saja.
Dorang hanya pikir kayu-kayu besar kontraktor saja. Kalau mau
bersaing deng kontraktor, kami tida mampu. Ini saja yang bisa”

22

Pembukaan hutan alam adalah aktivitas land clearing pertama kali yang dilakukan oleh perusahaan
sebelum menanam kembali hutan yang telah dirambah tersebut dengan komoditas kayu tertentu.

23

Sementara panen kebun kayu adalah aktivitas menebang kayu komoditas yang ditanam oleh
perusahaan HTI,
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Perusahaan pun menyambut baik usul ini, sebab usut punya usut, medio 2017-2028,
Medco kembali membuka bisnis PLTBm – Pembangkit Listrik Tenaga BioMass, bekerja
sama dengan PTN – di Kampung Wapeko, salah satu konsesi Medco untuk komoditas
Padi (dengan anak perusahaannya yakni PT. Parama Pangan Papua) 24. Tentu saja
mereka memerlukan pasokan Chip Kayu untuk mengoperasikan PTLBm dan Chip Kayu
yang dimaksud adalah sisa-sisa potongan kayu kecil yang dikumpulkan melalui kerja
leles tersebut. Ditambah lagi dengan letak geografis Wapeko dan Zanegi yang saling
berdekatan satu sama lain, menjadi sebuah keuntungan sendiri bagi Medco untuk
mengamankan pasokan bahan baku PLTBm miliknya. Namun kita melihat bahwa,
seolah-olah karena kebaikan hati Medco lah, kerja leles tersebut memiliki nilai, padahal
di baliknya ada kebutuhan untuk menyatukan semua lini bisnis dari hulu ke hilir di
Kawasan hutan adat milik masyarakat Marind tersebut.
Setiap warga Zanegi yang ingin bekerja sebagai buruh leles harus mendaftarkan dirinya
kepada mandor leles/kontraktor, alih-alih ke Perusahaan. Relasi kerja yang terbentuk
antara mandor dan pekerja leles adalah berbasis upah dan hasil kerja, artinya buruh
dibayar sesuai dengan hasil kubikasi 25 yang diperoleh selama periode masa kerja, yakni
per 15 hari. Berdasarkan keterangan warga, PT. SIS membeli kayu dari mandor yakni
sebesar Rp. 85.000,-/kubik, dari komponen uang tersebut, pekerja leles mendapatkan
upah sebesar Rp. 60.000/kubik, sementara sisanya Rp.25.000 diambil oleh mandor
lapangan. Pekerja leles yang diwawancarai berkata bahwa dalam satu periode masa
kerja, yakni 15 hari, Ia bersama kelompoknya, dapat terdiri dari 3 hingga 4 orang,
mengumpulkan hingga 100 kubik, artinya upah yang diperoleh mencapai 6 juta rupiah.
Namun upah ini harus dibagi rata dengan pekerja lainnya dan juga belum dipotong
hutang bahan makanan di kios-kios atau di kontraktor, seperti beras, gula, kopi, teh,
rokok, pinang, sarden, bumbu dapur, daging rusa, minyak goreng, bensin, dll, yang
mereka habiskan selama 15 hari kerja. Bahan makanan menduduki urutan pertama porsi
pengeluaran terbesar, apalagi bagi pekerja leles yang mau tak mau harus memboyong
semua anggota keluarganya ke Bevak. Untuk beras saja, satu keluarga inti yang terdiri
dari empat orang anggota keluarga, dapat menghabiskan beras hingga 10 -20 kilogram.
Dengan harga beras bervariasi antara 13-15 ribu, selama 15 hari, satu keluarga buruh
leles harus merogoh kocek sekitar 130 hingga 300 ribu rupiah. Aman jika diasumsikan
bahwa selama satu masa kerja, keluarga kecil dapat menghabiskan 500 ribu sampai 1
juta rupiah untuk bahan makanan saja.

24

https://www.thejakartapost.com/news/2017/02/06/papua-plans-to-use-biomass-power-plant.html

25

Kubikasi adalah satuan ukuran yang digunakan untuk menentukan dimensi dan nilai kayu. Untuk
kayu Leles, aturan kubikasinya adalah Panjang (tergantung dari kemampuan pekerja) dikali Tinggi
(Maksimal 1 Meter) dikali Tebal (ukuran ditetapkan oleh perusahaan yakni 0,69) dikali dengan Harga
yang disepakati (60 – 80 Ribu). Jika Panjang kayu leles mencapai 10 meter, maka 10 x 1 x 0,69 =
6,9 Kubik. 6,9 ini lalu dikalikan dengan jumlah harga perkubik yakni 60 ribu, didapatkanlah hasil 414
ribu untuk 6,9 kubik kayu leles.
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Nama Barang

Harga Satuan

Beras

Rp. 13.000/Kg – Rp. 15.000/Kg

Gula

Rp. 20.000/Kg, harga eceran Rp. 5.000 – 10.000/Bungkus

Kopi

Rp. 2.000/Bungkus

Teh

Rp. 10.000/Bungkus

Minyak Goreng

Rp. 16.000/Botol

Supermi

Rp. 3.000/Bungkus

Sarden Besar

Rp. 20.000/Bungkus, sarden keleng kecil Rp. 10.000

Telur

Rp. 3.000/butir

Rokok

Rp. 35.000/Bungkus

Lempeng

Rp. 8.000/Bungkus

Pinang Kering

Rp. 5.000/Bungkus

Kertas Rokok, Cengkeh

Rp. 1.000/Bungkus

Daging Rusa

Rp. 25.000/Kg

Bensin

Rp. 10.000/Liter
Harga rerata bama di kios kampung Zanegi

Pernah pada satu periode, para pekerja leles ini menuntut jatah beras gratis di
perusahaan. Lalu perusahan memenuhinya dan memberikan jatah beras murah dengan
harga miring, yakni 6 ribu rupiah saja. Namun kualitas beras yang diberikan sungguh
sangat memprihatinkan; berkutu dan berbau busuk ketika dimakan. ‘Kami sudah protes
ke perusahaan, kami tidak mau BERAS KUTU BUSUK itu. Kami ini manusia bukan babi
dikasih beras model begitu’ – tutur salah satu pekerja leles. Akhirnya bantuan beras
tersebut berhenti dengan sendirinya, tidak ada pekerja yang juga tega memberi makan
keluarganya dengan beras yang lebih layak menjadi panganan ternak tersebut.
Buruh leles ini bekerja secara lepas tanpa ikatan kontrak apapun. Mereka juga tidak
memiliki hak apapun sebagai pekerja, entah itu hak Kesehatan, Cuti, atau bahkan
jaminan mendasar seperti keamanan dan keselamatan. Mereka berada pada relasi yang
sangat rentan dan eksploitatif, karena hanya berpatokan pada kemampuan diri untuk
menghasilkan kubikasi sebanyak-banyaknya dalam masa kerja tertentu. Mereka juga
harus melibatkan anggota keluarga lainnya – seperti isteri-isteri, sebagai tenaga
tambahan tanpa upah, untuk mengejar hasil sebanyak-banyak tadi. Di satu sisi, para
isteri ini dibebankan pekerjaan domestik yang tidak sedikit,dan bahkan juga mencari
pekerjaan upahan lainnya yang bersifat musiman, seperti mencari biji akasia dan kayu
gambir.
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Para pekerja leles hidup di bevak-bevak di dalam hutan yang sudah gundul. Mereka tentu
tidak dapat membagi waktunya antara melakukan kerja upahan atau aktivitas
pemenuhan pangan secara subsistensi, satu satunya cara untuk memenuhi pangan
harian adalah melalui relasi jual beli. Namun karena, mereka sudah masuk dalam sirkuit
kerja upahan yang siklikal, di mana periode penerimaan upah berlangsung dalam kurun
waktu tertentu, maka pada waktu di mana uang belum tersedia, mereka harus terjebak
pada ikatan hutang hanya untuk sekedar memenuhi pangan.
Lalu relasi kerja berikutnya adalah kerja penebangan kayu-kayu besar yang dilakukan
oleh para kontraktor. Aktivitas utama dari pekerjaan borongan kontraktor ini adalah
untuk melakukan proses land clearing hutan alam, pemotongan kayu-kayu, dan
pengangkutan. Mereka bekerja berdasarkan kontrak dan diperkenankan menggunakan
tenaga dari luar (outsource) untuk melakukan pekerjaan tambahan lainnya. Kontraktor
yang terkenal di kalangan masyarakat Zanegi adalah PT. BPJ, dengan nama penanggung
jawab utama adalah Pak Eko, selain itu ada juga Pak Kuat, dengan nama perusahaan
yang tidak diketahui.
Kubikasi kayu besar dan kayu leles tentu memiliki dimensi yang berbeda, kayu besar
dapat memiliki panjang hingga 2,8 meter dan tinggi tumpukan hingga 2 meter.
Perbedaan kubikasi ini juga terkait dengan perbedaan kemampuan penggarapan yang
dipengaruhi oleh jenis perkakas yang digunakan, kontraktor tentu saja ditunjang oleh
alat-alat berat yang memungkinkan mereka mengatur kayu-kayu berat tersebut di atas
tumpukan, sementara para pekerja leles mengandalkan tenaga manual untuk
mengangkat dan menyusun kayu. ‘Kalau torang ya harus pikul di pundak’, tutur salah
seorang pekerja leles di Zanegi.
Kontraktor besar seperti BPJ juga memiliki kemampuan penggarapan skala luas.
Menurut keterangan warga, dalam ukuran satu blok, yakni rata rata 500 m x 500 m,
keuntungan yang dapat diperoleh mencapai 30 sampai 35 juta per blok. Keuntungan ini
belum ditambah dari chip-chip kayu yang dikumpulkan oleh para pekerja leles. Selain
itu, warga juga mendengar para kontraktor yang mengeluhkan perbedaan panen di hutan
alam (periode land clearing) dan Hutan Kayu Eucalyptus. Di hutan alam, per 10 hektar
luasan, jumlah kubikasi yang dapat dikumpulkan mencapai 42-43 ribu kubik, sementara
di HTI, dengan luasan yang sama, hanya berkisar antara 8 hingga 10 ribu rupiah. Hal ini
tidak mengejutkan, mengingat potensi pepohonan dan kayu-kayu yang ada di hutan
alam di Papua memang dikenal sangat kaya.

32

Torang Semua Ini Hanya Jadi Penonton Saja,
Lumbung Pangan dan Riwayat Kegagalannya di Tanah Marind

Pada saat periode pengumpulan data dilakukan, yakni Oktober 2021 dan Maret 2022,
PT. SIS sedang melakukan pembukaan lahan baru, yang disesuaikan dengan RKT
(rencana kerja tahunan) milik mereka. Pada bulan September 2021, penggundulan hutan
dilakukan di atas tanah marga Mahuze, sebuah wilayah mencari makan/dusun, yang
Bernama Samun. Hasil perundingan antara pihak perusahaan dengan marga pemilik
tanah adat menyepakati nilai kompensasi kayu bulat, yakni seharga Rp. 2.500.-/Kubik.
Harga tersebut diklaim lebih tinggi daripada patokan regulasi tentang kompensasi kayu,
yakni Peraturan Gubernur Papua Nomor 64 Tahun 2012 tanggal 31 Desember 2012
tentang Standar Kompensasi atas Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Kayu yang Dipungut
pada Areal Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, yang hanya memberikan harga sebesar
RP. 2000,-/Kubik. Namun, menurut pemilik tanah, harga tersebut sangatlah kecil dan
tidak adil, karena perusahaan sendiri dianggap belum mengganti rugi tanah yang
digunakan (meskipun perusahaan kemudian dapat mengungkit kompensasi 300 juta
yang telah diserahkan hampir satu decade silam). Lalu akibat desakan anggota marga,
Pihak perusahaan menyerahkan 1 unit motor bekas sebagai kompensasi untuk
pembukaan lahan baru milik marga Mahuze.
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Kecilnya kompensasi kayu ini memang
menjadi salah satu sumber kemarahan dari
masyarakat Zanegi kepada perusahaan dari
tahun ke tahun. Nilai tersebut dianggap
tidak adil dan keterlaluan, beberapa kali
warga telah melayangkan protes langsung
kepada perusahaan dan pemerintah serta
melakukan pemalangan di areal perkebunan
HTI, namun hasil negosiasi tetap saja nihil.
Perusahaan berlindung di balik regulasi sah
yang mengatur persoalan kompensasi.
Sementara, pemerintah, sebagai regulator
yang berkuasa penuh, juga tidak bergeming
sama sekali. Laksmi Savitri (2014) dalam
bukunya yang berjudul Politik dan
Perampasan Tanah, menguliti perbandingan
aliran keuntungan ekonomi kayu di
Perkebunan HTI milik Medco Group
tersebut. Dengan menyitir data dari BPS
Provinsi Papua, didapati fakta bahwa nilai
ekspor kayu serpih produksi Medco pada
2010 mencapai 135 dolar Amerika Serikat
per meter kubik atau Rp 12.737.250 per
meter kubik. Dapat dibayangkan siapa yang
sesungguhnya mendulang untung paling
banyak dari ekonomi kayu ini.
Lalu pembukaan lahan berikutnya – yang
menjadi bagian dari RKT 2022 seluas
922,13 hektar – terjadi di atas tanah marga
Mahuze dan Balag aize Sub Ndimarze di
dusun Samun, Otanwamuk, Kombadi dan
Iduwal. Pembukaan lahan ini dilakukan
sejak 2021 lalu. Awalnya pemilik tanah adat
menolak pembukaan lahan baru di hutan
alam,
warga
sempat
melakukan
pemalangan jalan masuk area RKT, namun
setelah dilakukan pembicaraan bersama,
akhirnya palang dibuka dan aktivitas
perusahaan dapat berlangsung, dengan
beberapa kesepakatan.

34

Torang Semua Ini Hanya Jadi Penonton Saja,
Lumbung Pangan dan Riwayat Kegagalannya di Tanah Marind

Adapun hasil kesepakatan perusahaan dan pemilik tanah adalah bahwa perusahaan
bersedia memberikan pinjaman kepada pemilik dusun berupa uang dan barang (dua unit
kendaraan motor dan satu unit truck), dengan syarat tuan dusun memberikan ‘tanah
adatnya sebagai jaminan’. Perundingan tersebut dituangkan dalam bentuk surat
kesepakatan yang ditulis tangan dan tanpa proses pendokumentasian formal lainnya
(hanya melalui pembicaraan lisan). Pihak yang menjadi wakil marga adalah Moses
Balagaize.
Moses Balagaize mengakui bahwa sempat terjadi kekeliruan dalam proses pemberian
izin aktivitas dari marga kepada perusahaan, di mana Ia justru tanpa sengaja
memberikan Izin di atas tanah adat yang bukan miliknya, melainkan milik Marga
Mahuze. Masalah kemudian muncul, marga Mahuze yang diwakili oleh Fredy Mahuze
dan Petrus Mahuze menuntut ganti rugi atau denda kepada Marga Balagaize dan PT. SIS,
atas kerugian dan kerusakan hutan yang sudah terlanjur digusur. PT. SIS lalu
memberikan ganti rugi yakni berupa uang tunai sebesar 60 juta untuk dua blok yang
sudah ditebang, Uang ini digunakan untuk membeli motor bekas 2 unit, sementaranya
sisanya dibagikan kepada pemilik tanah bersangkutan. Namun ternyata, uang 60 juta
tersebut tidak diberikan secara cuma-cuma. Perusahaan menyatakan bahwa uang yang
dipergunakan untuk membeli motor tersebut harus diganti dari hasil kubikasi kayu leles
nantinya. Artinya, alih-alih kompensasi atas kerusakan hutan, uang tersebut adalah
pinjaman yang kembali harus diganti dengan kayu, kayu dan kayu.
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Hal serupa juga terjadi pada proses pembukaan hutan di atas tanah marga Balagaize.
Dua kendaraan motor dan Satu mobil truck yang dituntut oleh pihak marga juga dipenuhi
dengan mekanisme pinjaman, dengan catatan Perusahaan harus menerima tanah adat
sebagai jaminan. Perusahaan akan memotong uang kubikasi kayu sebesar Rp.
9.000.000 untuk pembayaran utang kendaraan, yakni; Rp. 1.500.000 untuk masingmasing kendaraan roda dua dan Rp. 6.000.000 angsuran pinjaman truck, ini dilakukan
setiap bulan. Artinya lagi-lagi, permintaan kendaraan tersebut sebagai hasil dari
kesepakatan bukanlah bentuk kompensasi atas tanah, melainkan pinjaman.
Hal ini sebenarnya membingungkan, sebab yang dipahami sebagai jaminan dalam
kehidupan sehari-hari adalah barang baik bergerak maupun tidak bergerak yang
diserahkan oleh debitur kepada kreditur sebagai jaminan bahwa Ia akan menyelesaikan
kewajiban pinjaman dalam batas waktu yang ditentukan. Jika debitur gagal memenuhi
kewajibannya, maka secara langsung barang yang dijaminkan tersebut berpindah
kepemilikannya kepada kreditur. Namun, Selama kewajiban hutang dipenuhi oleh
debitur, maka jaminan tersebut tetap tidak berpindah status kepemilikannya kepada
siapapun. Lantas kembali pada kasus PT. SIS dan Tuan Dusun di Kampung Zanegi,
perusahaan dalam hal ini berlaku sangat culas dan tidak adil, mereka mampu
membongkar hutan tersebut tanpa modal sama sekali - untuk tidak mengatakan dari
hasil membodohi masyarakat - sebab mereka hanya memberikan pinjaman yang akan
dibayarkan kembali secara periodik (mencicil) oleh marga, dan bahkan tetap secara
leluasa mengambil hasil kayu hutan adat (yang dianggap sebagai jaminan) tersebut
tanpa harus mengeluarkan uang sepeser pun.
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Moses Balagaize saat ditemui dalam sebuah kesempatan terpisah, berkata ‘Kami
merasa sudah cocok dengan apa yang dilakukan perusahaan. Karena kami memang juga
butuh mobil truk ini untuk usaha di HTI juga. Hanya saja mungkin ke depan, perusahaan
bisa tambah nilai kubikasi kayu’. Ia merasa tidak ada yang keliru dari proses ini, bahkan
setelah dijelaskan, bahwa sesungguhnya perusahaan tidak memberikan apapun dan
sepeserpun kepada mereka, bahwa truck tersebut pada akhirnya mereka dapatkan dari
hasil keringat mereka sendiri. Moses berpikir secara sederhana, bahwa Ia sedang
memerlukan uang tambahan (Ia sudah memiliki modal awal untuk membeli truck yakni
berkisar 50 hingga 70 juta, dan Ia memerlukan tambahan pinjaman sebesar 100 juta)
untuk memulai usaha, dan perusahaan hadir menawarkan sumber dayanya. Ia merasa
ini sesuatu yang mutual. Dengan truk tersebut Ia dapat menjadi salah satu
mandor/kontraktor mandiri di tanah adat miliknya. Kontraktor mandiri ini sebenarnya
tidak jauh berbeda dari status kontraktor lain seperti yang dijelaskan di atas. Dengan
menjadi kontraktor peluangnya untuk meningkatkan pendapatan tentu jauh lebih besar
ketimbang menjadi pekerja leles biasa, akan tetapi harga yang Ia keluarkan juga tentu
tidak sedikit, setara ratusan hektar tanah adat miliknya. Sementara itu perusahaan,
dengan berbagai kuasa dan modalnya, berpeluang mendulang sebanyak-banyaknya
keuntungan dari ekonomi kayu di atas tanah yang dulu merupakan tanah adat milik
Moses dan Marganya.
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Dinamika Gender di Perkebunan HTI

H

elena Ndiken baru saja kembali dari wilayah HTI,
persis saat matahari perlahan mulai terbenam
petang itu. Dengan bertelanjang kaki, Ia membawa
satu karung berwarna putih bermuatan 50 Kg di pundaknya.
“Ini biji akasia”, tuturnya, saat ditanya apa yang ada di
dalam karung berukuran setengah kuintal tersebut. Lalu Ia
masuk ke dalam rumah, mengambil satu terpal biru dan
satu ember hijau muda. Ia membentangkan terpal biru yang
berukuran cukup besar dan mengeluarkan sebagian dari
dari karung tadi persis di tengah-tengah terpal. Ia lalu
dibantu oleh anak Perempuan atau cucunya duduk
mengelilingi daun-daun tersebut dan mulai membelah daun
kering tadi menjadi dua dan memisahkan biji-biji akasia
yang berukuran sangat kecil, hampir menyerupai biji
semangka.
Mencari biji akasia adalah salah satu mata pencaharian
musiman yang tersedia bagi para Perempuan di Kampung
Zanegi. Pekerjaan ini tidak selalu tersedia sepanjang tahun.
Pada bulan Juni dan Juli, umumnya dedaunan baru saja
tumbuh, di bulan Agustus dan September dedaunan tadi
mulai beranjak tua, dan puncaknya musim panen
berlangsung antara bulan September hingga Oktober. Pada
bulan-bulan panen tersebut, Perempuan di Kampung
Zanegi akan berduyun-duyun, baik secara individual
maupun kelompok, berjalan kaki ke wilayah HTI, sembari
membawa karung-karung besar bermuatan hingga 50 Kg.
Di sana mereka memiliki dua cara untuk merontokkan
daun-daun yang berisi biji akasia tadi, pertama dengan cara
menebang langsung pohonnya hingga tumbang, dan
memetiknya saat terjatuh di tanah, dan yang kedua adalah dengan memanjat pohon dan
memetiknya langsung dari atas pohon. Cara kedua lebih beresiko secara keamanan dan
keselamatan kerja, sebab pohon-pohon tersebut umumnya dikelilingi oleh semut api,
yang terkenal ganas dan memiliki gigitan yang menyakitkan. Akan tetapi cara pertama
juga bukan tanpa resiko, beberapa kali pihak perusahaan menegur dan melarang warga
untuk menebang pohon tersebut.
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Daun-daun kering akasia yang telah dipetik tadi, dimasukkan ke dalam karung hingga
penuh. Dengan karung-karung penuh tersebut, mereka kembali berjalan kaki ke kampung
atau di bevak, sesampainya di tempat, karung dibuka, dedaunan kering tersebut
dikeluarkan dari dalamnya dan dimasukkan di dalam wadah seperti ember atau kadang
dihambur di tanah begitu saja. Setelah dipilah, biji dibersihkan dari serat-seratnya dan
dijemur di bawah sinar matahari, lalu biji akasia siap dijual.
Pekerjaan ini dapat memakan waktu berjam-jam atau bahkan hari, sangat tergantung
dari jumlah tenaga yang diperbantukan, dalam situasi Mama Helena, Ia dibantu oleh
anak-anak Perempuan 3 hingga 4 orang, sehingga pekerjaan itu keesokan harinya sudah
dapat dirampungkan. Faktor lainnya yang berpengaruh adalah beban kerja domestik
yang harus diselesaikan di rumah tangga. Padatnya aktivitas domestik yang menjadi
tanggung jawab Perempuan Suku Marind di Kampung Zanegi, membuat mereka harus
pandai membagi waktu antara kerja domestik dan kerja mencari nafkah seperti ini. Mama
Helena sendiri baru memulai berjalan ke hutan dan mencari biji akasia, ketika Ia sudah
memastikan semua pekerjaan domestik selesai, kira-kira pukul dua siang. Jika di
kalkulasi, waktu yang Ia tempuh dari sejak awal berjalan kaki ke HTI hingga biji siap dijual
kepada pengepul, mencapai kurang lebih dua hingga tiga hari. Satu karung bermuatan
50 Kg ini, biasanya Mama berhasil mendapatkan 1 Kg biji akasia siap jual.
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Lantas berapa harga untuk pekerjaan yang sangat melelahkan, penuh resiko dengan
waktu kerja yang panjang ini? Beberapa tahun silam, pengepul membeli biji akasia
dengan harga yang cukup baik, yakni 300 an ribu rupiah per kilogram. “Sekarang harga
su turun jauh”, kata Mama Helena. Hari ini pengepul membelinya dengan harga miring,
yakni 75 ribu rupiah saja perkilogramnya. Saat ditanya dari mana asal pengepul,
umumnya para Perempuan ini hanya mengetahui asal pengepul yakni ‘Dari Sota’ 26.
Namun, untuk apa biji akasia dan bagaimana biji-biji akasia tersebut digunakan mereka
tidak pernah tahu persis.
Beberapa hari kemudian saat Mama Helen mendapatkan upahnya, Ia berhadapan dengan
anak laki-lakinya paling kecil yang merengek-rengek meminta uang jajan. Ia tidak
menggubris anak yang menangis-nangis hingga berguling ke arah selokan.
Pemandangan tersebut umum saja terjadi, anak-anak biasanya tahu persis kapan orang
tuanya mendapatkan uang. Mama Helena tidak bergeming, sebab uang tersebut memang
Ia harus gunakan untuk membeli kebutuhan rumah tangga, yang makin hari harganya
semakin meningkat.
Pada waktu-waktu di mana biji akasia belum siap Panen, para Perempuan di kampung
melakukan berbagai aktivitas penghidupan lainnya di hutan -hutan adat milik mereka.
Pada musim hujan misalnya, yang terjadi antara bulan November dan Maret, mereka
memancing ikan dengan menggunakan mata kail di kali-kali tersisa di sekitar kampung.
Sementara pada musim kering, pada bulan Juni hingga Juli, mereka tetap mencarI ikan
hanya saja dengan menggunakan tali nilon. Jika suami mereka masih aktif berburu,
maka Perempuan dan anak-anaknya akan ikut pergi ke hutan, memasang jerat babi dan
rusa, mencari telur kasuari, dan memangkur sagu selama beberapa hari. Namun, bagi
Perempuan yang suaminya bekerja upahan di perkebunan, maka mereka juga harus ikut
untuk memastikan penyediaan pangan bagi seluruh anggota keluarga yang terlibat
dalam kerja tersebut.
Perempuan Adat Marind memiliki ikatan yang erat dengan hutan dan alam. Boellars
berargumentasi bahwa kaum Laki-Laki Marind sekalipun sangat menghormati dan
mengakui keunggulan Perempuan Marind. “Lagipula orang Marind itu sekarang
menyadari, bahwa secara ekonomis dan sosial, wanita itu lebih unggul. Sumbangannya
dalam penyediaan bahan pangan dan pemeliharaan anak mereka jauh mengatasi
prestasinya sendiri sebagai pemburu dan pengaman Lingkungan hidup” (Boelaars, 1986,
p. 13). Perempuan memastikan ketersediaan pangan rumah tangga melalui kerja-kerja
subsisten di hutan-hutan adat milik mereka; meramu sagu, berkebun (pisang, umbiumbian, kelapa), memancing ikan, dan lain-lain. Kerja-kerja pemenuhan pangan, air,
obat-obatan tradisional, pemeliharaan anak, penjagaan hutan dan lingkungan tersebut
adalah pondasi dari proses memastikan keberlangsungan rumah tangga dan/atau
masyarakat adat itu sendiri. Artinya Perempuan Marind sejak di masa lampau sekalipun
telah menduduki posisi sentral dan penting dalam komunitas adat.

26

Sota adalah wilayah perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini
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Akan tetapi saat penetrasi kepentingan pembangunan memengaruhi kondisi hutan, alam
dan lingkungan, maka Perempuan pun merasakan dampaknya secara langsung. Mereka
harus kehilangan situs penting bagi kerja-kerja reproduksi sosialnya, mereka mengalami
hambatan akses atas pangan, air bersih dan obat-obatan tradisional, sehingga mereka
juga kehilangan kemampuan untuk memastikan kebertahanan dan keberlangsungan
hidup keluarga dan komunitasnya. Pada konteks masyarakat Zanegi hari ini, Perempuan
harus berhadapan pada situasi di mana Ia mengalami beban kerja rumah tangga yang
meningkat dan terkonsentrasi di wilayah perkebunan (bevak). Ia harus terlibat baik
secara langsung – sebaga tenaga bantuan tanpa upah dalam kerja leles – maupun tidak
langsung – sebagai penyedia pangan dan perawat anak-anak – di dalam situs Hutan
Tanaman Industri.
Keterlibatan Perempuan dalam kerja-kerja upahan di perkebunan kayu tidak pernah
bernilai moneter, tenaga perempuan hanya dianggap sebagai ‘tambahan belaka’ dan
tidak dihitung sebagai utama, sehingga dianggap wajar jika Perempuan (dan bahkan
anak-anak) tidak diupah dalam kerja-kerja di kebun kayu tersebut. Sementara itu,
setelah bertungkus lumus kerja tanpa upah, mereka juga harus tetap menjalankan peran
domestiknya ; menyediakan pangan dan merawat anak. Kerja ini di masa-masa lampau
memang semata dimaksudkan untuk memastikan keberlangsungan dan kebertahanan
rumah tangga dan masyarakat, namun pada konteks komunitas yang berhadapan
dengan ekspansi HTI, tentu kerja-kerja reproduksi sosial tersebut menyokong proses
akumulasi modal dan keuntungan oleh perusahaan. Perempuan dalam hal ini
memastikan pangan, gizi, nutrisi, kesehatan, kewarasan, dan faktor-faktor pendukung
lainnya, dari seorang pekerja upahan, untuk dapat bekerja secara maksimal agar
mendatangkan keuntungan sebanyak-banyaknya bagi kelas yang mempekerjakannya.
Berubahnya kondisi hutan alam juga melemahkan kemampuan untuk menghasilkan
pangannya secara subsistensi. Anggota rumah tangga yang lain, yang biasanya
diperbantukan untuk kerja subsistensi, memangkur sagu misalnya, sudah tidak tersedia
dan terserap di kerja-kerja upahan di HTI, padahal dalam aktivitas memangkur sagu,
tenaga laki-laki diperlukan untuk merobohkan dan memotong pohon sagu. Para Mama
juga harus memikirkan bagaimana pangan rumah tangga harus tetap terpenuhi. Maka
pilihan yang masuk akal adalah, pertama, ikut melakukan kerja pencarian nafkah lain,
dan yang kedua, adalah berhutang. Salah satu sumber penghasilan yang khas dilakoni
oleh Perempuan adalah kerja mencari biji akasia, yang telah dideskripsikan sebelumnya.
Kerja tersebut penuh resiko, upah murah dan memiliki jam kerja yang panjang. Akan
tetapi, Perempuan tidak memiliki banyak pilihan selain menjalaninya, mereka harus
mendapatkan sumber uang tambahan untuk memastikan kebutuhan rumah tangganya
terpenuhi.
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Peran Perempuan yang sangat sentral dalam kehidupan sehari-hari terkadang justru
berbanding terbalik dengan kondisi kesehatan dan gizinya sendiri. Seperti yang
diceritakan pada bagian sebelumnya, bahwa laporan Kesehatan berkala dari Pustu di
Kampung Zanegi, banyak Ibu yang menderita sakit KEK/ Kekurangan Energi Kronis,
sebuah keadaan di mana remaja putri/perempuan mengalami kekurangan gizi (kalori dan
protein) yang berlangsung lama atau menahun. 27. Penyakit ini tentu erat kaitannya
dengan aspek pemenuhan gizi dan nutrisi sehari-hari. Berubahnya pola konsumsi, dari
sumber-sumber alami yang bernilai gizi tinggi (sagu, umbi-umbian, pisang, kelapa,
daging-dagingan, sayur-sayuran), kepada makanan instan yang diproduksi pabrikpabrik (mie instan, ikan kaleng/sarden) serta sayur-sayuran tidak segar(yang sering
dibawa keliling oleh mobil-mobil pickup), turut mempengaruhi kondisi gizi anggota
rumah tangga. Tidak hanya KEK, Laksmi (2013) menemukan banyak ibu menyusui
memiliki bayi yang menderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) , penyakit ini
kemungkinan besar disebabkan oleh masifnya konsumsi tembakau dan pinang di
kalangan Perempuan, sebagai cara untuk menunda lapar. Yang tak kalah mengejutkan
adalah temuan indikasi penyakit HIV/AIDS di tiga orang Perempuan di Kampung. Ini
berkaitan erat dengan pembukaan kamp-kamp di perkebunan yang kemudian
menciptakan permintaan tinggi terhadap layanan seksual berbayar. Para pekerja seksual
kemudian didatangkan ke dalam kampung untuk memenuhi permintaan tersebut. Para
Perempuan Adat Marind yang tidak tahu menahu ini, bersetia menunggu di rumah, tanpa
pernah membayangkan tertular penyakit mematikan ini. Sekali lagi, tubuh perempuan
menjadi rentan terhadap berbagai penyakit, sebagai akibat tidak langsung dari
pembongkaran hutan besar-besaran untuk proyek Lumbung Pangan dan Energi Nasional
ini.

27

https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/gjph/article/view/390#:~:text=Kekurangan%20Energi%20Kronik
%20(KEK)%20adalah,yang%20berlangsung%20lama%20atau%20menahun.
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“Matohale; torang su tra bisa bikin apa-apa lagi”.

‘

Kondisi begini, hidup apa-apa susah, itu orang Marind sebut Matohale, artinya
ini torang mau bikin apa lagi, su tidak bisa’, tutur Bapak Bonevasius Gebze, atau
yang biasa dipanggil dengan Bapa Bon, salah seorang tetua di kampung.
Ungkapan ini mewakili apatisme kolektif orang Marind yang tergusur oleh proses-proses
pembangunan, di mana mereka mulai merasakan kehilangan keseimbangan hidup,
identitas, dan pertumbuhan ekonomi serta demografi yang menyepelekan budaya, adat
istiadat, dan mentalitas mereka (Savitri, 2013).
Secara spiritual, orang Marind mempercayai Dema,yakni suatu entitas-entitas magis di
masa purbakala yang membentuk tatanan dunia, namun kemudian tidak di masa kini,
kekuatannya telah beralih kepada manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, benda-benda
(totem) 28. Dema inilah yang kemudian membagi Marind menjadi boan (klan atau marga),
setiap boan harus terus memelihara, merawat, menghormati, melindungi, memberikan
sumbangan untuk perkembangan dunia, dan menjaga totemnya masing-masing.
Dengan cara yang demikianlah, orang Marind mampu mencapai falsafah hidup dan
identitas tertinggi sebagai Anim-Ha, manusia sejati.
Menjadi Anim-Ha artinya menjaga pemaknaan dan hubungan antara dema-dema asal,
melalui perhatian pada penjelmaan totem hari ini ; alam, binatang, tumbuhan, bendabenda, dan lain-lain. Relasi yang terjalin di antara manusia marind dan totem-totem
tersebut bersifat resiprokal, misalnya Sagu sebagai totem memberikan sumber pangan
bagi manusia Marind, sebaliknya sebagai balasan manusia Marind menjaga dan
memeliharanya dengan baik. Relasi ini lah yang cenderung dirusak oleh kehadiran proyek
pembangunan. Penelitian antropolog Sophia Chao yang menggunakan pendekatan
relasi interspesies di Suku Marind menemukan bahwa Ekspansi kelapa sawit monokultur
memecah-mecah dunia kehidupan bersama manusia dan selain manusia di lingkungan
yang subur di hutan sagu. Ini juga terjadi di kampung-kampung yang diekspansi oleh
Program MIFEE. Tidak hanya merampas wilayah, merenggut kemampuan subsistensi,
tapi juga menggerogoti identitas orang-orang Marind.

28
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Zanegi menunjukkan secara gamblang kontradiksi food estate pada tubuhnya sendiri.
Program yang konon ingin menciptakan ketahanan pangan justru menciptakan kondisi
yang memprihatinkan; komunitas dihilangkan kemampuannya untuk memproduksi dan
mendapatkan pangannya secara langsung, dan justru dijerat dalam mekanisme kerja
upahan di perkebunan HTI. Mereka yang awalnya mampu memenuhi pangannya dari
aktivitas pemanfaatan hutan seperti mencari ikan, berburu dan meramu, kini bekerja
mengumpulkan sisa-sisa kayu dengan upah yang sangat murah. Pembukaan hutan
skala massif - yang masih berlangsung hingga tahun ini29- menyebabkan wilayah hidup
masyarakat semakin sempit , hewan-hewan buruan makin berlari jauh ke dalam hutan,
manusia makin sulit mendapatkan sumber proteinnya. Sementara pekerjaan-pekerjaan
upahan dengan jam kerja panjang, tidak juga mencukupi kebutuhan hidup, hal ini
memaksa semua anggota keluarga turut terlibat dalam kerja upahan tersebut, baik
mama atau bapa, bahkan anggota keluarga lainnya. Tidak ada keuntungan apapun selain
upah yang mereka terima, jikapun mendapatkan akses pangan murah, seperti beras,
kualitasnya amat menyedihkan, jangankan menjadi manusia sehat, potensi gizi buruk –
yang sempat menghantui kampung tersebut di awal-awal keberadaan perusahaan 30 –
menunggu di depan mata.
Matohale tidak menjadi satu-satunya ungkapan tentang keputusasaan orang Marind
yang kerap terdengar. Di tengah-tengah obrolan tentang apapun mengenai kemajuan
dan pembangunan mereka biasanya akan berkata ‘Torang semua ini cuma jadi penonton
saja’ atau ‘Torang jual tanah baru kerja di atas tanah itu dibayar’. Ungkapan ini akan
semakin kentara apabila mereka hadap-hadapkan dengan nasib Pu Anim 31 di sekitarnya.
Para Transmigran yang datang dengan badan kosong dua, tiga atau bahkan empat puluh
tahun lalu, telah mencapai hal-hal yang dianggap memenuhi standar kesejahteraan hari
ini; rumah dan sanitasi yang memadai, akses terhadap modal untuk memutar roda
ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang layak, pangan bernutrisi, lapangan pekerjaan
yang terbuka luas, transportasi pribadi dan lain-lain. Mereka, Pu Anim, ini umumnya
tinggal dan terkonsentrasi di perkotaan serta wilayah-wilayah transmigrasi Merauke.
Mereka mengontrol putaran ekonomi, kehidupan sosial, bahkan politik, jauh di atas ratarata kesempatan yang dapat dicapai oleh orang Marind. 32

29

Berdasarkan pemantauan lapangan sepanjang November 2020 – Januari 2021, Diperkirakan luas
penebangan hutan tanaman tersebut mencapai 8.000 hektar, mulai dari daerah pinggir Sungai Mbian
hingga tempat yang disebut Larmi.

30

Semenjak Januari hingga April 2013, sudah ada empat orang anak meninggal di Kampung Zanegi,
karena masalah gangguan ISPA, muntah berak dan kekurangan gizi. Puluhan anak kecil menderita
busung lapar dan penyakit kulit.

31

Pu Anim merupakan sebutan untuk ‘para pendatang’. Pu merupakan bunyi dari senapan angin yang
melepaskan peluru (merujuk pada periode perburuan burung kuning di Masa Lalu yang merupakan
moment perjumpaan Orang Marind dan Pendatang) dan Anim bermakna Manusia dalam Bahasa
Marind.

32

Per tahun 2019, di Kabupaten Merauke dari 30 kursi, anggota DPRD yang orang asli Papua jumlahnya
hanya 3 orang

45

Torang Semua Ini Hanya Jadi Penonton Saja,
Lumbung Pangan dan Riwayat Kegagalannya di Tanah Marind

Ketimpangan tersebut tidak hanya berdenyut di perkotaan, tapi juga sangat gamblang
terasa di kawasan perkampungan yang berbatasan atau dikelilingi oleh para
transmigran, salah satunya di kampung yang merupakan konsesi perkebunan tebu milik
PT. Global Papua Abadi, Senayu/Soa, yang juga menjadi bagian dari program MIFEE.
PT. Global Papua Abadi memulai manuvernya pada tahun 2014/2015. Salah seorang
pemilik tanah yang tinggal di kampung Soa, Ambrosius Mahuze, berusaha mengingat
momen perjumpaan tersebut ‘Kami difasilitasi Pak Jefry, pertemuannya terjadi di Tanah
Miring’. Menurut Pak Ambros, proses sosialisasi hanya terjadi satu atau dua kali, lalu
langsung dihadapkan pada tawaran mengenai kompensasi. ‘Seingat sa tuan dusun dari
lima kampung ada hadir ; Wapeko, Baad, Salor, Soa, dan Wayau’. Totalnya dari tujuh
marga ; Gebze, Balagaize, Basik-Basik, Ndiken, Mahuze Besa, Mahuze Kecil dan BasikBasik, menerima kompensasi sebesar 2 Milyar untuk luasan tanah adat mencapai 10
Ribu Hektar, setelah dibagi-bagi ke seluruh anggota marga yang tersebar di kampungkampung tersebut, jumlah uang yang mereka terima menjadi tidak seberapa. Namun
hingga detik ini, tidak ada aktivitas pembukaan lahan apapun terjadi di atas tanah
miliknya, hal tersebut tentu sangat membingungkan.
Kampung Soa sendiri adalah kampung ‘campuran’. mereka bahkan kerap berkelakar
bahwa Soa adalah Indonesia dalam versi mini, di dalamnya berbagai suku hidup
bercampur baur; Suku Marind – sebagai tuan tanah asli, Suku Jawa, Suku Muyu, Suku
Mandobo, Suku Auyu, dan juga Orang Daeng (merujuk pada Orang-Orang Sulawesi
Selatan). Soa dapat ditempuh dengan satu hingga dua jam dari pusat kota Merauke
dengan menggunakan kendaraan roda empat. Jalan menuju kampung tersebut dapat
dikatakan cukup baik, hanya di beberapa titik terdapat kerusakan, namun selebihnya
‘Mirip Jalan Tol’, kata warga setempat. Kampung ini dihuni oleh 164 KK atau 721 Jiwa,
tersebar di 4 RT. Mata pencaharian masyarakatnya sangat beragam. Orang Marind
sebagai penduduk asli masih mempertahankan berburu, meramu, dan memancing
sebagai sumber penghidupan,selain itu mereka juga melakukan aktivitas mengambil
kayu dari dalam hutan untuk dijual ke Merauke, juga sebagian kecil bertani. Mereka
umumnya tinggal di bagian paling ujung kampung – yang berada di pinggir jalan.
Sementara Orang Muyu, yang dikenal sebagai Suku yang sangat adaptif, karena
kepandaiannya mengolah alam, memiliki sumber penghidupan yang lebih luas ; bertani,
berladang, beternak babi, menjual kelapa, bertanam sayur dan menjualnya di lapak-lapak
kecil di pinggir jalan, dan beberapa menjadi PNS di kampung. Orang Jawa dalam banyak
hal jauh memiliki beragam kesempatan; bertani padi, juragan pengolahan dan
penggilingan, berjualan di kios permanen, menampung hasil buruan dan sayur orangorang di Kampung, juragan kayu, PNS kampung, Guru, dan lain-lain.
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Perbedaan sumber dan mata pencaharian menghasilkan perbedaan kekuatan ekonomi
di antara masing-masing masyarakat di Soa, yang paling tajam terjadi di antara
masyarakat asli dan pendatang. Hal ini kadang membawa kecemburuan yang memantik
ketegangan-ketegangan dalam relasi sosial mereka sehari-hari. Ambrosius Mahuze
salah satu tuan dusun di kampung Soa berkata ‘Kami ini begini-begini saja. Dari dulu
sampai sekarang’. Kami juga ingin maju, tapi pemerintah tidak pernah perhatikan kami’,
tuturnya. Beberapa tahun sebelumnya, sebetulnya telah banyak program-program
pengembangan usaha pertanian dilakukan di kampung tersebut yang juga ditujukan
untuk memberdayakan masyarakat asli, salah satunya adalah Cetak Sawah. Program
tersebut dilakukan secara bertahap selama tiga kali, sejak tahun 2008 hingga 2010,
masing-masing dengan luasan; 50, 30, 140 Hektar. Bantuan-bantuan alat produksi
sempat diberikan kepada masing-masing kelompok tani, seperti Bibit, Pupuk dan Terpal,
namun semua itu tidak bertahan lama. Setelah tiga tahun sawah-sawah itu tidak lagi
terkelola (salah satunya adalah sawah 30 hektar milik kelompok tani Izakod Bekai yang
anggotanya merupakan tuan-tuan dusun di kampung), beberapa bahkan telah dijual
kepada pihak ketiga. ‘Torang ini perlu diajarkan cara bertani baik jika mau berhasil. Harus
serius dan tidak setengah-setengah’, Bapak Ambros berkata dengan tegas. Mereka
mengaku bagwa sebagai Masyarakat dengan corak penghidupan ratusan tahun sebagai
pemburu dan peramu mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan cara-cara bertani
padi.
Keresahan-keresahan serupa juga diungkapkan dalam konsolidasi masyarakat
merespons program Food Estate di Merauke yang diadakan oleh Yayasan Pusaka
Bentala Rakyat dan Perkumpulan Vertenten pada Bulan Juni 2022 dan Oktober 2021
Masyarakat Marind yang wilayah adatnya dulu masuk dalam skema MIFEE mengkritik
habis-habisan rencana yang mereka sebut sebagai ‘MIFEE Jilid Dua’ tersebut.
Masyarakat dari Domande, Zanegi, Onggari, Wapeko, Soa, Baad, Ivimahad, Kaliki,
menyampaikan kisah dan keluh yang serupa bahwa mereka merasa diabaikan dan disiasiakan oleh Pemerintah. Mereka bahkan menantang perwakilan pemerintah yang hadir
dengan pertanyaan ‘Coba tunjukkan di mana Orang Papua di Merauke ini yang tanam
Padi dan berhasil?’ Mereka juga merasa Pemerintah terlalu tutup mata dengan
kenyataan di depan mata bahwa Orang Marind tidak bertanam padi, sehingga wajar,
gembor-gembor MIFEE jilid pertama tersebut tidak menyisakan kesejahteraan apa-apa
di akar rumput. Mereka mengeluhkan cetakan-cetakan sawah yang terbengkalai sia-sia
di banyak tempat, hamparan kebun tebu yang tidak lagi ditanami pada kasus Domande
atau bahkan tidak pernah ditanam di Soa dan sekitarnya, juga dampak sosial dan
lingkungan yang tidak sedikit dari perkebunan kayu di Zanegi, dan sedikitnya penyerapan
tenaga kerja asli di konsesi pertanian padi milik PT. Parama Pangan Papua Medco di
kampung Wapeko. Jika pun ada pembukaan cetakan-cetakan sawah oleh Pemerintah,
selalu berakhir pada penelantaran; bantuan alat produksi tidak berjalan, akses modal
tidak terbuka dan asistensi lapangan tidak lagi dilakukan.
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Frasa ‘menjadi penonton’ tidak pernah gagal menjelaskan guncangan kebudayaan jenis
apa yang telah dan sedang dialami oleh orang Marind hari ini. Di masa lampau, mereka
digambarkan oleh Boellars sebagai Suku yang gagah berani di medan perang, memiliki
kepercayaan dan kesadaran diri yang sangat tinggi, wajah yang ceria dan penuh
semangat optimisme, semua itu rasa-rasanya sangat bertolak-belakang dengan
kenyataan-kenyataan hari ini. Orang Marind yang ‘selalu bisa menarik manfaat langsung
dari alam’, hari ini harus berhadapan dengan paradigma pembangunan yang menyasar
alam dan hutan mereka. Mereka tidak sekedar tergusur dari atas tanahnya sendiri,
melainkan harus menonton dari jarak yang jauh, orang-orang , yang entah datang dari
mana, mengambil, menguras, dan perlahan-lahan atau bahkan terburu-buru ,
menghabisi seluruh ruang hidup tempat mereka melekatkan semua hal tentang hidup ;
penghidupan, sejarah, identitas, adat dan budaya dan lain sebagainya.
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Epilog ; Melihat Domande Bekerja

‘

Kalau mau ke utara tinggal tunggu Puno/Nuku muncul di langit. Puno itu
petunjuk Ahok (utara)’. Salah satu nelayan kampung Domande bercerita tentang
langit malam, yang Ia maksud dengan Puno tersebut adalah 7 bintang yang
merupakan bagian dari konstelasi Ursa Mayor. Rasi tersebut memudahkan nelayan
Domande untuk menavigasi arah tujuannya. Selain langit, mereka juga mengamati
gejala alam lainnya untuk menentukan aktivitas-aktivitas harian, di pagi hari misalnya,
mereka akan menanti bebunyian ayam hutan, kemunculan bintang fajar dan hembusan
angin utara. Di dalam hutan, mereka merapal hampir setiap tanaman dan pohon-pohon
yang bermanfaat; Kayu Timur (Membale) sebagai obat tambah darah, Pohon Buh untuk
mengembalikan stamina Perempuan setelah melahirkan, Kayu Susu untuk mengobati
luka dalam, dll. Orang-orang Marind di Kampung Domande adalah Nelayan Tradisional,
Petani Kopra dan Pemburu serta Peramu yang handal.

Bulan

Musim

Januari

Musim Buah Ubiala (Jambu Hutan) dan Buah Gempol

Februari

Musim Kakap China dan Ikan Gulama

Maret-April
Mei-Juni

Musim Kawin Rusa di Lapang-Lapang (Savanna)
Musim tumbuhnya bulu dan kawin Burung Kuning

Agustus-Oktober
September-Desember

Musim gugurnya bulu burung Kuning
Musim Ikan Mujair, Gastor, Kakap Lele
Musim Hujan
Musim beberapa Ikan
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Bagian kecil dari kalender musim di Domande

S

ecara geografis Kampung Domande termasuk dalam wilayah administrasi distrik
Malind kabupaten Merauke, dengan Luas wilayah administrasi mencapai ± 10 Km²
dan jarak tempuh ke pusat kota Merauke sekitar ± 100 Km (3 Jam perjalanan).
Topografi kampung ini adalah dataran rendah yang dikelilingi lapang (savanna) yang
luas, hutan, rawa permanen dan rawa tadah hujan. Juga terdapat sungai kecil m aupun
sungai besar yang mengalir dan bermuara di laut, salah satu sungai terbesar adalah
Sungai Bian. Mayoritas penduduk Domande adalah Orang Malind Anim dan sebagian
kecil pendatang dari Suku Muyu, Suku Jawa, Makassar dan Maluku (Kei dan Tanimbar).
Jumlah penduduk di kampung Ndumande per Juli 2021 tercatat mencapai 987 Jiwa(224
KK).
Orang-orang Malind di kampung Domande berasal dari supra marga besar Imayau Anim,
Mae Milahik dan Ndumande. Supra marga ini hidup terpisah-pisah dalam wilayah adat
masing-masing, namun tetap memiliki hubungan kekeluargaan yang erat satu sama lain.
Pada sekitar tahun 1918 terjadi wabah cholera mematikan yang menumbangkan banyak
korban jiwa pada saat itu, utamanya dari golongan laki-laki Malind. Para misionaris
perintis lalu berinisiatif untuk mewajibkan setiap keluarga atau kaum perempuan untuk
menyerahkan anak laki-laki mereka, agar dapat meneruskan keturunan dari masingmasing marga. Para misionaris kemudian mengumpulkan kaum laki-laki dan perempuan
dan membentuk perkampungan baru, keturunan dari kaum laki-laki itu lah yang
kemudian bertahan dan beranak pinak hari ini di kampung Domande dan Onggari.
Setelah wabah Cholera berakhir, para misionaris tetap melakukan kunjungan-kunjungan,
hingga di 1970-an, gereja memutuskan untuk menempatkan guru-guru katekis Katolik
dan Protestan asal kepulauan Maluku di Kampung Domande untuk melanjutkan
pengajaran agama.
Banyak hal terjadi pada media 1970an hingga 1980an di Domande, yang paling
membekas di benak warga adalah periode kebakaran hutan besar-besaran selama satu
bulan lamanya yang menghabisi banyak dusun sagu, kelapa, dan pohon lindung milik
mereka. Lalu pada tahun akhir 1970 hingga 1990an, tete nene melakukan penanaman
ulang sagu dan kelapa sisa-sisa kebakaran tersebut. Dari sanalah usaha pembuatan
kopra mulai digalakkan. Memasuki 90an, Domande resmi menjadi kampung definitif dan
memiliki pemerintahannya sendiri, Stevanus Kapasiang ditunjuk sebagai kepala
kampung pada saat itu. Di tahun-tahun berikutnya program-program pemerintah mulai
berdatangan satu per satu, dimulai dari program ABRI Masuk Desa (AMD) pada 1996
yang membangun perumahan layak tinggal sebanyak 99 unit dari total 124 rumah yang
ada di seluruh wilayah Domande.
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Di tahun 1991-1995, pemerintah melalui dinas perkebunan membuka lahan jambu mete
untuk masyarakat seluas kurang lebih 140 Hektar, yang diperuntukkan untuk 140 KK.
Dengan luas petakan masing-masing 100 x 50 meter, intensitas panen umumnya terjadi
sebanyak satu kali dalam setahun, pada bulan-bulan akhir yakni September hingga
Desember. Sampai saat ini, beberapa warga masih aktif mengelola lahan jambu mete
tersebut. Pada 2000an awal, pemerintah mulai membangun tiang listrik di kampung,
namun tiang tersebut tetap berakhir sebagai tiang hingga hari ini, listrik tidak pernah
mengaliri kampung. Masyarakat hanya mengandalkan tenaga genset untuk menerangi
rumah dan kampung, itupun hanya pada situasi tertentu.
Sepuluh tahun berikutnya, Program MIFEE melakukan penetrasi pertamanya di tanah
Malind pesisir melalui bisnis penanaman tebu milik Grup Rajawali. Grup ini memegang
izin lokasi untuk usaha perkebunan tebu seluas 37.500 hektare di Distrik Marind dan
Kurik atas nama dua anak perusahaan, yaitu PT Cendrawasih Jaya Mandiri dan PT Karya
Bumi Papua, yang Kampung Domande, Onggari, Kaiburse, Distrik Animha dan Kaliki,
Distrik Kurik. Masyarakat menerima tali asih sebesar 3 Milliar rupiah untuk tanah seluas
hampir 40 ribu hektar tersebut. Setelah kompensasi berlangsung, perusahaan sempat
melakukan pembukaan lahan, namun itu tidak berlangsung lama. Lahan yang telah
dibuka tersebut dibiarkan begitu saja.
‘Torang punya sumber penghasilan banyak. Tidak perlu ada perusahaan’, tutur Hubertus
Kaize. Masyarakat Domande memang memiliki banyak sumber-sumber penghidupan
yang beragam hingga saat ini. Hal ini juga ditunjang oleh bertemunya lansekap pesisir
dengan potensinya yang berlimpah seperti ikan, udang, kepiting dan kelapa, dan hutan
di sekitar kampung dengan kekayaan biodiversitas yang juga bermanfaat untuk
penghidupan warga setempat. Mereka mengolah alam di sekitarnya untuk kemudian
digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari dan dijual kepada pengepul setempat.
‘Kami pergi menjaring jam-jam 8 atau 7, nanti jam 12 atau 1 su kembali’, tutur salah satu
Perempuan Nelayan. Mereka mengaku bahwa jam kerja sebagai nelayan sangatlah
fleksibel, Pergi tidak terlalu pagi, pulang tidak terlalu sore, namun sudah mendapatkan
hasil yang cukup untuk rumah tangga atau bahkan dijual. Jam kerja yang sangat longgar
ini menguntungkan kaum perempuan, mereka akan pergi menjaring setelah pekerjaan di
rumah sudah terselesaikan dengan baik. Laki-laki biasanya akan pergi lebih cepat. Alat
tangkap di laut yang digunakan antara laki-laki da Perempuan umumnya tak jauh
berbeda, yakni Jaring Tarik. Dengan alat tangkap tersebut mereka membawa pulang
Ikan Gulama, Kakap, Bulanak, Kuru, Mujair, Kakap Cina, Udang, dan lain-lain, semua
tergantung musim. Jika di Laut sedang ditemukan banyak Papeda Laut (sebutan untuk
Ubur-Ubur) dan musim angin barat, maka jumlah Udang akan berkurang.
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Udang besar perkilonya dibanderol harga 45.000-50.000 rupiah, sementara yang kecil
antara 20.000-30.000. Ikan Kakap, Bulanak,Kuru dan Mujair, satu tusuknya (terdiri dari
4 hingga 5 ekor), mereka jual seharga 15.000 – 20.000, sementara kepiting dengan
harga 50.000. Suami Isteri mengaku bahwa jika mereka intens bekerja sama selama
satu minggu, maka hasil yang bisa diperoleh dapat mencapai 40-50 kg ikan maupun
udang. Namun tidak setiap hari mereka kerahkan untuk menjaring, biasanya hanya 4-5
hari dalam seminggu, hari minggu mereka pasti akan beristirahat dan melaksanakan
ibadah. Yang paling menjadi primadona warga dan ditunggu-tunggu kehadirannya
adalah gelembung ikan kakap china maupun gulama gulama (Pennahia argentata) 33.
Gelembung Ikan tersebut merupakan salah satu bagian dari tubuh ikan yang bentuknya
menyerupai kerupuk mentah dan bernilai jual sangat tinggi. Yakobus, anak muda lokal,
berkata bahwa Per satu gramnya, Gelembung Gulama dihargai 35.000-50.000 rupiah,
sementara Kakap China 25.000-30.000. Sehingga, untuk setiap satu kilo gelembung
saja, Nelayan dapat membawa pulang 25 hingga 50 juta rupiah. Trend tersebut
berlangsung sejak dua hingga tiga tahun belakangan di mana permintaan melejit
sedemikian rupa, beberapa nelayan di Domande bahkan mengaku mampu membeli satu
buah motor dari hanya menjual 1 kg dari gelembung tersebut. Belakangan warga baru
mengetahui bahwa gelembung ikan merupakan bahan baku benang untuk operasi yang
digunakan oleh para dokter, sehingga amat wajar jika harganya dibanderol sangat tinggi.
Selain menjaring, warga juga pergi ke hutan untuk berburu dan mencari sayuran, pisang,
kangkung rawa, dan memangkur sagu (utamanya jika sedang melakukan ritual ibadah
kematian 40 hari).
Sumber pendapatan popular lainnya yang dimiliki oleh masyarakat domande adalah
pengolahan kopra. 1 kg kopra dihasilkan dari 4 butir kelapa, dengan harga jual yang tidak
pernah stabil, pada saat tulisan ini dihasilkan harga kopra hanya berkisar 7.500 hingga
8.000 rupiah perkilonya. Meskipun demikian, salah seorang petani kopra, Nenek Paula
Ndiken, mengaku bahwa kopra cukup mendatangkan penghasilan untuknya dan
keluarga. Ia memproduksi kopra non-stop sepanjang bulan, sebab sumber dusun
kelapanya, yang bernama Dusun Wandi, pun juga tidak pernah berhenti berbuah. Ia
mengajak anggota keluarga lainnya ; anak dan menantunya, berjumlah 2-3 orang untuk
mengolah kopra bersama-sama. Per satu kali produksi, Ia biasa mengolah 1000 kelapa
menjadi 3 sak karung, yang masing-masing berisi 80-90 Kg Kopra. Tidak ada biaya
produksi khusus yang Ia harus keluarkan selama proses pengolahan, hanya mobil untuk
mengangkut kelapa ke tempat pembakaran yang tepat berada di sebelah rumahnya.
Mobil tersebut pun dipinjamkan oleh toke di sekitar kampung, Pak Tafa, yang sudah pasti
akan membeli kopra-kopra tersebut. Praktis Ia bisa memperoleh 2 hingga 3 juta dalam
satu kali pengolahan yang memakan waktu selama kurang lebih satu minggu (termasuk
aktivitas mengumpulkan kelapa di dusun kelapa miliknya).
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Kopra tidak menjadi satu-satunya sumber penghasilan Nenek Paula, Ia juga hampir
setiap hari menjaring ikan, udang, kepiting dan menjualnya dengan Mas Jawa yang
setiap hari datang membelinya. Penghasilan tersebut yang Ia gunakan untuk membiayai
anak-anaknya hingga beranjak dewasa dan beranak-pinak hari ini. Di bawah ini adalah
tabel sumber mata pencaharian masyarakat Malind di Kampung Domande, beserta
pembagian kerja gender, dan ruang hidupnya ;

Sumber Mata Pencaharian

Pembagian Kerja Gender

Lansekap/Ruang

Menjaring Ikan
Menjerat

Perempuan dan Laki-Laki
Laki-Laki

Laut
Daratan/Hutan/Lapang-Lapang

Mengolah Kopra
Menjual Kelapa

Perempuan dan Laki-Laki
Perempuan dan Laki-Laki

Rumah Tangga
Rumah Tangga

Beternak Kuda, Babi, Sapi, Ayam

Perempuan dan Laki-Laki

Rumah Tangga

Membuat Kebun
Menggali Pasir

Perempuan
Laki-Laki

Hutan, Pekarangan
Laut

Mengolah Ikan Asin

Perempuan

Rumah Tangga

Memancing Ikan di Kali Kecil
Bersawah

Perempuan
Perempuan dan Laki-Laki

Kali Kecil
Lahan cetak sawah

Mengaolah Terasi Udang
Mengolah Lahan Jambu Mete

Perempuan
Laki-Laki

Rumah Tangga
Lahan eks Jambu Mete

Setiap hari warga menentukan jam kerjanya sendiri, membagi beban kerjanya bersama
anggota keluarganya, menentukan ingin melakukan aktivitas penghidupan yang mana.
Jika musim sedang tidak baik untuk udang dan ikan, mereka akan beralih pada kelapa,
baik menjualnya secara utuh dengan harga 2.000 rupiah per butir, maupun mengolahnya
sebagai kopra. Para perempuan juga rutin berkebun pekarangan, mengolah udang
menjadi terasi, dan menanam sayur-sayuran. Mereka menikmati hasil udang dan ikan
untuk anggota rumah tangga dan tentu saja menjualnya dengan para pengepul. Mereka
membutuhkan uang segar untuk membiayai berbagai aktivitas rumah tangga; kebutuhan
rumah tangga, pendidikan, pangan, kesehatan, kegiatan sosial dan keagamaan, dan lainlain. Meskipun tidak dipungkiri bahwa Domande juga memiliki problem dan
kontradiksinya sendiri, seperti isu ketimpangan antara nelayan tradisional dan nelayan
pendatang (dengan perahu dan alat tangkap yang lebih canggih dan wilayah jelajah yang
lebih luas), perubahan iklim dan ketidakpastian musim, serta isu abrasi akibat
penggalian pasir, namun setidaknya mereka merasa masih memiliki akses yang cukup
terhadap ruang hidup di sekitarnya. Perubahan lansekap besar-besaran seperti yang
dialami Orang Marind di Zanegi, mungkin masih jauh dari angan mereka, namun jelas
bahwa mereka selalu mengungkapkan kesedihannya saat membayangkan kehilangan
serupa.
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Di dalam pertemuan konsolidasi kampung merespon program Food Estate di Merauke
pada bulan Oktober 2021 dan Juni 2022 lalu, perwakilan dari Kampung Domande turut
hadir dan menyampaikan pendapatnya di depan representatif pemerintah. Mereka
mengkritik habis perlakuan Grup Rajawali di kampung mereka yang hingga saat ini tidak
pernah memunculkan batang hidungnya lagi di depan masyarakat sekalipun. Mereka
mempertanyakan bagaimana status kepemilikan hak atas tanah adat yang sudah
dibayarkan kompensasinya tersebut. Mereka juga menyayangkan jika MIFEE jilid dua inis
kembali dihadirkan di ruang hidup mereka, sebab perkebunan tebu tersebut sesuatu yang
asing untuk Orang Malind pesisir yang hidupnya bergantung penuh dengan pesisir dan
hutan. ‘Jangan jadikan torang penonton lagi di tanah sendiri’, Kata Hubertus Kaize, salah
satu anak muda yang vocal mengorganisir warga setempat untuk menolak kehadiran
grup Rajawali.
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