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Penulisan majalah ini berawal dari merebaknya narasi publik 
mengenai justifikasi penggusuran sebagai bentuk pengor-
banan segelintir orang demi kepentingan banyak orang. 
Padahal, warga yang tergusur telah dinegasikan hak dasarn-
ya sebagai warga negara Indonesia dan sebagai manusia. 
Perampasan ruang hidup menjadi bukti ambisi pemerintah 
dalam melakukan program pembangunan yang harus segera 
dieksekusi sebelum masa jabatannya berakhir. 

Majalah ini tidak memiliki tujuan untuk memojokan rezim 
tertentu atau menyatakan bahwa pembangunan merupa-
kan hal yang buruk. Namun, majalah ini ingin menampung 
suara-suara warga yang terampas ruang hidupnya yang 
mungkin belum terbawa ke publik. Kumpulan artikel ini pun 
dipersembahkan kepada masyarakat, khususnya mahasiswa 
Unversitas Katolik Parahyangan (Unpar) untuk mengingatkan 
bahwa pembangunan yang terjadi di tanah air sedang tidak 
baik-baik saja. 

Lebih dari itu, majalah ini juga merupakan bentuk solidari-
tas untuk ikut terus membakar semangat warga yang sudah 
terampas ruang hidupnya. 
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Editorial: Hak yang 
Terabaikan Dibalik Jalannya 
Pembangunan

Angka-angka tersebut me-
mang lebih mudah dipercaya 
dan diterima oleh mas-
yarakat. Bukti dari pemban-
gunan haruslah terlihat nyata 
dalam masyarakat. Memang 
hingga saat ini, bukti-bukti 
berupa angka masih diang-
gap representatif yang tepat 
dalam mengukur pembangu-
nan.

Namun, apakah benar ang-
ka-angka yang tinggi menun-
jukan pembangunan telah 
berhasil berjalan dengan 
baik?

Angka-angka tersebut tidak 
dapat menjadi satu-satun-
ya acuan dalan mengukur 
pembangunan. Hal ini juga 
kemudian dapat memper-
tanyakan paradigma pem-
bangunan itu sendiri: apa-
kah pembangunan hanya 
ditujukan untuk peningkatan 
performa ekonomi?  Pem-
bangunan tidak bisa diang-
gap sekadar memenuhi 
kewajiban pemerintah untuk 

meningkatkan performa ekonomi.

Seorang ekonom asal India, Amartya Kumar Sen, mengkritik 
bentuk pembangunan tradisional tersebut dan memunculkan 
sebuah konsep baru yang disebut, freedom as development. 
Konsep ini kemudian diadopsi oleh United Nations Develop-
ment Program (UNDP) dan mempengaruhi Human Develop-
ment Report (HDR) yang dirilis oleh organisasi tersebut.

Pemikiran Sen ini didasari bahwa pengukuran standar pem-
bangunan tradisional tidak dapat menjustifikasi keberhasilan 
pembangunan. Pemikiran ini juga menggarisbawahi bahwa 
yang paling berhak untuk mendapat manfaat dari pemban-
gunan adalah masyarakat. Angka-angka pertumbuhan PDB, 
meningkatnya teknologi hanya sebatas cara untuk mencapai 
pembangunan.

Menurut Sen,  tujuan pembangunan adalah untuk membe-
baskan manusia. Salah satunya adalah kebebasan ekonomi, 
dimana masyarakat memiliki hak untuk mengakses sumber 
daya yang ada di kota atau tempat tinggalnya baik untuk 
dikonsumsi atau di produksi. Apabila masih terjadi kemiskinan, 
kesenjangan, fasilitas publik yang buruk dan diskriminasi 
dalam meraih sumber daya, maka pembangunan belum diang-
gap berhasil. Selain itu, adanya kebebasan dalam berpolitik, 
dimana masyarakat juga bebas untuk mengkritik, mengevalu-
asi pemerintah yang sedang berjalan.

Kebebasan lainnya yang dimaksud adalah kebebasan trans-
paransi atau terjaminnya keterbukaan  atas informasi pemer-
intah. Ada kebebasan sosial, dimana ada akses terhadap 

Ketika ditanya mengenai hasil dari pembangunan, jawaban-jawaban seperti angka peningka-
tan Produk Domestik Bruto (PDB), angka kemiskinan,  personal income, national income akan 
muncul. Mulai dari mahasiswa yang ditanya bukti keberhasilan pembangunan oleh dosennya, 
hingga kepala negara yang berusaha meyakinkan rakyat bahwa pemerintahannya telah berha-
sil dalam menciptakan pembangunan.

kesehatan, pendidikan, kebebasan berkomunitas dan fasilitas 
untuk aktualisasi diri. Yang terakhir adalah kebebasan kea-
manan, dimana pemerintah harus menyediakan akses terha-
dap keamanan sosial.

Dalam konsep ini, pihak-pihak yang berkontribusi dalam 
pembangunan meluas. Komunitas lokal, akademisi dan media 
dapat berkontribusi sebagai penyalur kritik dan membela 
kepentingan masyarakat apabila terjadi kelalaian dalam pem-
bangunan.

Inti dari penjabaran Sen adalah harus adanya akses bagi 
masyarakatnya untuk mencapai hak-hak dasarnya. Berbicara 
mengenai hak, sudah tertulis secara jelas pada Undang-un-
dang 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dilihat dari 
lanskap internasional pun, Indonesia sudah memutuskan un-
tuk mengikat diri dengan serentetan kesepakatan dan hukum 
internasional untuk menjamin hak warganya. Berbagai produk 
hukum hasil ratifikasi hukum internasional pun kian terus men-
jadi tambahan di daftar panjang konstitusi negara. 

Namun, banyak hak-hak warga yang tercabut akibat dari 
proses pembangunan sendiri, salah satunya adalah peram-
pasan ruang hidup. Akses masyarakat untuk mencapai haknya 
sebagai manusia dan warga negara Indonesia pun terputus.

Tidak bisa dipungkiri, bahwa pemerintah memang memiliki 
tanggung jawab untuk melaksanakan program pembangunan 
dan pembangunan itu sendiri harus dilakukan untuk kebu-
tuhan manusia. Namun, pemerintah tidak boleh melupakan 
warganya yang terkikis haknya akibat  pembangunan.

Apalagi, dengan segala komitmen yang ditunjukkan Indonesia 
untuk menjamin hak-hak warga melalui hukum internasional 
dan domestik. Pemerintah tidak memiliki alasan untuk meng-
abaikan  tanggung jawabnya dalam menghormati dan me-
menuhi hak warga negara.

Dalam konteks pembangunan, menjamin hak warga nega-
ra pun memang menjadi tanggung jawab pemerintah tan-
pa mempedulikan jika warga yang digusur tidak memiliki 
selembaran sertifikat atas tanah yang diklaim, membangun 
pemukiman yang disebut “kumuh”,  dan sebagainya. Karena 
pada dasarnya, hak asasi manusia bersifat universal dan tidak 
diskriminatif.
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Yang Tergusur dari Rumah-
nya Sendiri

Pada suatu pagi di tahun 
2016 silam, anak-anak yang 
tinggal di Kebon Jeruk, dekat 
pintu keluar bagian selatan 
Stasiun Bandung sudah 
pergi ke sekolah. Warga 
pun masih sibuk beraktivitas 
dan menjalankan rutinitas 
hariannya. Namun, sepulang 
sekolah, anak-anak tidak 
dapat menahan isak tangis 
menyaksikan rumahnya yang 
sudah rata dengan tanah. 
Beberapa warga yang tergu-
sur histeris menangis hingga 
jatuh pingsan. Kesaksian 
tersebut diutarakan oleh 
Rosyid selaku Ketua RW 02 
Kebon Jeruk.

Rosyid mengatakan, kira-kira pukul sembilan pagi, alat berat 
sudah datang dan melakukan penggusuran terhadap rumah 
warga. Alhasil, sebanyak 53 kepala keluarga (KK) warga Ke-
bon Jeruk telah tergusur.

Tidak ada sosialisasi terkait penggusuran yang dilakukan oleh 
PT Kereta Api Indonesia (KAI) kepada warga Kebon Jeruk. 
Alat berat datang dilengkapi lebih dari seribu aparat negara. 
Awalnya, warga Kebon Jeruk mengira bahwa ada kejahatan 
terorisme yang terjadi karena melihat rombongan yang be-
sar datang. “Digusur tidak ada pemberitahuan, malah RW 
sendiri yang menahan (red. penggusuran) diusir. Ada 1500 
tentara dan polisi yang jaga, kayak mau perang saja, padahal 
warga cuman 53 KK, belum ditambah ormas, satpol PP dan 
karyawan PT KAI,” ujar Maman, selaku Ketua RT 03 Kebon 
Jeruk. 

Tidak ada sosialisasi juga terkait rencana pembangunan yang 
akan dilakukan oleh PT KAI. Lahan yang diklaim PT KAI,  
dimulai dari pemukiman dekat pintu keluar bagian selatan 
Stasiun Bandung hingga ke perusahaan teksil. Lahan tersebut 
memiliki luas kira-kira satu kilo.Mendengar dari kabar burung, 
Rosyid mengatakan bahwa lahan tersebut mau dibangun 
portal. Hal ini akan mengakibatkan masyarakat yang ingin 
ke Stasiun Bandung harus dikenai biaya. Permasalahannya, 
warga yang tinggal di sekitar Stasiun Bandung harus dikenai 
biaya juga untuk masuk ke perkampungan.“ Masyarakat itu 
tidak setuju, karena ada perkampungan disini. Kalau kita mau 
masuk rumah sendiri, masa harus bayar?” ujar Rosyid.

Ketiadaan sosialisasi perencanaan pembangunan pada peng-
gusuran Kebon Jeruk, berbeda dengan kasus penggusuran 
RW 11 Taman Sari. Eva selaku sekretaris RW 11 mengatakan 
bahwa pada 20 Juni 2017 telah dilakukan sosialisasi rencana 
pembangunan oleh pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung 
melalui acara buka puasa bersama di pendopo. Berdasarkan 
hasil sosialisasi, bahwa Pemkot Bandung akan melakukan 
pembangunan rumah deret di Taman Sari.

“Kami merasa dimi-
skinkan oleh pemer-
intah kota sendiri 
karena kehidupan 
kami sudah tercabut. 
Mata pencaharian 
kami sudah terbeng-
kalai karena disini 
pada umumnya 
ekonomi mandi-
ri dan kami harus 
mulai dari titik awal 
lagi,”
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Ajo, warga RW 11 Taman Sari

Eva mengatakan bahwa warga tidak menolak pembangunan 
rumah deret karena untuk tujuan revitalisasi dan rumah war-
ga pun akan masih ada di tempat yang sama. Rumah deret 
yang dibayangkan oleh warga merupakan bangunan horison-
tal atau rumah-rumah yang dibangun berdampingan. 

Tetapi, seiring waktu berjalan, konsep rumah deret yang di-
maksud warga berbeda dengan perencanaan pembangunan 
rumah deret oleh Pemkot Bandung.   “Ternyata bukan rumah 
deret, tetapi rumah susun,” ujar Eva dalam konferensi pers 
yang berlangsung di Masjid Al-Islam pada bulan November 
tahun lalu.  

Perbedaan konsep bentuk rumah deret antara warga Taman 
Sari dan Pemkot Bandung, memicu penolakan masyarakat. 
Bangunan vertikal ke atas harus mencapai kesepakatan 
terlebih dahulu ke warga. Eva berkata bahwa warga merasa 
dibohongi oleh Pemkot Bandung. “Sebenarnya pemerintah 
sendiri yang harus lihat bahwa warga itu tidak untuk dia-
baikan,”  ujar Eva.

Rizki Zulfikar selaku salah satu kuasa hukum warga RW 11 
Taman Sari dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH), menga-
takan bahwa partipasi masyarakat terhadap pembangunan 
ini minim. “Memang pemerintah kota pada saat ini masih 
bersikap arogan. Tidak membuka ruang partisipasi tentang 
bagaimana warga menentukan ruang hidup dan tempat 
tinggalnya,” ujar Rizki. Warga pun tidak diberitahu akan ada 
jadwal pembangunan. Alat berat tiba-tiba sudah beroperasi 
tanpa adanya perizinian dari warga.

Penurunan Kualitas Hidup

Penggusuran mengakibatkan penurunan kualitas hidup bagi 
masyarakat yang tergusur. Salah satunya adalah hilangnya 
sumber ekonomi warga. Eva mengatakan bahwa warga Taman 
Sari rata-rata menjalankan ekonomi mandiri. Adapun usaha-us-
aha yang dijalankan oleh warga adalah penyewaan rumah 
kontrak, indekos, warung, dan lain-lain. “Kami merasa dimiskink-
an oleh pemerintah kota sendiri karena kehidupan kami sudah 
tercabut. Mata pencaharian kami sudah terbengkalai karena 
disini pada umumnya ekonomi mandiri dan kami harus mulai 
dari titik awal lagi,” jelas Eva.

Hal serupa juga dialami oleh warga Kebon Jeruk. Pasalnya, 
warung-warung warga yang menjadi sumber ekonomi keluar-
ga juga tergusur. Rosyid mengatakan bahkan untuk makan, 

warga harus mengambil 
makanan dari sisa jualan di 
pasar.

Serentetan janji mengenai 
kelanjutan hidup warga paska 
penggusuran pun tidak sesuai 
dengan apa yang disosial-
isasikan pemerintah kepada 
warga. Maman mengatakan 
bahwa seminggu setelah 
penggusuran dilakukan, 
warga Kebon Jeruk diundang 
oleh Ridwan Kamil ke pendo-
po. Janji-janji yang disosial-
isasikan berupa warga yang 
tergusur akan direlokasi ke ru-
mah susun sewa (Rusunawa) 
Rancacili dan Cikutra, warga 
akan diberikan pinjaman 
tanpa agunan sebesar Rp 30 
juta serta diberikan tempat 
untuk membangun kembali 
usaha warga. Tetapi, tidak 
semua warga mendapatkan 
tempat tinggal sesuai yang 
dijanjikan. “Korban penggu-
suran sebanyak 53 KK, yang 
mendapatkan tempat tinggal 
hanya di Rancacili untuk 35 
KK. Sebagiannya dimana? 
Sampai sekarang ada yang 
gak punya tempat tinggal, ter-
masuk bapak,” keluh Maman.

Selain itu, warga yang direlo-
kasi ke rusunawa juga harus 
membayar uang sewa sebe-
sar Rp 150.000,- per bulan. 
“Jangan lihat nominalnya, li-
hat bahwa sekarang penghas-
ilan orang (red. yang tergu-
sur) sudah hilang. Mau bayar 
pakai apa?”  ujar Rosyid.
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Warga yang sudah direloka-
si dapat membuka kembali 
usaha dagangnya di lantai 
lima di Rusunawa Rancaci-
li. Namun, ia berpendapat, 
bahwa sebaiknya membuka 
usaha di lantai bawah dari-
pada dilantai lima. Sayang-
nya, sudah tiada lagi ruang 
bagi warga untuk membuka 
usaha di situ. 

Rusunawa di Rancacili juga 
merupakan tempat relokasi 
sementara untuk warga Ta-
man Sari sembari menunggu 
proses pembangunan rumah 
deret yang dijanjikan akan 
selesai selama enam bulan. 
Ajo mengatakan bahwa sam-
pai sejauh ini baru ada lima 
keluarga yang sudah pindah 
ke Rancacili. “Mereka lebih 
percaya kepada pemerintah 
dengan programnya. Kami 
yang masih bertahan disini 
mempertanyakan prosedur 
(red.pembangunan) yang 
jelas,” jelas Ajo. 

Menurut Ajo, lingkungan di 
Taman Sari jauh lebih baik 
dari pada di rusunawa. Hal 
ini dikarenakan rusunawa 
tersebut berada di tengah 
sawah dan tidak ada ba-
ngunan lain yang berdiri 
kecuali gedung rusunawa 
itu sendiri.  “Jauh dari akses 
jalan, pasar, sekolah, kare-
na kayak lokasi di tengah 
sawah. Terus posisinya gak 
ada pemukiman lagi selain 
rusunawa itu sendiri. Jadi, 
jauh banget bagi orang yang 
gak punya kendaraan,” kata 
Ajo. 

Selain dampak ekonomi, dampak psikologi berupa intimidasi 
juga dialami oleh warga Kebon Jeruk. Ketika penggusuran 
terjadi, Maman mengaku bahwa ada intimidasi dari pihak ke-
polisian. “Pak RW menahan (red. proses penggusuran), tetapi 
Pak RW ditahan dengan senjata (red. oleh polisi), tidak diper-
bolehkan masuk, sambil berkata, ‘lebih baik bapak mundur 
daripada bapak mati konyol disini’,” ujar Maman.

Sampai hari ini, warga Kebon Jeruk, yang rumahnya sudah 
rata dengan tanah, masih ditagih untuk membayar pajak bumi 
dan bangunan (PBB). Belum lagi, nominal pajak yang harus 
dibayar jumlahnya meningkat. Denda juga masih berlaku bagi 
warga yang telat membayar PBB.

Walaupun masih membayar pajak atas tanah tersebut, Kepoli-
sian Daerah (Kapolda) melayangkan surat kepada warga yang 
masih menetap disitu bahwa warga Kebon Jeruk memasuki 
lahan PT KAI. “Kemarin sempat dipanggil oleh Kapolda, ini 
juga sekarang sedang proses dipanggil oleh Kapolda. Katanya 
warga memasuki lahan orang lain. Logika saja, lahannya yang 
mana? Yang bayar (red. pajak) kita, tetapi kita yang diintimi-
dasi (red. oleh Kapolda) seperti itu,” keluh Rosyid.

Sejauh ini, paska penggusuran terjadi, sudah ada delapan 
warga Kebon Jeruk yang meninggal. Maman mengatakan 
bahwa warga meninggal akibat stres dan serangan jantung 
menanggapi terjadinya penggusuran. “Pas kejadian (red.
penggusuran) sudah ada tiga orang yang meninggal,” tambah 
Maman.

Selain warga Kebon Jeruk, intimidasi juga dialami oleh warga 
RW 11 Taman Sari. Ajo mengatakan Surat peringatan (SP) I 
hingga SP III telah dilayangkan oleh pihak polisi dengan per-
mintaan agar warga Taman Sari segera mengosongkan lahan. 
Selain itu, Ajo mengatakan pemberitaan media mengenai per-
nyataan pemerintah agar segera mengeksekusi penggusuran 
dan pembangunan juga menjadi bentuk intimidasi bagi warga.

“Hak asasi manusia itu untuk orang kaya, 
orang miskin gak memiliki hak. Hukum juga 
punya orang kaya, orang miskin itu yang di-
hukum, dibinasakan. Harga diri punya orang 
kaya, orang miskin gak ada apa-apanya di 
Indonesia.”

Eva mengaku bahwa kehadiran alat berat telah memberikan 
dampak psikologis. Tanggal 6 Desember 2017, alat berat 
datang sekitar pukul 1 pagi. Eva mengatakan dan menjelas-
kan kedatangan alat berat menghebohkan masyarakat pada 
saat itu karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya.

Apalagi pada saat itu, situasinya warga belum mencapai kes-
epakatan atas ganti rugi dari Pemkot. Ajo mengaku bahwa 
nominal ganti rugi yang ditawarkan diputuskan sepihak oleh 
Pemkot. Pada awalnya uang kompensasi yang ditawarkan 
sebesar 25 % dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Namun, 
uang kompensasi meningkat menjadi 75% dari NJOP.

Eva menjelaskan, pada realisasinya, perhitungan uang 
ganti rugi tidak sesuai yang dijanjikan. Uang ganti rugi 75% 
dari NJOP hanya berlaku untuk warga yang memiliki rumah 
berlantai dua. Warga dengan rumah lantai satu mendapatkan 
50% dari NJOP, sisa 25% lainnya diberikan kepada warga 
yang tinggal di rumah dua lantai.

Warga meminta Pemkot untuk menghentikan proyek sebelum 
musyawarah dan mufakat terkait ganti rugi tercapai. Tetapi, 
alat berat sendiri sudah datang. Eva mencurigai bahwa ke-
hadiran alat berat memiliki tujuan menekan warga untuk me-
nerima uang ganti rugi yang ditawarkan. “Ancamannya sok 
mau terima gak (red. uang ganti rugi) kalau gak terima, beco 
(red. atau alat berat) sudah ada. Nanti rumah lu gak dapat 
apa-apa,” ujar Eva. Ia juga menambahkan bahwa beberapa 
warga akhirnya menerima uang ganti rugi yang ditawarkan 
karena khawatir tidak mendapatkan uang ganti rugi sama 
sekali.

Alat berat berhasil merubuhkan sekitar 64 rumah dari 90 
rumah yang ada. Alat berat yang saat itu beroperasi juga 
merusak rumah warga yang bertahan. Seperti rumah salah 
seorang warga, Tarno, yang rumahnya berlubang karena 

kesenggol oleh alat berat keti-
ka sedang beroperasi.

Dengan segala hal yang 
sudah terjadi, Rosyid men-
gatakan bahwa warga tidak 
memiliki itikad untuk mengha-
langi jalannya pembangunan. 
“Bukan warga menghambat 
pembangunan, justru warga 
mendukung, yang penting 
tidak merugikan warga. Jadi 
kata lain simbiosis mutual-
isme, saling menguntungkan,” 
jelas Rosyid.

Menanggapi kasus penggu-
suran, Eva mengaku bahwa 
ia kecewa pada pemerintah. 
“Kota hanya dihuni oleh 
orang-orang yang punya in-
vestasi. Bandung mau seperti 
apa? Ketika warganya perla-
han diusir, ketika penghasilan 
semua diregut,” kata Eva. Hal 
senada juga diutarakan oleh 
Maman, “Hak asasi manusia 
itu untuk orang kaya, orang 
miskin gak memiliki hak. 
Hukum juga punya orang 
kaya, orang miskin itu yang 
dihukum, dibinasakan. Harga 
diri punya orang kaya, orang 
miskin gak ada apa-apanya di 
Indonesia.”
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“Pembangunan bukan sesuatu 
yang mudah dan bisa diakselera-
si, karena menyangkut ruang hid-
up,”
- Sekar Banjaran Aji



Akselerasi Pembangunan 
dan Pengabaian Hak Asasi 
Manusia 

Sekar Banjaran Aji, salah 
satu peneliti di Lembaga 
Studi dan Advokasi Mas-
yarakat (ELSAM), mengaku 
bahwa berangkat dari jargon 
‘Revolusi Mental,’ ia tidak 
memiliki ekspektasi bahwa 
infrastruktur malah menjadi 
hal prioritas dalam pemerin-
tahan Jokowi. Pembangunan 
infrastruktur itu sendiri me-
mang memiliki kaitan dalam 
pemenuhan hak rakyat. 
Namun, pendekatan material 
dalam melakukan pemba-
ngunan, menurut Sekar, 
tidak sejalan dengan eks-
pektasi masyarakat dengan 
‘Revolusi Mental’. “Harapan 
masyarakat waktu itu keti-
ka memilih Jokowi adalah 
revolusi mental, jadi pem-
bangunan yang berwujud 
non-material, seperti pendi-
dikan. Tetapi ketika terpilih, 
ia menggunakan tema yang 
malah sangat fisik, salah sa-
tunya adalah infrastruktur,” 
jelas Sekar.

Sekar menjelaskan program 
infrastruktur terbentuk dalam 
program Proyek Strategis 
Nasional (PSN) berdasar-
kan Peraturan Presiden 
(Perpres) No. 3 tahun 2016, 
yang kemudian diperbaharui 
pada Perpres No. 56 tahun 
2018. Pada tahun 2016, ada 
serentetan proyek berjumlah 
277 yang masuk ke PSN. 
Berdasarkan data Komite 
Percepatan Penyediaan 
Infrastruktur Prioritas (KP-
PIP), sampai kuartal ketiga 
pada tahun 2018, hanya ada 
dua proyek strategis yang 
selesai. Sejak tahun 2016 
sampai 2018, hanya ada 32 
PSN yang selesai dari 277 
proyek. Jika merujuk pada 
perencanaan, seharusnya 
dalam satu kuartal atau em-
pat bulan, sekitar 10 proyek 
yang harus diselesaikan dari 
jumlah proyek yang ditarget-
kan. “Ada gap besar antara 
perencanaan dengan real-
isasi,” ungkap Sekar.

Ia menambahkan untuk men-
capai ambisi ini, Jokowi sudah 
melakukan upaya untuk mere-
alisasi 277 proyek, salah sa-
tunya perizinan. Perihal izin, 
diberikan kelonggaran demi 
efektivitas pembangunan, 
seperti pemotongan perizinan 
AMDAL yang seharusnya 50 
hari, tetapi untuk mengejar 
target PSN, dipotong menjadi 
43 hari.

Mengejar target yang besar, 
dalam waktu masa pemer-
intahan yang singkat, cukup 
dilihat sebagai perencanaan 
yang ambisius. Pasalnya, 
pembangunan itu sendi-
ri merupakan proses yang 
panjang karena menyangkut 
hak-hak dasar warga. Aksel-
erasi pembangunan itu sendiri 
dapat menabrak hak manusia, 
seperti pengalifungsian tanah. 
“Banyak sekali (red. tanah) 
yang harus dialihfungsikan, 
harusnya jadi lahan pertanian 
malah jadi jalan tol, harusnya 
pemukiman warga, jadinya 
bendungan,” ucap Sekar. 
Pengalihfungsian tersebut 
dapat menutup akses mas-
yarakat mencapai hak dasarn-
ya, seperti hak ekonomi, 
pendidikan, kesehatan, kese-
jahteraan, dan sebagainya.

Pada kampanye Pemilu Presiden (Pilpres) tahun 2014, 
nomor urut dua, Joko Widodo mengusung ‘Revolusi Mental’ 
sebagai salah satu jargon untuk menjawab permasalahan 
di Indonesia. Dalam tulisan singkat oleh Jokowi berjudul 
‘Revolusi Mental,’ yang dimuat di Harian Kompas edisi Sabtu 
(10/5/2014), Jokowi sendiri tidak menjelaskan secara konkret 
mengenai jargon yang ia usung tersebut.

“Pembangunan adalah hal yang diperbolehkan untuk dilaku-
kan oleh negara. Tentu saja ada hak-hak dasar yang harus 
dipenuhi oleh negara ketika melakukan pembangunan, salah 
satunya free, prior and informed consent. Masyarakat (red. 
yang akan terdampak) harus diberitahu dulu dia (red. pe-
merintah) mau melakukan pembangunan seperti apa. Mas-
yarakat harus benar-benar diberi kebebasan untuk memilih, 
apakah dia menolak atau menerima (red. penggusuran). 
Kalau dia menerima, tahap pemulihan harus dipikirkan juga,” 
jelas Sekar.

Sekar mengatakan bahwa hal yang ia kritik mengenai PSN 
adalah ketiadaan langkah-langkah mitigasi bagi orang-orang 
yang terkena dampak atas pembangunan. Dampak mitigasi 
pun baru dibahas pada revisi Perpres tahun 2018, yang 
mana PSN sudah berjalan selama dua tahun. Dengan ke-
tiadaan langkah-langkah mitigasi, Sekar mengatakan bahwa 
pemerintah belum menyediakan perencanaan pembangu-
nan yang mempertimbangkan dampak proyek tersebut ke 
masyarakat, termasuk pemulihan hak warga akibat pem-
bangunan. Terutama, sudah ada kerangka penegakan dan 
penghormatan hak yang sebenarnya sudah diakui secara 
internasional, seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
(SDGs) oleh PBB yang menjabarkan hak-hak masyarakat 
yang harus dipenuhi, dilindungi dan dihormati. 

Ketiadaan mitigasi dan ambisi pembangunan yang direalisasi 
melalui akselerasi tidak menggambarkan pembangunan yang 
berlangsung sekarang dilakukan berdasarkan hak mas-
yarakat. “Pembangunan bukan sesuatu yang mudah dan bisa 
diakselerasi, karena menyangkut ruang hidup,” tutur Sekar. 

“Pembangunan 
adalah hal yang 
diperbolehkan un-
tuk dilakukan oleh 
negara. Tentu saja 
ada hak-hak dasar 
yang harus dipenuhi 
oleh negara ketika 
melakukan pemban-
gunan, salah satunya 
free, prior and in-
formed consent. Mas-
yarakat (red. yang 
akan terdampak) ha-
rus diberitahu dulu 
dia (red. pemerin-
tah) mau melakukan 
pembangunan sep-
erti apa. Masyarakat 
harus benar-benar 
diberi kebebasan 
untuk memilih, apa-
kah dia menolak 
atau menerima (red. 
penggusuran). Kalau 
dia menerima, tahap 
pemulihan harus 
dipikirkan juga,” 
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Pembangunan Berkeadilan 
di Mata Hukum
Persoalan perebutan tanah 
atau penggusuran paksa 
menjadi isu hangat pada 
beberapa tahun kebelakang. 
Asep Warlan selaku profesor 
hukum di bidang tata ruang 
mengatakan bahwa pelang-
garan HAM pada pemban-
gunan yang terjadi saat ini 
meliputi proses, substansi 
dan pemanfaaatannya yang 
tidak sesuai dengan apa 
yang diharapkan. “Pokok-
nya demi infrastruktur jadi, 
apapun harus dilakukan,” 
ujar Asep.

Asep menambahkan bahwa 
dampak dari pembangunan 
itu sendiri sangat minim 
dirasakan oleh masyarakat. 
“Substansi (red. pemban-
gunan) kadang tidak sesuai 
kebutuhan. Pemanfaatan 
masyarakat terhadapnya pun 
minimalis sekali,” ujar Asep. 
Selain itu, Asep juga men-
gatakan bahwa membangun 
kawasan-kawasan ekonomi 
memang dapat memberikan 
manfaat besar bagi kalangan 
masyarakat tertentu. Teta-
pi, masyarakat kecil sering 
dikorbankan karena hak-hak-
nya diabaikan.

Masalah yang terjadi tidak 
hanya semata-mata soal 
tanah, tetapi juga tata ruang. 
Asep menjelaskan bahwa 

ketika membahas mengenai tanah, subyek yang terlibat 
adalah pemilik tanah itu sendiri. Di sisi lain, ketika berbicara 
mengenai ruang, dimensinya tidak hanya kepada pemilik, 
melainkan semua aspek dari ruang tersebut. Hal ini mencakup 
daya dukung ruang untuk menampung kegiatan masyarakat, 
mobilisasi, lingkungan, kenyamanan, udara, air, dan lain-lain. 
“Semua orang berhak mendapat ruangan yang baik, aman, 
nyaman, produktif dan berkelanjutan,” tambah Asep. 

Pembangunan itu sendiri penting. Asep mengatakan bahwa 
pembangunan mutlak dilaksanakan sebagai bagian dari kom-
petensi pemerintah. Meski begitu, hal yang luput diperhatikan 
adalah proses, dampak  dan siapa yang melakukan pemba-
ngunan tersebut. Asep menjelaskan bahwa tingkat tertinggi 
yang menjadi parameter keberhasilan suatu pembangunan 
adalah keadilan. Adil disini tidak hanya semata-mata mem-
berikan uang ganti rugi kepada warga yang terdampak paska 
penggusuran. Lebih dari itu, harus ada keseimbangan an-
tara perbuatan dengan akibat yang nantinya dirasakan. “Jika 
dalam pembangunan ada orang yang dikorbankan dan tidak 
dapat menikmati hasil pembangunan, maka pembangunan 
dianggap gagal,” tambah Asep.

Hukum menjadi instrumen untuk memastikan bahwa pemba-
ngunan dilakukan dengan keadilan. Keadilan tidak sekadar 
hanya menjadi dasar, melainkan menjadi tujuan dari pemban-
gunan itu sendiri.

Menurut Asep, pembangunan yang ideal memiliki tiga aspek, 
ekonomi (pro-economy), lingkungan (pro-environment) dan 
sosial (pro-people). Regulasi hukum sudah menyentil bagian 
ekonomi dan lingkungan, tetapi belum merangkul dari sisi 
sosial. Asep memberikan contoh UU Mineral dan Batu Bara 

“Jika dalam pembangunan ada orang yang 
dikorbankan dan tidak dapat menikmati 
hasil pembangunan, maka pembangunan 
dianggap gagal,”

(Minerba) atau UU Minyak dan Gas (Migas). Menurut Asep 
hukum tersebut sudah mengatur aspek lingkungan dan 
ekonomi, namun belum menyentuh aturan tentang perlakuan 
dan hak-hak masyarakat yang harus dipenuhi dan dilindungi.  
“Dalam upaya mendorong ekonomi dan lingkungannya sudah 
bagus. Tetapi sosialnya belum tentu kita memberikan ses-
uatu yang harusnya dimiliki rakyat,” jelas Asep. 

Selain itu, terdapat enam indikator terkait keadilan dalam 
tata ruang. Pertama, pembangunan yang dilakukan menim-
bulkan manfaat ekonomi dan sosial. Kedua, pembangunan 
yang dilakukan tidak mengakibatkan kesenjangan antar daer-
ah. “Misal antar Bandung dan Cimahi, sebetulnya tidak boleh 
ada kesenjangan. Penataan ruang pembangunan harusnya 
memberikan pemerataan manfaat dan kualitas (red. pemba-
ngunan). Manfaat dan kualitas ini harus dirasakan oleh mas-
yarakat pada umumnya,” jelas Asep. Ketiga, pembangunan 
yang dilakukan tidak mengakibatkan bencana, seperti banjir, 
longsor, kekeringan, dan lain-lain. Pembangunan semestinya 
mencegah akses bencana untuk terjadi.

Keempat, pembangunan harus memiliki nilai tambah. “Tidak 
boleh ada penurunan kualitas masyarakat terhadap ruang. 
Harus ada nilai tambah entah dari ganti rugi, manfaat yang 
dirasakan, dan lain-lain,” ujar Asep.

Kelima, pembangunan harus memberikan penggantian yang 
layak bagi masyarakat yang terkena dampak akibat proyek 
pembangunan yang dilakukan. Penggantian yang layak 
tidak semata berhenti pada uang kompensasi, karena uang 
kompensasi hanya memberikan dampak jangka pendek 
kepada warga. Uang yang diberikan dikonsumsi hanya 
untuk kebutuhan sehari-hari. Uang kompensasi tidak dapat 
memberikan dampak jangka panjang yang bisa memberikan 
keberlanjutan hidup warga paska penggusuran. “Jadi, (red. 
penggantian yang layak) tidak sekedar berhenti pada peng-
gantian (red. uang kompensasi). Tetapi bagaimana hidup 
mereka setelah melepas tanah itu akibat pembangunan,” ujar 
Asep. Penggantian yang layak dapat berbentuk relokasi tem-
pat tinggal, penggantian modal ekonomi, dan sebagainya.

Keenam, ada pihak yang bertanggung jawab ketika pemba-
ngunan tersebut mengakibatkan pelanggaran. Asep menam-
bahkan bahwa pembangunan sendiri melibatkan banyak 
pihak, tetapi negara memegang tanggung jawab tertinggi 
dalam pembangunan.
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Asep mengatakan bahwa tidak semua indikator tersebut 
sepenuhnya tercapai dalam proses pembangunan, seperti 
pemberian kompensasi yang layak. “Harus ada proses su-
karela, proses negosiasi dan perundingan harga. Harus ada 
panitia independen yang melakukan itu agar masyarakat 
mendapatkan perlakuan yang adil,” ujar Asep. Selain itu, 
pembangunan seharusnya memberikan nilai tambah ke 
masyarakat. “Pembangunan infrastruktur tidak hanya sekadar 
ada dan digunakan oleh masyarakat. Memberikan nilai tam-
bah kepada kesejahteraan masyarakat tidak? Itu juga harus 
dipikirkan,” jelas Asep. Pembangunan juga harusnya tidak 
mengakibatkan penurunan kualitas hidup manusianya dan 
menghilangkan haknya sebagai warga negara. “(red. Hukum 
kita) belum ideal. Walaupun dari sisi standar regulasi sudah 
memadai, tetapi belum cukup karena ada juga hal lain yang 
harus dibangun pemerintah, seperti kesejahteraan masyarakat 
setelah pembangunan dilakukan,” ujar Asep. 

Asep berpendapat bahwa hukum Indonesia sudah mewadahi 
beberapa permasalahan, seperti lingkungan, penataan ruang, 
kehutaan dan lain-lain. Tetapi, untuk pembangunan berbasis 
HAM, hukum belum cukup mewadahi hal tersebut. “Kalau 
yang berorientasi pada HAM, (red. undang-undang) belum 
selengkap itu,” ujar Asep. Ia memberikan beberapa contoh 
seperti hukum yang mengatur mengenai kehutanan. Masih 
ada beberapa hal yang belum lengkap diatur dalam hukum 
seperti lingkungan masyarakat adat yang bertumpu pada pe-
manfaatan hutan. Ia juga merujuk pada hukum yang mengatur 
mengenai pertambangan dan perkebunan. Asep mengatakan 
hukum tersebut belum lengkap dan kuat dalam memberikan 
perlindungan HAM seperti keterbukaan informasi mengenai 
perijinan agar publik dapat berpartisipasi.

Asep Warlan dok./Unpar

“(red. Hukum kita) belum ideal. 
Walaupun dari sisi standar reg-
ulasi sudah memadai, tetapi be-
lum cukup karena ada juga hal 
lain yang harus dibangun pemer-
intah, seperti kesejahteraan mas-
yarakat setelah pembangunan 
dilakukan,”
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Yang Terlibat dalam 
Pembangunan

Dani Kusmawan menerang-
kan panjang-lebar bagaima-
na pemerintah melihat 
pentingnya penerapan nilai 
Hak Asasi Manusia (HAM) 
dalam pelaksanaan pemba-
ngunan. “Kita lihat di lapa-
ngan, pembangunan belum 
seutuhnya menganut prinsip 
HAM,” ujarnya. Dani sendiri 
adalah Kepala Subbidang 
Pengkajian, Penelitian, dan 
Pengembangan Hukum dan 
HAM Kanwil Kementerian 
Hukum dan HAM (Kemen-
kumham) Jawa Barat. 

Dasar indikator pembangu-
nan berbasis HAM di Indone-
sia tercantum dalam Peratur-
an Menteri Hukum dan HAM 
(Permenkumham) No. 27 
Tahun 2018 tentang Peng-
hargaan Pelayanan Publik 
Berbasis HAM. Di dalamnya 
turut menjelaskan mengenai 
aksesibilitas untuk kaum 
disabilitas, ruang laktasi, 
ruang bermain anak, juga 

fasilitas umum lain seperti toilet. Melalui obrolan kali itu, Dani 
berusaha menunjukkan bahwa pemerintah sudah berupaya 
menjalankan pembangunan berbasis HAM melalui pembua-
tan dan penerapan aturan-aturan yang terkait. Menurutnya, 
peraturan ini penting untuk mencegah pemerintah melakukan 
pelanggaran HAM lewat program-program pembangunannya.

Selain itu, Dani menjelaskan bahwa Kemenkumham bersa-
ma Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan 
Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) yang 
berisi sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas rencana 
aksi nasional HAM Indonesia. Mengutip keterangan Sekretar-
iat Kabinet Republik Indonesia terkait RANHAM, dokumen ini 
kemudian digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, 
dan pemerintah daerah dalam melaksanakan penghormatan, 
perlindungan, pemenuhan penegakan, dan pemajuan HAM di 
Indonesia.

Dalam kenyataannya, pelaksanaan pembangunan berbasis 
HAM tak melulu berorientasi pada pemerintah. Namun, ada 
pula pihak lainnya yang juga turut terlibat dalam pembangu-
nan, yaitu masyarakat dan kontraktor.

Apabila berbicara soal pembangunan, salah satu pihak yang 
sering diabaikan keterlibatannya ialah masyarakat. Padahal, 
masyarakat merupakan salah satu pemangku kepentingan 
yang merasakan dampak langsung dari pembangunan. Hal 
ini mencakup pemenuhan hak-haknya sebagai manusia yang 
tinggal dalam ruang lingkup negara. Dani menegaskan, “(red. 
keterlibatan masyarakat) Sangat butuh. Karena mereka pen-
gawas.“ Dalam hal ini, masyarakat berperan sebagai pem-
banding yang menilai betul atau tidaknya pembangunan yang 
dilakukan.

Meski begitu, Dani mengeluhkan keterlibatan masyarakat dari 
segi pembangunan. “Kalau kita lihat, keterlibatan masyarakat 
dalam pembangunan di pemerintahan masih sedikit ya. Ja-
rang ada,” kata Dani. Selama ini, pihak yang terlibat hanya 
kontraktor dan pengawas bangunan. Keterlibatan masyarakat 

“Kalau kita lihat, 
keterlibatan mas-
yarakat dalam pem-
bangunan di pe-
merintahan masih 
sedikit ya. Jarang 
ada,”

sebatas mengikuti kegiatan penyuluhan, sosialisasi maupun 
revisi bangunan.

Pembangunan Tidak Berlandaskan HAM: Salah Siapa?

Pihak-pihak yang terlibat tentu turut memegang kendali 
akan pemenuhan asas HAM di dalamnya. Hal ini berarti baik 
pemerintah, kontraktor maupun masyarakat dapat sewak-
tu-waktu disalahkan apabila ada pembangunan yang tidak 
menganut prinsip HAM. Dani turut memaparkan beberapa 
kelalaian ketiga pihak ini dalam melaksanakan pembangunan 
berbasis HAM.

Menurutnya, pembuatan fasilitas umum perkotaan oleh 
pemerintah termasuk salah satu bukti bahwa pembangunan 
masih miskin prinsip HAM. “Akses jalan di sini mulus, tiba-ti-
ba ada yang bolong. Jebret aja ada korban,” kata Dani. Hal 
ini dapat disebutnya sebagai pelanggaran HAM yang dilaku-
kan oleh Dinas Pekerjaan Umum.

Di samping itu, kehadiran HAM juga dipertanyakan pada 
pembangunan yang mengancam ruang hidup masyarakat. 
Perwujudan fungsi sosial seringkali digadang-gadang se-
bagai alasan dibalik perampasan tanah yang ditinggali 
masyarakat. Hal ini diakui oleh Dani. “Meskipun masyarakat 
bertahan tapi tanah itu akan digunakan untuk kemaslahatan 
umat manusia. Si pemilik harus maklum akan fungsi sosialn-
ya,” ungkapnya. 

Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) pasal 6 menuliskan 
bahwa semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial. Ada-
pun konteks fungsi sosial yang dimaksud oleh Dani adalah 
pembangunan fasilitas umum, seperti jalan tol hingga apar-
temen yang memiliki tujuan komersil. Meski begitu, pemba-
ngunan ini kemudian seringkali harus mengorbankan HAM 
masyarakat sekitar. Menanggapi hal ini, Dani menerang-
kan tarik-ulur bagaimana suatu pembangunan bisa terjadi. 
Sosialisasi ke kabupaten/kota tentang pelayanan publik 
berbasis HAM sudah disebarluaskan. Sosialisasi ini pun 
turut mengundang kontraktor-kontraktor yang terlibat dalam 
pembangunan. Namun bagaimanapun juga, kontraktor hanya 
membangun. Pemerintah tetap menjadi pengambil keputu-
san pertama sebelum pembangunan itu dilakukan. “Itu (red. 
pembangunan) pemberi izinnya siapa? Pemerintah,” ujarnya.

Pemanfaatan fasilitas umum oleh masyarakat juga dapat 
dikategorikan dalam keterlibatan masyarakat dalam pemba-

ngunan. Sayangnya, ma-
sih ada beberapa kasus di 
lapangan yang menunjukkan 
bagaimana masyarakat masih 
lalai dan belum dapat mener-
apkan prinsip HAM dalam ket-
erlibatannya. Dani memberi 
contoh soal perampasan hak 
pejalan kaki oleh pedagang 
kaki lima. Trotoar digunakan 
sebagai tempat untuk ber-
dagang sehingga tak ada 
ruang bagi masyarakat untuk 
berjalan kaki. “Pedagang 
kaki lima boleh berdagang di 
tempat yang sudah ditentukan 
oleh pemerintah, bukan di 
fasilitas umum,” ujarnya. 

Setiap pihak memang memi-
liki porsi keterlibatan mas-
ing-masing dalam pembangu-
nan. Dengan begitu, kelalaian 
yang dilakukan juga sesuai 
dengan porsi keterlibatan 
tersebut. Terlepas dari itu, 
hingga penghujung pembic-
araan, Media Parahyangan 
masih belum mendapatkan 
penjelasan eksplisit dari Dani 
mengenai pihak yang bertang-
gung jawab dalam pembangu-
nan yang tidak berbasis HAM.

Dani Kusmawan dok./Portal Jabar
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Wawancara: Seputar 
Perampasan Ruang Hidup 
Masyarakat di Bandung
Untuk menanggapi segala kasus perampasan ruang hidup 
yang terjadi di Bandung, Media Parahyangan (MP) memiliki 
kesempatan untuk melakukan wawancara bersama Dani 
Kusumawan di kantor Kemenkumham Jawa Barat. Dani 
sendiri menjabat sebagai Subbidang Pengkajian, Penelitian, 
dan Pengembangan Hukum dan HAM Kanwil Kementerian 
Hukum dan HAM (Kemenkumham). Berikut kutipan wawan-
caranya:

MP: Apa pendapat Anda mengenai penggusuran?

Kalau penggusuran itu ada yang sah, ada yang tidak. Kalau 
yang sah adalah hak kita digunakan oleh pemerintah dan 
dapat dikatakan sebagai fungsi sosial. Kalau sekarang tidak 
ada istilah ganti rugi, adanya istilah ganti untung. Jangan 
sampai masyarakat dirugikan akibat dibuatnya jalan fasilitas 
umum. Kalau misalnya dulu kita beli sesuatu 2.000, sekarang 
dibayar 15.000 wajar. Itu namanya ganti untung. Kalau ganti 
rugi, kita dulu beli 2.000, dibayar 500 perak. Itu keterlaluan. 

MP: Fungsi sosial yang dimaksud seperti apa?

Fungsi sosial pasal 6 aturan nomor 6 masalah agraria*. 
Fungsi sosial tersebut kebanyakan sekarang ‘kan jalan tol. 
Meskipun masyarakat bertahan, tapi tanah itu akan digu-
nakan untuk kemaslahatan umat manusia. Si pemilik harus 
maklum akan fungsi sosialnya.

MP: Sebelumnya sudah dikatakan bahwa harus ada 
syarat ganti untung untuk melakukan penggusuran, 
tetapi bagaimana jika pemerintah sendiri yang melanggar 
syarat tersebut?

Itu seperti yang saya katakan tadi. Ada yang legal, ada yang 
ilegal. Kalau yang legal ‘kan pemilik (red.tanah) kita sendiri. 
Yang ilegal adalah memiliki tanah milik pemerintah. Suatu 
saat tanah itu akan digunakan oleh pemerintah. Kita (red. 

pemilik tanah) harus merelakan tanpa memikirkan besarnya 
biaya bangunan di atas tanah tersebut. Hal ini karena yang 
dijadikan dasar adalah tanah pemerintah. Penggusuran-peng-
gusuran terjadi karena adanya penguasaan tanah oleh mas-
yarakat. Masyarakat tidak mau tahu bahwa itu adalah tanah 
negara dan masyarakat seenaknya saja menjualbelikan ke 
pihak yang lain. Nah, itu yang jadi pusat permasalahannya. 
Ketika tanah itu dibutuhkan, mereka bertahan dan bilang tidak 
mau dengan alasan penggusuran. Pemerintah ‘kan tidak me-
nilai harga bangunan itu berapa. Yang dihargai adalah tanah 
itu adalah tanah pemerintah. Kamu (red. pemilik tanah) diba-
yar sekian karena kamu menempati tanah saya (red. pemerin-
tah) dan ini wajar. 

MP: Jadi ketika penggusuran tanah ilegal terjadi, apakah 
ganti untung tetap harus dilakukan oleh pemerintah?

Ibarat tanah punya si A, terus tiba-tiba tanah tersebut diba-
ngun oleh si B. Meskipun si B sudah mengeluarkan biaya 
sekian banyak untuk membangun, hal ini bukan merupakan 
tanggung jawab si A untuk mengganti untung. Untuk apa si A 
membayar? ‘Kan itu tanah miliknya.

MP: Berarti kalau pembangunan di Bandung kasusnya 
seperti itu? 

Kebanyakan seperti itu. Termasuk juga rumah saya. Bukan 
rumah saya sih, tapi rumah pemerintah, rumah Perumka (Pe-
rusahaan Umum Kereta Api). Itu salah satunya rumah saya 
pas di pinggir jalan. Saya sudah membangun (red. renovasi), 
tapi tetap itu rumah dinas milik pemerintah. (Red. ketika ingin 
digusur), saya ‘kan tidak diganti apa-apa. Tidak ada istilah 
ganti untung, hanya uang kerohiman. Uang pindah ini hanya 
dikasih berapa, 15 juta. Padahal, saya sudah membangun dan 
menghabiskan sekitar 200 juta. Bedanya, kalau tanah itu milik 
saya dan dibangun oleh saya, berarti pemerintah memberi-
kan ganti untung. Jangankan rumah, pohon pun diganti oleh 
pemerintah. Itu namanya ganti untung. 

Ibarat tanah punya 
si A, terus tiba-ti-
ba tanah tersebut 
dibangun oleh si B. 
Meskipun si B su-
dah mengeluarkan 
biaya sekian banyak 
untuk membangun, 
hal ini bukan mer-
upakan tanggung 
jawab si A untuk 
mengganti untung. 
Untuk apa si A 
membayar? ‘Kan itu 
tanah miliknya.
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MP: Apakah uang ganti untung hanya berlaku untuk 
pemilik tanah?

Kalau ilegal menempati suatu area, tanah pemerintah kita 
membangun, paling dikasih uang kerohiman.

MP: Bagaimana indikator ganti untung itu?

Apabila tidak merugikan masyarakat. Makanya tadi saya bil-
ang fungsi sosial. Itu yang sering dipakai. Kebanyakan lahan 
tersebut digunakan untuk fasilitas umum. 

MP: Bagaimana pendapat bapak mengenai perbedaan 
uang ganti rugi dari yang dijanjikan dengan realisasin-
ya?  Bagaimana penyelesaiannya jika hal ini terjadi? 

Mengajukan gugatan ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha 
Negara). Memang ada aturan negosiasi. Tapi, biasanya 
negosiasi di tingkat pusat lebih mengutungkan dibanding-
kan di tingkat daerah. Misalnya, dari pusat diberikan 100 
dan ini harus sama ke tingkat bawah. Dari pusatnya 100, 
tetapi ke bawahnya 70, ke bawahnya 50, ke bawahnya lagi 
30. Ini yang bermain tuh siapa? Kelihatan. Ketika tanah itu 
dijual, masing-masing punya kepentingan, termasuk yang 
di Tamansari. Yang saya tahu, sekian meter diganti dengan 
apartemen. Tapi, kalau saya pikir-pikir, apartemen berlaku 
berapa tahun sih? Terus kepemilikannya dari mana coba? 
Kasian sebetulnya. Tapi program pemerintah itu menghilan-
gkan kawasan kumuh (red. program Kota tanpa kumuh atau 
Kotaku). Jadi yang paling cocok adalah apartemen. Cuman 
sosialisasi ke masyarakat tidak nyambung akibat permainan 
yang ada di tingkat bawah. 

MP: Penggusuran terjadi akibat program Kotaku yang 
memiliki tujuan menghilangkan kawasan kumuh di 
perkotaan. Bagaimana indikator kumuh itu sendiri?

Di tingkat negara modern, bahkan tempat saya tinggal terma-
suk kumuh meskipun sudah tertata karena berdempetan 
antar rumah. Apa bedanya dengan apartemen? Apartemen 
diberikan keleluasaan akses fasilitas umum yang bisa dinik-
mati oleh warga tersebut. Daripada dempet-dempetan, satu 
kebakar semua kebakar rumahnya.

Kalau ilegal me-
nempati suatu 
area, tanah pe-
merintah kita 
membangun, 
paling dikasih 
uang kerohi-
man.

MP: Siapa yang memiliki legitimasi untuk menyatakan 
suatu daerah kumuh atau tidak?

Pemerintah melalui rencana tata ruang berdasarkan moderni-
sasi pembangunan 

MP: Apakah pengadilan memang dijadikan solusi atas 
sengketa tanah warga dengan pemerintah? 

Tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan persengketaan, per-
tikaian. Bisa melalui mediasi, ataupun mediasi melalui badan-
badan hukum di masing-masing wilayah. 
*Pasal 6 Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria (UUPA), mengatur bahwa 
semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

Tidak ada jalan lain 
untuk menyele-
saikan persengketa-
an, pertikaian. Bisa 
melalui mediasi, 
ataupun mediasi 
melalui badan-
badan hukum di 
masing-masing 
wilayah. 
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“Media sekarang merupakan 
kekuatan politik terbesar. Bukan 
partai, tetapi media. Media bisa 
membuat hitam menjadi putih, 
putih menjadi hitam, salah benar 
menjadi benar salah,”
- Sapta Dwikardana



Pemberitaan Media dan  Nara-
si Publik yang Dibangun

Dalam proses pembangu-
nan, Sapta mengatakan 
bahwa masyarakat berperan 
penting untuk terus mening-
katkan persoalan HAM yang 
terjadi. “HAM harus ter-
us-menerus didorong oleh 
masyarakat,” ujar Sapta.

Namun, masyarakat yang 
seharusnya  dapat member-
ikan peranan penting dalam  
menggaungkan persoalan 
HAM, dalam kenyatannya 
lebih lemah dibandingkan 
dari dua aktor lainnya. Hal 
ini terjadi karena adanya 
sangkut paut media dalam 
mempengaruhi kesadaran 
masyarakat akan pelang-
garan HAM yang sedang 
terjadi. Melalui penyusupan 
kepentingan pada penyar-
ingan konten, media dapat 
mendegradasi peran mas-
yarakat untuk terus menun-
tut penghormatan hak dalam 
proses pembangunan.

“Media sekarang merupakan 
kekuatan politik terbesar. 
Bukan partai, tetapi media. 
Media bisa membuat hitam 
menjadi putih, putih menjadi 
hitam, salah benar menjadi 
benar salah,” jelas Sapta. Ia 

Sapta Dwikardana, salah satu dosen Hubungan Internasional (HI) Unpar menjabarkan tiga 
aktor yang terlibat dalam pembangunan. Aktor tersebut adalah state (negara), market (pasar), 
dan civil society (masyarakat). Menurutnya, perlu adanya keseimbangan antara ketiga aktor 
tersebut dalam melakukan pembangunan.

menambahkan bahwa jika media tidak mengungkapkan pe-
langgaran HAM yang terjadi, maka masyarakat berpikir bahwa 
tidak ada masalah yang sedang terjadi. 

Ia memberikan contoh pada kasus pembangunan New Yogya-
karta International Airport (NYIA) yang mengakibatkan pelang-
garan HAM, seperti meregut ruang hidup masyarakat sekitar. 
“Kenapa hal-hal bersifat menyinggung HAM tidak terekspos?” 
tanya Sapta.

Masyarakat tidak mengkonsumsi secara maksimal informasi 
mengenai pelanggaran HAM. Isu-isu HAM yang tidak secara 
signifikan dibahas media mengakibatkan proses pembangu-
nan yang terjadi dianggap berjalan baik-baik saja.

Hal yang senada juga diutarakan oleh Dianto Bachiardi, se-
laku peneliti Agrarian Resource Centre (ARC). Ia mengatakan 
bahwa media menjadi alat propaganda karena diksi media 
dibumbui retorika yang berlebihan. “Misalnya, jalan tol Trans 
Jawa, kayaknya heboh terus, ‘heboh,’ ‘hebat,’ ‘cepat,’ ‘han-
ya terjadi di.’ Itu-kan yang muncul di media. Tetapi apa yang 
terjadi? Belum resmi, udah pada bolong dan banjir. Berarti 
pemberitaan lebih hebat daripada realitanya,” ujar Dianto.

“Misalnya, jalan tol Trans Jawa, kayaknya 
heboh terus, ‘heboh,’ ‘hebat,’ ‘cepat,’ ‘han-
ya terjadi di.’ Itu-kan yang muncul di me-
dia. Tetapi apa yang terjadi? Belum resmi, 
udah pada bolong dan banjir. Berarti pem-
beritaan lebih hebat daripada realitanya,” 

Dianto juga mengatakan bahwa terdapat informasi yang 
tidak benar dalam pemberitaan media. Salah satunya seperti 
sertifikat tanah. Menurut Dianto, sertifikat tanah heboh digem-
bor-gemborkan dan seolah memiliki tujuan untuk kesejahter-
aan masyarakat. Ia menambahkan bahwa sertifikat tanah 
yang diterapkan tidak tepat sasaran karena banyak elit lokal 
yang juga meminta bagian untuk mendapatkan keuntungan 
tersebut. “Karena generalisasi, kita hanya bilang di situ ada 
sekian ratus warga yang mendapatkan sertifikat tanah,” ujar 
Dianto menerangkan pemberitaan di media yang mempen-
garuhi narasi publik. Ia menambahkan, sertifikat tanah tidak 
memiliki dampak berkelanjutan kepada masyarakat. Hal ini 
disebabkan seritifikat tanah yang diberikan bersifat komoditas, 
dimana hal tersebut dijual kembali ke bank. 

Pembingkaian isu oleh media dengan penggunaan retorika 
berlebihan dalam melihat pembangunan membentuk pola 
pikir masyarakat bahwa proses pembangunan yang dilakukan 
sekarang berjalan baik-baik saja. Informasi mengenai pelang-
garan HAM akibat pembangunan tidak terbawa ke permukaan, 
sehingga minim atau hampir tidak ada pengetahuan mas-
yarakat mengenai isu tersebut.

“Media sekarang 
merupakan kekua-
tan politik terbesar. 
Bukan partai, tetapi 
media. Media bisa 
membuat hitam 
menjadi putih, pu-
tih menjadi hitam, 
salah benar menja-
di benar salah,”

Sapta Dwikara dok./WH.
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“Masyarakat tidak terlalu mem-
butuhkan infrastruktur, yang 
paling membutuhkannya adalah 
para investor,”
- I Nyoman Sudira



Masifnya Proyek 
Pembangunan dan 
Menumpuknya Kebutuhan 
Banyak tanah di Papua 
memegang status tanah adat 
yang diklaim oleh mas-
yarakat Papua. Kepemilikan 
tanah adat sendiri terba-
gi-bagi berdasarkan klaim 
suku masing-masing. Sum-
ber makanan masyarakat 
Papua berasal dari tanah 
adat, dimana masyarakat 
berkebun dan berburu. 
Namun, perampasan ruang 
hidup masyarakat Papua 
dilakukan untuk penyediaan 
lahan pembangunan, seperti 
jalan nasional.

Jalan nasional merupakan 
pembangunan jalan raya 
yang menjadi salah satu 
program infrastruktur yang 
masif dilakukan pada beber-
apa tahun terakhir. Dilansir 
dari CNN, target jalan Trans 
Papua mencapai 4.330 km 
pada tahun 2019. Jalan 
nasional yang diplesetin 
namanya menjadi jalan trans 
(transmigrasi) merupakan 
upaya untuk meningkatkan 
konektivitas antar kabupaten 
di Papua.

Pembangunan Jalan Trans 
yang ada di Papua tidak 
sepenuhnya memberikan 
manfaat kepada masyarakat 
Papua. Setidaknya hanya 

“Tanah (red. rakyat) diambil oleh pemerintah 
untuk pembangunan jalan, tetapi ini tidak 
berfaedah untuk masyarakat sendiri. Malah 
pembangunan lebih menguntungkan korpora-
si besar dibandingkan rakyat kecil,”

orang yang memiliki kendaraan dan investor yang dapat 
memanfaatkan pembangunan tersebut. “Tanah (red. rakyat) 
diambil oleh pemerintah untuk pembangunan jalan, tetapi ini 
tidak berfaedah untuk masyarakat sendiri. Malah pemban-
gunan lebih menguntungkan korporasi besar dibandingkan 
rakyat kecil,” ujar Robert William Wayau, selaku ketua Aliansi 
Mahasiswa Papua (AMP).

Robert yang akrab disapa William, menjelaskan bahwa Trans 
Papua dibangun untuk mempermudah investor mendapatkan 
akses masuk ke daerah yang memiliki sumber daya alam dan 
berpotensi memiliki perekonomian yang tinggi. “Tadinya tem-
pat itu sulit dilewati oleh mereka, sekarang perusahaan-pe-
rusahaan besar dapat melakukan ekspansi untuk menggali 
sumber daya alam,” ujar William.

Salah satunya adalah perusahaan kelapa sawit, PT PAL. 
Wiliam mengatakan bahwa dengan adanya jalan trans, PT 
PAL mulai menanam sawit di tanah suku asli Amoro. “Dulunya 
tempat hutan  sagu dan tempat berburu orang Amoro. Tetapi 
sekarang sudah dibabat habis hutannya dan dijadikan perke-
bunan kelapa sawit yang luas,” jelas Wiliam.

Pengalihan fungsi lahan di Papua pun menuai konflik antara 
masyarakat Papua, pemerintah dan  pemodal. Maka dari 
itu, unit militer ikut terlibat agar proyek pembangunan dapat 
berjalan dengan lancar. William mengatakan jika masyarakat 
Papua protes dengan eksekusi proyek pembangunan, maka 
langsung dihadapkan unit militer, seperti Korps Brigade Mobil 
(Brimob).

Militer menjadi pihak yang 
pertama turun ke mas-
yarakat untuk melakukan 
survei lapangan dan sosial-
isasi ke masyarakat. “Dalam 
sosialisasi, jarang memberi-
kan masyarakat pilihan untuk 
menolak atau menerima. 
Kebanyakan pilihannya iya 
atau yes,” ujar Wiliam. Se-
lain itu, Wiliam mengatakan 
bahwa pembangunan juga 
menjadi salah satu bisnis 
militer. “Contohnya di kasus 
Nduga, pembangunan Jalan 
Trans tidak dikerjakan oleh 
sipil saja, tetapi juga tentara 
dan brimob,” tambah Wiliam. 

Dengan terjadinya pemba-
ngunan Jalan Trans yang 
sudah menempuh ribuan 
kilo jauhnya, William men-
gatakan infrastruktur bukan 
menjadi hal yang dibutuhkan 
oleh masyarakat Papua. 
“Pembangunan yang paling 
diidamkan oleh masyarakat 
Papua adalah membangun 
sumber daya manusianya,” 
ujar William. Sumber Daya 
Manusia (SDM) yang di-
maksud oleh William berupa 
pendidikan, kesehatan, dan 
pelatihan khusus tenaga 
produktif untuk masyarakat 
Papua agar menjadi tenaga 
kerja baru dan mampu ber-
saing dalam ekonomi.

“Harapanku, ketika mau 
melakukan pembangunan, 
pemerintah harus mening-
katkan pembangunan 
manusianya. Selain itu, 
pembangunan jangan terlalu 
agresif dan tidak pukul rata 

bahwa setiap orang di Papua memiliki kebutuhan yang sama. 
Harus melihat persoalan rakyat dan mampu untuk menjawab 
kebutuhan masyarakat Papua,” tutup William.

Infrastruktur bukan Solusi 

Dalam menanggapi pembangunan yang terjadi di Papua, ter-
dapat dua narasi yang bertentangan. Pertama adalah narasi 
nasional, yakni pembangunan sudah terjadi di Papua, maka 
kesejahteraan sudah ada di Papua. Kedua, narasi lokal yang 
dibawa oleh masyarakat Papua, yakni pembangunan tidak 
mengatasi permasalahan yang ada di Papua. Pendapat terse-
but diutarakan oleh I Nyoman Sudira, seorang peneliti yang 
fokus pada isu Papua.

Seringkali ekonomi digadangkan sebagai satu-satunya akar 
permasalahan di Papua. Tidak dapat dipungkiri bahwa Papua 
mengalami kegagalan ekonomi. Nyoman mengatakan, “Aneh 
sebetulnya Papua mengalami kegagalan ekonomi, karena 
Papua merupakan provinsi terkaya di Indonesia.”

Namun, lebih dari itu, Nyoman menjabarkan bahwa akar 
permasalahan di Papua sudah ada sejak dulu. Apabila melihat 
tarik ulur sejarah, masuknya Papua ke Indonesia diputuskan 
melalui sebuah referendum masyarakat yang diwarnai intimi-
dasi pemerintah. Belum lagi soal masifnya pelanggaran HAM 
di Papua. “Kita harus mengakui bahwa terlalu banyak catatan 
pelanggaran HAM yang ada di Papua yang dilakukan oleh 
kita-kita yang ada di sini,” ujarnya.

Dari sejumlah akar permasalahan tersebut, Nyoman ber-
pendapat bahwa pendekatan infrastruktur bukan merupakan 
solusi tepat untuk perdamaian di Papua. Pasalnya, ada perbe-
daan definisi pembangunan bagi masyarakat lokal Papua dan 
nasional. “Pembangunan tidak boleh di desain seperti di Ja-
karta. Pembangunan itu harus dibangun dengan karsa mereka 
(red. masyarakat Papua), berdasarkan kebutuhan mereka,” 
ujarnya. Namun, yang terjadi adalah keterlibatan masyarakat 
Papua terhadap pembangunan di Papua sangat minim.

“Pembangunan tidak boleh di desain sep-
erti di Jakarta. Pembangunan itu harus 
dibangun dengan karsa mereka (red. mas-
yarakat Papua), berdasarkan kebutuhan 
mereka,”
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Harapanku, keti-
ka mau melakukan 
pembangunan, 
pemerintah harus 
meningkatkan pem-
bangunan manu-
sianya. Selain itu, 
pembangunan jan-
gan terlalu agresif 
dan tidak pukul rata 
bahwa setiap orang 
di Papua memili-
ki kebutuhan yang 
sama. Harus melihat 
persoalan rakyat 
dan mampu untuk 
menjawab kebu-
tuhan masyarakat 
Papua

Nyoman juga menambahkan bahwa Papua tidak menantikan 
solusi-solusi ekonomi, melainkan identifikasi sejarah Papua 
dan penyelesaian kasus-kasus HAM. “Tapi (red. penyelesa-
ian masalah) tidak pernah dibahas kesana,” kata Nyoman. 
Oleh sebab itu, Nyoman berpendapat bahwa, pendekatan 
yang tepat bukanlah pendekatan infrastruktur atau ekonomi, 
tetapi pendekatan antropologi atau budaya dan pendekatan 
sastra.

Kebutuhan akan infrastruktur di Papua juga kembali diper-
tanyakan ketika dalam kenyataannya, orientasi kebutuhan 
ini tidak condong pada masyarakat. “Masyarakat tidak terlalu 
membutuhkan infrastruktur, yang paling membutuhkannya 
adalah para investor,” jelas Nyoman.

Lebih dari itu, pembangunan infrastruktur pun akan men-
gakibatkan depopulasi atau pengecilan jumlah populasi 
masyarakat asli Papua. Hal ini dikarenakan pembangunan 
infrastruktur di sana dilakukan oleh penduduk dari luar Pap-
ua, bukan penduduk asli Papua. “Masyarakat Papua belum 
mampu melakukan kapitalisme, tapi hal itu dilakukan oleh 
masyarakat dari luar Papua,” kata Nyoman.

Memang pembangunan secara signifikan meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi di Papua. Sayangnya, peningkatan ini 
tidak otomatis menjadi keuntungan yang dirasakan oleh mas-
yarakat Papua. Nyoman mengatakan bahwa, peningkatan 
ekonomi ini malah dinilai akan mengundang semakin banyak 

“Masyarakat tidak 
terlalu membutuh-
kan infrastruktur, 
yang paling membu-
tuhkannya adalah 
para investor,”

penduduk luar untuk masuk 
ke dalam aktivitas ekonomi 
di Papua. Dengan demikian, 
keterlibatan masyarakat Pap-
ua akan semakin menurun. 
“Pertumbuhan populasi rakyat 
Papua kian menipis, semen-
tara pertumbuhan populasi 
pendatang kian meningkat,” 
ujar Nyoman.

Terlepas dari seluruh perma-
salahan yang berkecamuk di 
sana, Nyoman menekankan 
bahwa pembangunan tidak 
boleh dilihat sebagai sesuatu 
yang murni hitam atau putih. 
Pembangunan di Papua juga 
mendatangkan hal baik. Meski 
belum menyentuh daerah ter-
oisolisir, seperti daerah pesisir 
dan pedalaman yang belum 
tersentuh pemerataan pemba-
ngunan, secercah kemajuan 
sudah tampak di daerah kota.  
“Setidaknya mampu menaik-
kan perekonomian pasar, 
bukan lagi perekonomian 
tradisional,” jelas Nyoman.
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Pembangunan 
(sebenarnya) untuk 
Siapa?
Kata pembangunan selalu ditemani dengan tanda petik bagi 
Dianto Bachiardi, seorang peneliti dari Agrarian Resource 
Centre (ARC). Pasalnya, sejak Orde Baru hingga sekarang, 
pembangunan memiliki pola yang sama. Dianto sendiri men-
definisikan pembangunan di Indonesia sebagai serangkaian 
aktivitas yang direncanakan dan difasilitasi oleh negara 
melalui pemerintah dan parlemen. Pertumbuhan ekonomi 
memang menjadi salah satu tanggung jawab yang dimiliki 
oleh negara. Maka dari itu, guna memelihara atau mening-
katkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan sebagian besar 
ditujukan untuk memfasilitasi aktivitas investasi.

Sebuah teori ekonomi yang disebut trickle-down effect men-
yatakan bahwa kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang 
yang berada di posisi kelas ekonomi atas akan memberikan 
dampak positif ke masyarakat sekitar. “Kalau pembangunan 
ini lebih banyak memfasilitasi investasi, apakah teori tersebut 
memang benar? Apakah pendapatan masyarakat meningkat? 
Apakah angka pengangguran menurun?” ujar Dianto.

Melihat hal tersebut, pembangunan perlu dikaji kembali. 
Dianto mengatakan bahwa pembangunan memang mening-
katkan pertumbuhan ekonomi. Tetapi, pertumbuhan yang 
dimaksud hanya bertumpu pada ekonomi makro. Implikasi 
dari pembangunan tersebut hanya dilihat semata-mata untuk 
mencapai angka-angka ekonomi, seperti Pendapatan Nasi-
onal Bruto (PNB), Produk Domestik Bruto (PDB) dan kema-
juan fisiknya, bukan mempertimbangkan kemampuan akses 
manusianya dalam mencapai hak dasar. Lebih dari itu, ada 
variabel yang luput untuk diperhatikan dibalik angka-angka 
ekonomi makro tersebut, seperti ketimpangan pendapatan, 
kualitas pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, dan lain-lain.

Dianto mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi makro 
sendiri diikuti peningkatan ketimpangan pendapatan dan 
pengangguran. “Artinya ada banyak hasil dalam ekonomi 
yang tidak dinikmati oleh masyarakat dan semakin banyak 
yang sulit mengakses atau menikmati hasil itu,” tutur Dianto. 

Hal ini yang kemudian menim-
bulkan pertanyaan: untuk sia-
pa pembangunan dilakukan?

Pendapat serupa datang dari 
Sekar Banjaran Aji, selaku 
peneliti di Lembaga Studi dan 
Advokasi Masyarakat (EL-
SAM). Ia mengatakan bahwa 
pembangunan yang terjadi 
saat ini hanya dinikmati oleh 
masyarakat di kelas tertentu.

Untuk pengadaan lahan demi 
merealisasikan pembangu-
nan, upaya yang dilakukan 
adalah pengalihan fungsi 
Namun, pengalihan fungsi 
tersebut menggeser kualifika-
si sumber daya manusia yang 
dibutuhkan, sehingga pemba-
ngunan tidak dinikmati oleh 
semua golongan.

Sekar memberikan con-
toh bahwa lahan pertanian 
yang digunakan oleh petani, 
mengalami pengalihan fungsi 
menjadi bandara, seperti yang 
terjadi pada New Yogyakarta 
International Airport (NYIA) di 
Yogyakarta. “Mereka petani, 
jadi soft skill-nya juga se-
bagai petani, tentu beda (red.
keterampilan) ketika menjadi 
pegawai bandara,” ujar Sekar. 
Terutama pembangunan 
yang dilakukan oleh Jokowi 
di Proyek Strategis Nasional 
(PSN), berupa bandara, tol, 
PLTU, dan lain-lain. “Hal itu 
sebenarnya hanya bisa di-
manfaatkan oleh orang-orang 
di kelas sosial tertentu,” ujar 
Sekar.

Pembangunan Berbasis Hak 
Asasi Manusia

Dianto mengatakan bahwa 
pembangunan yang ideal 
merupakan pembangunan 
yang berbasis HAM atau right 
based development. Pemba-
ngunan tidak hanya sema-
ta-mata mengenai bangunan 
dan hasil dari pembangunan 
tersebut. Namun, pemban-
gunan juga harus memper-
hatikan proses dan harus 
dirancang secara sistematik 
untuk kemajuan masyarakat: 
menghormati dan melindungi 
hak warganya. “Itu (red. pem-
bangunan) harus menyentuh 
hal dasar yang dibutuhkan 
warganya sebagai manusia,” 
jelas Dianto. Tujuan pemba-
ngunan seharusnya untuk 
pemenuhan HAM, bukan 
mengurangi hak warganya, 
walaupun hanya satu orang. 

Tetapi yang terjadi saat ini, 
pembangunan yang dilaku-
kan masih mengabaikan hak 
masyarakat. Seperti pada 
kasus penggusuran, Dianto 
mengatakan bahwa pembela 
HAM ingin menempatkan neg-
ara dalam fungsi utama, yaitu 
pemerintah harus memiliki 
konsep ‘think of the people 
first’ atau memikirkan war-
ganya terlebih dahulu dalam 
melakukan pembangunan.
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Pada kasus penggusuran warga di bantaran Waduk Pluit 
di DKI Jakarta, secara hukum memang merupakan sebuah 
pelanggaran bagi warga untuk membagun pemukiman di 
bantaran waduk. Larangan ini dilakukan untuk memulihkan 
kembali fungsi waduk untuk tujuan ekologi dan menghindari 
banjir di Jakarta. Dianto berpendapat bahwa memang mem-
bangun pemukiman disitu merupakan kesalahan, tetapi warga 
yang digusur tidak boleh dibiarkan begitu saja oleh pemer-
intah. Pemerintah sendiri memiliki kewajiban memenuhi dan 
melindungi hak warga negara. Maka dari itu, pemenuhan hak 
untuk warga yang mengalami penggusuran juga harus dilaku-
kan oleh pemerintah.

Dianto juga menambahkan bahwa kasus penggusuran di 
Waduk Pluit bukan serta-merta kesalahan warga saja,tetapi 
juga kesalahan pemerintah. “Kenapa baru digusur sekarang, 
setelah sekian tahun mereka tinggal disitu? Mereka tinggal 
disitu bukan karena mau, tidak ada yang mau hidup di ka-
wasan kumuh,” ujar Dianto.  

Berdasarkan kesepakatan internasional, Dianto menjelaskan 
bahwa penggusuran paksa merupakan pelanggaran HAM be-
rat. Penggusuran masih diperbolehkan, jika itu menjadi pilihan 
terakhir. Artinya, harus ada pilihan lain yang sudah dilaku-
kan terlebih dahulu. Selain itu, penggusuran yang dilakukan 
juga tidak boleh mengurangi hak orang yang dipindahkan. 
Penggusuran harus diikuti dengan kompensasi yang layak. 
Kompensasi yang dimaksud tidak hanya semata-mata nilai 
atas tanahnya, melainkan akses masyarakat untuk mendapat-
kan haknya harus terpenuhi kembali, seperti hak sekolah, hak 
ekonomi, hak tempat tinggal, hak hidup aman, dan sebagain-
ya.

Namun dalam kenyataannya, penggusuran tidak diikuti den-
gan kompensasi yang layak dan tidak menjadi pilihan terakhir. 
Banyak kasus penggusuran yang berakhir di meja hijau, sep-
erti kasus di Taman Sari, Kebon Jeruk dan Dago Elos di Band-
ung. Dianto menjelaskan muncul pemahaman yang mengarah 
pada tren, ‘saya mau buat pembangunan disini, kalau tidak 
setuju bawa aja ke pengadilan’. Jika pengadilan yang dijad-
ikan solusi, maka penggusuran itu sendiri bukan  merupakan 
pilihan terakhir dalam proses pembangunan. “The last option 
itu artinya gak sampai ke proses (red. pengadilan) itu,” tutur 
Dianto. Ketika dibawa ke persidangan juga, kecenderungan 
yang terjadi pun, masyarakat sebagai pihak penuntut kalah di 
meja hijau.

“Itu (red. pemba-
ngunan) harus 
menyentuh hal 
dasar yang dibutuh-
kan warganya se-
bagai manusia,”

“Kita bernega-
ra mau melind-
ungi, menc-
erdaskan dan 
menyejahter-
akan mas-
yarakat, atau 
mau memenuhi 
keinginan dan 
pikiran segelin-
tir orang?”

Dianto berkata bahwa kita harus kembali ke pertanyaan dasar. 
“Kita bernegara mau melindungi, mencerdaskan dan menye-
jahterakan masyarakat, atau mau memenuhi keinginan dan 
pikiran segelintir orang?”

Demi Pembangunan, Rakyat Berkorban?

Ada narasi yang tertanam dan terawat baik dalam pemahaman 
masyarakat. Ketika membahas mengenai pembangunan dan 
penggusuran, muncul pendapat, ‘demi kepentingan banyak 
orang, memang harus digusur.’ Seolah-olah segelintir orang ha-
rus berkorban untuk kepentingan publik, tanpa harus memikir-
kan hak masyarakat yang terdampak. 

Istilah pengorbanan ini juga dibawa pada zaman Orde Baru. Di-
anto mengatakan bahwa, Soeharto menggunakan falsafah Jawa 
‘Jer Basuki Mawa Beya’, yang artinya untuk mencapai sesuatu, 
dibutuhkan biaya. Kalau mau makmur, ada pengorbanan. Den-
gan menggunakan falsafah tersebut,  pengorbanan hak mas-
yarakat dijustifikasi demi mengejar ambisi pembangunan.

Dianto berpendapat bahwa pembangunan, terutama yang di-
fasilitasi negara tidak bisa mengurangi hak satu orang pun demi 
orang lain. Maka ketika ingin melakukan pembangunan yang 
berdampak pada warga, negara harus memenuhi haknya ter-
lebih dahulu sehingga tidak ada pihak yang dikorbankan dalam 
pembangunan. “Hak itu tidak saling menegasi. Hak itu sama 
sebagai warga, sebagai manusia,” tambah Dianto. 

Pengorbanan dalam pembangunan tidak bisa digunakan kon-
sepnya oleh masyarakat, terutama oleh aparatus negara. Dianto 
menegaskan sekali lagi bahwa aparatus negara itu memangku 
kewajiban dalam memenuhi hak orang. “Mekanisme negara 
seperti itu, karena ini negara republik bukan kerajaan. Kekua-
saan bukan didapat karena warisan,” jelas Dianto. Negara 
memiliki tugas menghormati, memenuhi dan melindungi hak 
warga negara. 

Selain itu, narasi lain yang dibawa ketika membahas pemban-
gunan dan penggusuran, yaitu ‘kamu tinggal di tanah negara, 
kamu mencuri tanah negara’. Dianto mengatakan bahwa istilah 
‘mencuri tanah negara’ tidak bisa digunakan. Tanah negara itu 
merupakan tanah milik warganya juga. “Pemilik kok mencuri,” 
tutur Dianto. 
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Merebut Ruang Hidup yang 
Dirampas
oleh: Ricko Syahputra

Kota Bandung menjadi salah 
satu kota tempat pelaksa-
naan program National Slum 
Upgrading Project (NSUP). 
Di Indonesia, program itu 
diterjemahkan menjadi 
program Kota Tanpa Kumuh 
(Kotaku). KOTAKU adalah 
program yang dikerjakan 
oleh Direktorat Pengemban-
gan Kawasan Permukiman 
dan Ditjen Cipta Karya 
dalam rangka percepa-
tan penanganan kawasan 
kumuh. Tak tanggung-tang-
gung, pemerintah Indonesia 
mengeluarkan dana sebesar 
$ 216.5 juta atau setara 
dengan Rp2,814 trilyun. 
Sejumlah uang pinjaman itu 
berasal dari World Bank dan 
Bank Investasi Infrastruktur 
Asia (AIIB).

Program KOTAKU di Band-
ung sudah mulai berjalan. 
Salah satu daerah yang 
terkena dampaknya adalah  
RW 11 Kelurahan Taman-
sari. Namun hingga saat 
ini, penggusuran yang akan 
dilakukan oleh Pemkot 
Bandung masih tertanggu-
hkan karena proses admin-
istratif yang masih cacat. Di 
samping itu, sebagian rakyat 
Tamansari juga menolak 
untuk digusur.

Jauh sebelum Tamansari, kita telah melihat beberapa peng-
gusuran terjadi di Kota Bandung. Salah duanya yakni di Jalan 
Karawang dan Jalan Stasiun Barat. Di jalan yang terakhir 
disebut, sebanyak 53 Kepala Keluarga—yang telah tinggal 
di sana sejak tahun 1953—digusur paksa oleh PT Kereta Api 
Indonesia (KAI) dalam rangka pemulihan aset, yang bertujuan 
untuk proses akumulasi kapital lanjutan perusahaan. Dalam 
prosesnya, lebih dari 1,500 aparat gabungan—Satpol PP, Bri-
mob, polisi khusus kereta api (Polsuska) hingga TNI—terlibat 
dalam proses penggusuran ini.

Penggusuran yang terjadi, dengan dalih apa pun, harus kita 
pastikan kepentingan yang melatarinya. Semua itu adalah ba-
gian dari proses akumulasi kapital, agar kapital-kapital dapat 
bergerak dan terus bergerak, berakumulasi dan terus bera-
kumulasi tanpa hambatan. Karena tanpa proses akumulasi, 
kapitalisme tak akan lebih baik dari sebuah mesin rongsok.

Akumulasi Kapital dalam 
Ruang Teritorial

Dalam tahap awal perkem-
bangannya, kapitalisme tum-
buh dari pertarungan kelas 
yang bersifat revolusioner. 
Pertarungan kelas tuan 
tanah maupun kelas bang-
sawan dengan kelas peda-
gang, yang berakibat pada 
perampasan alat produksi 
(berupa tanah di zaman feo-
dal), hingga akhirnya men-
ciptakan sebuah pertentan-
gan kelas sosial yang baru: 
borjuis dengan proletar. Karl 
Marx menyebutnya proses 
tersebut sebagai akumulasi 
primitif; proses kesejara-
han pemisahan produsen 

dari sarana produksinya. Ia 
muncul sebagai yang primitif 
karena membentuk prasejar-
ah kapital. 

Berdasarkan tulisan Linda Su-
diono yang berjudul “Kapital-
isme: Ancaman Kemerdekaan 
Manusia,” seiring dengan 
berkembangnya teknologi per-
kapalan dan komunikasi yang 
memungkinkan perkemban-
gan pesat dalam arus perda-
gangan global, secara perlah-
an kaum borjuis berada pada 
posisi sosial yang semakin 
penting. Kaum borjuis yang 
dulunya tersingkir kini dengan 
congkaknya membusung-
kan dada. Mereka mengu-
bah sistem unit pemenuhan 

manorial (sistem tanah milik bangsawan) menjadi sistem 
akumulasi nilai lebih kapital demi kapital. Kapital yang men-
jadi semakin penting seiring dengan laju arus pertukaran 
global, meningkatkan kekuasaan ekonomi dan politik kelas 
borjuasi yang secara perlahan mampu mendominasi alat 
negara untuk kepentingan sepihak.

Tahap perkembangan kapitalisme dalam proses akumula-
si primitif; membutuhkan tenaga kerja, bahan baku, pasar 
produksi, di mana semuanya merupakan bahan bakar wajib 
agar proses akumulasi dapat berjalan. Maka, untuk menun-
jang hal-hal demikian—termasuk agar kapital tidak mandek—
kapitalisme dalam prosesnya yang eksploitatif harus mampu 
mengatasi hambatan-hambatan yang merintanginya. Karena 
itu ia mengekspansi dirinya, melakukan pencarian atau men-
ciptakan wilayah-wilayah baru agar kapital bisa terus menga-
kumulasi dirinya dan surplus bisa terserap. 

Dengan demikian kapitalis akan menemukan cara produksi 
baru yang efektif untuk meraih sumber daya alam yang diper-
lukan dalam menunjang proses produksi. Dalam perkem-
bangan selanjutnya, kapitalis akan selalu didorong untuk 
mengekstraksi bahan baku baru, atau biasa disebut sebagai 
imperialisme dan neo-kolonialisme. Dorongan-dorongan 
inilah yang membuat kapitalisme selalu menciptakan pasar 
yang kondusif di seluruh dunia.

Namun, David Harvey dalam tulisannya yang berjudul 
“Imperialisme Baru”, mengatakan bahwa kapitalisme tidak 
akan bisa terlepas dari krisis yang dibuatnya sendiri. Salah 
satu sumber dari krisis kapitalisme itu ialah over-akumu-
lasi, suatu keadaan ketika surplus tidak terakomodir den-
gan menyeluruh (berlimpahnya komoditi yang tidak laku 
di pasar) dan terjadinya fenomena surplus tenaga kerja. 
Akibat over-akumulasi, maka mau tak mau, kapitalis harus 
menemukan cara-cara baru untuk menghindari krisis yang 
menghantuinya. Cara-cara baru itu harus ditemukan dan di-
tempuh agar kapital tidak mandek dan surplus bisa terserap 
sepenuhnya.

Dalam konteks perkotaan, David Harvey menyebutnya 
dengan konsep spatial fix. Konsep itu bermaksud untuk 
menjelaskan bahwa perkembangan kota telah memainkan 
peranan penting dalam mengatasi krisis over-akumulasi 
produksi kapitalis. Maka konsekuensinya adalah pencipta-
an pasar-pasar baru. Dengan cara ekspansi geografis atau 
membuat ruang-ruang baru untuk melakukan investasi. 

Melakukan bangun-memban-
gun infrastruktur penunjang, 
agar surplus mampu terserap 
secara penuh. Sehingga aku-
mulasi kapital dapat berlanjut. 

Penguasaan dan Aktivasi 
Lahan adalah Kunci Per-
juangan Rakyat

Penggusuran demi penggu-
suran yang hadir di kampung 
kota secara tidak langsung 
dapat kita lihat bagaimana 
kehidupan kota sebenarnya 
ditata. Bahwa kehidupan kota 
menjadi pusat dari akumulasi 
kapital yang mengondisikan 
pengelolaannya. 

Penggusuran terhadap rakyat 
miskin kota yang terjadi men-
jadi salah satu bukti konkret 
bahwa pola pembangunan di 
daerah perkotaan—meminjam 
kata Harvey—berakar pada 
kepemilikan pribadi. Akibatn-
ya, terjadi proses peminggiran 
kelas yang tidak memiliki alat 
produksi.
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Penggusuran yang dilakukan 
PT KAI misalnya, ia tidak ha-
nya dialami oleh rakyat Jalan 
Stasiun Barat, Kelurahan 
Kebon Jeruk, Kota Bandung. 
Namun menimpa beberapa 
daerah di  kota lainnya. Di 
Yogyakarta, penggusuran 
dilakukan terhadap para 
pedagang kaki lima di sekitar 
Stasiun Tugu dan Pasar 
Kembang. Selanjutnya di 
Surabaya, penggusuran 
terjadi pada rakyat di Jalan 
Kalasan. Itu hanyalah beber-
apa contoh kecil dari kasus 
gusur-menggusur yang 
dilakukan PT KAI.

PT KAI menyingkirikan 
rakyat miskin yang bermukim 
di sekitar stasiun atau rel 
kereta, untuk kemudian PT 
KAI membangun infrastruk-
tur yang bisa menunjang 
proses akumulasi kapital 
mereka lebih lanjut. Selain 
itu, terjadi pemiskinan se-
cara sistemik dan terstruktur. 
Di mana mayoritas rakyat 
yang berpenghasilan dari 
berdagang akhirnya tersin-
gkir lalu terpaksa menjadi 
pekerja upahan.

***

-kalahkan PT KAI di tingkat 
banding dan Kasasi. Namun 
kemenangan hukum yang 
diraih tak serta merta mampu 
melegitimasi PT KAI untuk 
kembali menggusur rakyat 
Kebon Jeruk. Hal ini disebab-
kan oleh rakyat Kebon Jeruk 
yang melakukan penguasaan 
dan aktivasi lahan gusuran.

Sama halnya di Tamansari 
RW 11. Pada tanggal 30 April 
2018, gugatan rakyat Taman-
sari kepada Dinas Perumahan 
dan Kawasan Pemukiman, 
Pertahanan, dan Pertamanan 
(DPKP3), ditolak hakim Pen-
gadilan Tata Usaha Negara 
(PTUN). Selanjutnya pada 

Dalam proses merebut ruang 
hidup, hal utama yang harus 
dilakukan adalah pengua-
saan lahan dan aktivasi 
lahan secara kolektif. Kare-
na pada prinsipnya, jantung 
kekuasaan pada konflik 
agraria adalah lahan itu 
sendiri. Dengan menguasai 
jantung kekuasaan, maka 
niscaya kemenangan rakyat 
pun dapat diperoleh. Dan 
hukum hanyalah alat peleng-
kap perjuangan rakyat. 
Karena hukum yang ada di 
Indonesia adalah hukum 
yang bersifat kapitalistik. 
Dalam alam yang kapitalistik 
dan borjuasi yang berkuasa 
di banyak institusi sosial, 
hukum hanya akan berpihak 
kepada kepentingan akumu-
lasi kapital. 

Seperti perjuangan rakyat 
Kebon Jeruk. Lebih dari tiga 
tahun sudah rakyat Kebon 
Jeruk berjuang merebut 
kembali ruang hidupnya. 
Perjuangan melalui jalur 
litigasi dan non litigasi ditem-
puh. Dimulai dari gugatan 
hukum, aksi massa, hingga 
reclaiming lahan. Saat ini, 
perjuangan Rakyat Kebon 
Jeruk tengah dalam proses 
pemulihan ekonomi. Mereka 
sedang membangun kembali 
kios-kios dagang yang se-
belumnya telah digusur oleh 
PT KAI.

Walaupun gugatan per-
data perbuatan melawan 
hukum yang dimenangkan 
oleh Rakyat Kebon Jeruk 
di pengadilan negeri, di-

tanggal 24 Agustus 2018 Pemerintah Kota Bandung me-
layangkan Surat Peringatan ke 3 kepada rakyat Tamansari 
yang masih bertahan. Semua media massa dibombardir oleh 
Pemkot. Mereka mengabarkan penggusuran akan dilakukan 
dengan pelibatan lebih dari 350 aparat gabungan, terdiri dari 
Satpol PP, tentara, dan polisi.

Namun rakyat Tamansari bersama elemen solidaritas mem-
bangun benteng-benteng pertahanan di beberapa titik untuk 
melawan balik ancaman penggusuran. Alhasil, ancaman 
penggusuran itu mampu dibendung. Penggusuran urung 
dilakukan.  

Kini lebih dari dua tahun, rakyat Tamansari masih berjuang 
untuk mempertahankan sekaligus merebut ruang hidupnya. 
Bersama elemen solidaritas, rakyat Tamansari terus berjuang 
melakukan penguasaan dan aktivasi lahan.  

Dalam mamaknai perebutan 
kembali ruang hidup yang 
dirampas adalah berjuang se-
cara sadar dengan kekuatan 
rakyat. Semuanya dilakukan 
untuk merebut ruang-ruang 
yang telah diprivatisasi den-
gan penguasaan dan aktivasi 
lahan secara kolektif. 
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Masa Transisi Persatuan 
Mahasiswa: Empat Agenda 
yang Perlu Diperhatikan
Kepengurusan Persatuan 
Mahasiwa Universitas Katho-
lik Parahyangan (PM Unpar) 
periode 2019/2020 akan 
berbeda dibanding periode 
sebelumnya. Periode ini 
akan berlangsung sebagai 
masa transisi akibat diresmi-
kannya Peraturan Rektorat 
mengenai Organisasi Ke-
mahasiswaan 2018 (PROK 
2018). Sehingga, kepengu-
rusan periode ini hanya akan 
berlangsung hingga Desem-
ber 2019.

Waktu yang tersedia me-
mang lebih singkat diband-
ingkan periode-periode 
sebelumnya. Namun, justru 
hal tersebut perlu dijadikan 
sebagai momentum untuk 
melakukan reformasi PM 
Unpar. Periode ini dapat dija-
dikan sebagai masa inkubasi 
atau percobaan serta peru-
musan PM Unpar yang baru.  
Pengurus PM Unpar dihara-
pkan dapat mempersiapkan 
hal-hal yang dibutuhkan 
pada periode mendatang, 
dibanding hanya sekedar 
melanjutkan program kerja 
seperti pada PM Unpar peri-
ode sebelumnya.

Perubahan-perubahan yang ada dalam PROK seperti federal-
isasi PM Unpar, berubahnya masa periode, sistem pendanaan 
yang berubah serta perubahan orientasi dari pihak Universitas 
perlu direspon dengan baik agar PM Unpar periode men-
datang dapat berjalan dengan lancar tanpa memiliki kendala 
yang berarti.

Kekosongan hukum

Seiring dengan adanya PROK 2018, maka AD/ART PM Unpar 
harus diperbaharui, sedangkan untuk merubahnya tentu 
tidak membutuhkan waktu yang singkat. Untuk itu, perlu ada 
kolaborasi antara pimpinan Lembaga Kepresidenan Maha-
siswa (LKM) dan Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM) untuk 
merumuskan AD/ART terbaru. Hal ini perlu dilakukan untuk 
mencegah konflik kepentingan yang seringkali menghambat 
MPM dalam mengeluarkan produk hukum.

Konsekuensi yang harus diterima adalah Presiden dan Wakil 
Presiden Mahasiswa akan lebih berfokus pada kebijakan 
makro PM Unpar dibanding mengurusi program kerja LKM. 
Namun, sebagai kepala dari sebuah PM Unpar maka memang 
sudah menjadi kewajiban dan wewenang Presma untuk meru-
musi kebijakan makro bersama dengan MPM.

Kekosongan hukum juga terjadi didalam lembaga lain di PM 
Unpar. LKM saat ini tidak memiliki Rencana Strategis atau 
Garis-Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO). Sehingga, LKM 
tidak memiliki target jangka panjang dan terjadinya perubahan 
kebijakan yang mencolok antara satu periode dengan periode 
lainnya. Program kerja yang dilakukan tidak ada kesinambun-
gan satu sama lain. Kita telah melihat bagaimana program 
propaganda selfless  atau propaganda boom tidak berjalan 
setelah pergantian periode. Begitu juga dengan Resolusi yang 
memiliki potensi besar apabila dilanjutkan di periode selanjut-
nya.

oleh: Miftahul Choir

Wacana pembentukan AD/ART bagi Himpunan dan UKM juga perlu direalisasikan mengingat 
perbedaan struktur dan budaya masing-masing himpunan memiliki pengaruh terhadap kinerja 
PM Unpar secara keseluruhan. Dengan adanya AD/ART, terlihat lebih jelas perbedaan mas-
ing-masing lembaga.

Aktif di Luar Kampus

Struktur PM Unpar menurut PROK 2018 yang akan berben-
tuk selayakanya negara federal harus dimanfaatkan petinggi 
PM Unpar untuk kembali meningkatkan peran PM Unpar di 
dalam forum mahasiswa. 

Apabila kita berkaca pada perguruan tinggi lain yang mener-
apkan sistem federalisasi, maka kita akan menemukan juga 
bahwa perguruan tinggi tersebut aktif dalam forum maha-
siswa. Hal ini diakibatkan posisi mereka sebagai organisasi 
mahasiswa tingkat universitas dan berhak untuk mewakili. 
Sementara untuk urusan mikro 100% dibebankan pada mas-
ing-masing himpunan dan UKM.

Petinggi PM Unpar seringkali beranggapan bahwa mereka 
menghindari forum mahasiswa supaya tidak terafiliasi den-
gan kelompok tertentu, terutama kelompok politik. Tentunya 
kekurangan tetap ada ketika memutuskan ingin bergabung 
dengan salah satu forum mahasiswa. Namun, kekurangan 
tersebut dapat berkurang juga dengan  semakin aktifnya PM 
Unpar bersuara. Jadikan PM Unpar yang ikut menentukan 
arah gerak forum mahasiswa. Hal tersebut merupakan salah 
satu cara mahasiswa dan PM Unpar agar dapat berkontribusi 
pada bangsa.

Keberpihakan

Seringkali ditemukan berbagai kasus dimana PM Unpar lebih 
memihak pada pihak universitas dibandingkan mahasiswa. 
Atau dalam beberapa kasus PM Unpar tidak dapat bertindak 
atau bersuara lebih vokal terhadap keputusan yang dibuat 
oleh universitas. Perumusan PROK ini merupakan salah sat-
unya, dimana PM Unpar tidak berhasil melakukan mobilisasi 
massa untuk perumusan PROK yang sesuai dengan kehen-
dak mahasiswa.

Selain itu, masih ada banyak masalah-masalah lain yang di 
Unpar. Jam malam di kampus, lahan parkir, biaya SKS masih 
menjadi permasalahan dan mahasiswa tidak mengetahui 
jawaban atas permasalahan tersebut. Beberapa mahasiswa 
bahkan tidak mengetahui atau tidak tertarik untuk mengeta-

-hui atau tidak tertarik un-
tuk mengetahui. Salah satu 
penyebabnya adalah PM Un-
par yang tidak berhasil dalam 
meningkatkan dan mengger-
akan kesadaran mahasiswa 
untuk mendapat hak-hak yang 
harusnya diterima.

Kehadiran Kementerian Kes-
ejahteraan Mahasiswa pada 
LKM 2019/2020 diharapkan 
menjadi wadah untuk men-
yalurkan aspirasi-aspirasi 
mahasiswa. Diharapakan 
kementerian tersebut dapat 
menyelenggarakan diskusi 
dan kajian untuk menggera-
kan kesadaran mahasiswa. 
Dalam jangka panjang, di-
harapkan hak-hak mahasiswa 
dapat tercantum dengan jelas 
pada produk hukum yang 
dikeluarkan oleh MPM atau-
pun universitas.

Regenerasi

Dalam beberapa tahun 
terakhir, sering ditemukan 
fenomena calon tunggal pada 
Pemilihan Umum Persatuan 
Mahasiswa (PUPM). Hal ini 
diakibatkan dari kurangnya 
upaya regenerasi baik dari pi-
hak LKM ataupun himpunan.
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Periode yang akan dimulai di awal tahun akan memberikan 
kesempatan bagi lembaga untuk melakukan pengembangan 
kapasitas bagi staff-staffnya. Dibandingkan dengan periode 
pertengahan tahun dimana Himpunan dan LKM akan lebih 
berfokus pada persiapan masa orientasi mahasiswa baru. 
Sehingga, staf yang baru masuk akan langsung bekerja tanpa 
ada pembangunan kapasitas atau pelatihan terlebih dahulu.

Akibatnya adalah pembangunan kapasitas tidak merata dan 
staff cenderung hanya akan belajar melalui program kerja 
yang mereka ikuti. Jenjang posisi staff hanya terbatas pada 
program kerja yang diikuti, dan masing-masing program kerja 
memiliki beban tugas yang berbeda. Sehingga hal yang akan 
dipelajari antar staff tidak merata.

Dengan adanya pembangunan kapasistas ini, kemampuan 
yang dimiliki oleh staff LKM dan Himpunan akan lebih merata. 
Program kerja tetap akan menjadi sarana untuk mempertajam 
dan mempraktikan kemampuan tersebut. Selain itu, dapat 
juga sebagai standar kompetensi anggota dari masing-masing 
lembaga. Sehingga dapat terukur jelas apa saja kapabilitas 
staff tersebut setelah keluar dari organisasi.

Selain dari keempat hal diatas, terdapat pula isu lain seperti 
PUPM yang tiap tahun selalu menemui permasalahan terkait 
dengan persiapan, proses go public di beberapa lembaga dan 
koordinasi antar UKM dengan LKM.

Akhir kata, tentu saja petinggi PM Unpar periode 2019 telah 
mengetahui kesempatan-kesempatan yang ada terkait dengan 
perubahakan pada PROK. Perubahan ini justru perlu diman-
faatkan baik agar tidak membuat PM Unpar bergerak stagnan 
tanpa ada perkembangan dari periode-periode sebelumnya.

dok./Potret Unpar
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Malam Ini Adi Mau Nonton

Usai sudah delapan mata pelajaran yang memakan waktu kira-kira dari pukul tujuh pagi lewat 
hingga enam sore kurang. Adi sembarangan memasukkan segala bukunya yang jarang ia 
buka ke dalam tas. Celingak-celinguk mencari temannya, Angga yang akrab disapa Kambing. 
Ia duduk di ujung ruangan. Adi berjalan ke arah Angga. Tangan kirinya mengenggam pulpen 
yang tadi ia pinjam dan tidak sengaja ia gigit bagian tutupnya karena terlampau bosan men-
dengar ceramah pelajaran Budi Pekerti. “Kambing, ini ya pulpennya. Maaf, itu tutupnya agak 
bau jigong dikit,” ujar Adi. 

Buru-buru ia melajukan motornya menuju ke rumah. Di seten-
gah perjalanan, Adi baru teringat ia harus membeli enam butir 
telur yang dititip ibunya untuk hidangan makan malam. Sial, 
pikirnya. Padahal, sudah menjadi agenda rutin pada Sabtu 
malam, Adi menonton ‘Asia Baguz’ di TFRI. Tontonan harian 
yang ditemani sekantong kacang rebus yang ia beli di gerobak 
depan rumah.

Perempatan belok ke kanan, Adi masuk ke warung Ibu Iyem. 
Ia memilah enam telur dari kardus dengan pengetahuan 
seadanya mengenai bentuk telur yang baik. Telur-telur bulat 
itu dimasukkan ke kantong kresek sembari menunggu kem-
balian. Ia pun kembali melajukan motornya. 

Lurus, dua belokan ke kiri, ia sempat terhenti sejenak melihat 
segerombolan orang di pinggir jalan. Eh, ada kecelakaan, 
pikirnya. Dengar Adi dari beberapa orang yang sedang ber-
jalan dekat situ, “Iya, motor hantam motor”.

Sudah menjadi budaya korban kecelakaan menjadi tontotan 
orang sekitar tanpa ada yang terlihat berani untuk menolong 
si korban. Adi ikutan nonton sebentar dari seberang jalan, 
ngintip dari celah gerombolan kaki orang-orang di situ. Entah 
masih bernapas atau tidak, si korban tergeletak lemas, ber-
simbah darah pada kemeja putihnya. Adi acuh tak acuh dan 
kembali menjalankan motornya usai rasa penasarannya tiada.

Melewati dua pertigaan dan satu polisi tidur, pada polisi tidur 
ketiga, motor Adi menghantam aspal cukup kuat. Sial, polisi 
tidurnya ketinggian, gerutunya dalam hati. 

Cerita ini terinspirasi dari kisah nyata yang sudah dicampur aduk dengan imajinasi penulis.
Oleh: Ranessa Nainggolan

Di dapati satu telur yang ia baru saja beli retak, dan satu telur 
lainnya pecah. Ia meluangkan waktu sejenak untuk mengecek 
telur lainnya dan meredam kekesalannya. Merepotkan diri, ia 
kembali ke warung Ibu Iyem.

Dengan rute yang sama, sekali lagi, ia lewati kerumunan 
orang yang semakin banyak berkumpul: berdiri dan melaku-
kan hal yang sama yakni tidak lebih dari pada menonton si 
korban. Ditatapnya seketika dan kembali mengarahkan perha-
tian ke aspal.

Adi kembali masuk ke Warung Bu Iyem, memilah dua telur 
dan buru-buru pulang kerumah takut ketinggalan acara ‘Asia 
Baguz.’

Sesampai di rumah, baru saja mau memakirkan vespa tuan-
ya, isak tangis tetangga sampai ke telinganya. Ia melepaskan 
helmnya sambil menatap rumah sebelah berharap mendapat 
secercah informasi. Ibu Gina, tetangga Adi, dengan mata sem-
bab, buru-buru ke mobil bersama rombongan keluarga. Bisa 
dilihat dari tapak kaki mereka, raut wajah dan air mata berlebi-
han yang turun ke pipi, sekeluarga cemas tak kelewat.

Ibu Adi menghampiri Adi yang masih bengong di atas motor. 
“Astaga, Dek, si Angga tadi sepulang sekolah kecelakaan. Dia 
lagi perang nyawa di rumah sakit. Hati-hati,  kalau naik motor,” 
ujar Ibu sambil mengelus lembut pipi si Adi.

Adi seketika memutar kembali ingatannya, mengingat perjala-
nan santainya bersama vespa kesayangan lima menit yang 
lalu. Dimaki-maki dirinya mengingat bahwa anak yang bersim-
bah darah di sebelah trotoar, yang sudah dilihatnya tiga kali, 
yang hanya menjadi tontonan warga sekitar. Gusti Allah! Itu 
si Angga! Gusti Allah! Ku tinggal dia di samping trotoar. Sial! 
Aku enggan untuk repot sedikit demi kawan ku itu. Sial! Sial! 
Sial!.......

Begitu dia terus dan menerus memaki dirinya.
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Simulation Theory: Upaya 
Kedua Muse dalam 
Musikalisasi Teori

Dalam dua album sebel-
umnya, ‘The 2nd Law dan 
Drones’, Muse telah ber-
eksperimen dan mengajak 
pendengarnya untuk mema-
hami teori serta fenomena 
dunia melalui musik mereka. 
‘The 2nd Law’ Muse mem-
bawa tema hukum kedua 
termodinamika dan dikaitkan 
dengan sistem perekomian 
global yang bersifat unsus-
tainable. Sementara pada 
album Drones yang rilis 
pada 2015 lalu mengangkat 
tema Revolution in Military 
Affairs (RMA) seiring dengan 
meningkatnya serangan mi-
liter menggunakan instrumen 
drones.

Pada album kedelapan 
yang baru saja dirilis pada 
November 2018 lalu, Muse 

kembali melakukan upayanya untuk musikalisasi sebuah teori 
yang terkesan terlalu berat untuk dipahami. Tidak familiar 
ditelinga masyarakat, namun sebetulnya dekat dengan realita. 
Sesuai dengan judulnya, Muse mengangkat judul ‘Simula-
tion Theory’ pada album kedelapan mereka. Album ini berisi 
sebanyak 11 lagu. Dalam edisi deluxe terdapat 16 versi lagu 
berbeda dari album ini. Melalui 11 lagu itulah Muse membawa 
tema ‘Simulation Theory’, yaitu sebuah hipotesis dimana alam 
semesta merupakan sebuah simulasi artifisial selayaknya 
komputer.

Pengaruh pemilihan tema, teori, dan fenomena yang diang-
kat sangat terasa pada kreativitas album ‘Simulation Theory’. 
Dan tentunya akan terdengar berbeda dengan musik Muse di 
album-album sebelumya. Album dibuka dengan perandaian 
jika album ini merupakan sebuah buku teoris, maka lagunya 
adalah sebuah ‘thesis statemet.’ Hal ini terlihat ketika Matthew 
Bellamy, sang vokalis menyatakan bahwa “We are caged in 
simulation / algorithim evolve /  push us aside and render us 
obsolete”. Pengantar sekaligus memantik pernyataan realitas 
kehidupan yang kita hadapi. Dalam versi Deluxe, tidak berlebi-
han, kalau mendengar lagu ini seperti merasa sedang menon-
ton gladiator di Koloseum atau pertempuran antara city-states 
di Yunani.

Dua lagu selanjutnya akan sedikit terdengar serupa dengan 
musik Muse sebelum album ini. Gitar solo, pola yang serupa 
dengan dua album pertama Muse ‘Showbiz’ dan ‘Origin of 
Symmetry’ akan terdengar pada lagu ‘The Dark Side’ yang 
menceritakan rasa ingin melepaskan diri dari dunia distopia 
dan teknologi.

Pengaruh tradisional Muse, yaitu Queen dan Daft Punk sangat 
kental dalam lagu tersebut dibanding lagu lainnya dialbum ini. 
Nuansa power pop seperti di album ‘Black Holes and Reve-
lations’ kembali Muse hadirkan dalam lagu “Pressure”. Riff 

power chord dan lirik yang catchy, cocok untuk yang sebe-
lum mendengarkan seluruh diskografi band ini.

Fanbase Muse sempat mengkritik keras musik yang dike-
luarkan oleh band ini, “tidak seperti dahulu lagi” dan Matt 
Bellamy yang cenderung terlalu asik bereksperimen. Namun, 
kehadiran dua lagu berikutnya ‘Propaganda’ dan ‘Break It To 
Me’ dalam album ini justru menunjukan sesuatu yang selaku 
melekat dengan Muse: selalu membuat lagu-lagu yang baru 
dan berbeda dari album sebelumnya.

Kedua lagu yang menceritakan tentang skeptisisme terhadap 
realita menjadi kali pertama Muse bekerjasama dengan pro-
duser non-rock. Muse membawa cita rasa hip-hop dan R&B 
dalam musik mereka dengan mengajak Timbaland dan Rich 
Mosley dalam proses kreatif album ‘Simulation Theory’. Bagi 
mereka yang penggemar hardcore Muse sejak era lagu ‘Hys-
teria’ atau ‘Plug in Baby.’ Maka, lagu ‘Propaganda’ mungkin 
tidak akan terdengar menarik. Setidaknya pada pendengaran 
pertama. Setelah sekian kali mendengar perlu diakui lagu ini 
adalah lagu terbaik Muse pada album ini. Pengaruh Michael 
Jackson dan Prince terdengar dengan jelas pada vokal Matt 
Bellamy di lagu ini.

Lagu selanjutnya ‘Break It To Me’ diawali dengan riff keras 
Matt Bellamy dan hentakan perkusi Dom Howard. Lagu 
ini merupakan yang paling diverse mengingat Dom meng-
gunakan perkusi dari Afrika, Indonesia dan Jepang serta 
nuansa organ Arab ditengah-tengah reffrain (reff) lagu ini. 
Lagu yang cocok untuk didengar sambil lompat-lompat dan 
membayangkan diri sedang berada di konser Muse.

‘Something Human’ akan terdengar sangat pop apabila 
dilihat dari musik dan liriknya. Namun, perlu diapresiasi lirik 
pada lagu ini sangatlah jujur dan menyentuh realita penden-
gar Muse. Perasaan burnout dalam melaksankan tanggung 
jawab dan membutuhkan kehadiran something human berha-
sil diterjemahkan Muse melalui lagu ini.

‘Thought Contagion’ akan diingat sebagai performa terbaik 
Chris Wolstenholme pada album ini. Bass solo serta backing 
vokal dalam lagu ini dikombinasikan dengan baik dengan riff 
catchy Matt Bellamy. Fanatisme dan obsesitas buta menjadi 
tema lagu ini “You’ve been bitten by true believers / You’ve 
been bitten by someone false belief”. Potongan lirik yang 
sangat dekat dengan realitas masyarakat saat ini.

Oleh: Miftahul Choir
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‘Get Up and Fight’ adalah lagu selanjutnya yang terdengar 
pop dialbum ini. Namun, yang membedakan adalah lagu ini 
dapat berupa anthem dan merupakan fase terjadinya keputu-
sasaan terhadap realitas simulasi dan membutuhkan seseo-
rang yang dapat mendorong diri untuk terus berlanjut. Hal ini 
terlihat dalam lirik, “I see the truth in the horizon, reason to 
be frightened / Get up and fight, I can’t do this thing without 
you”. Kombinasi antara album ‘Resistance’ dan ‘Origin of 
Symmetry’ akan terdengar pada ‘Blockades’. Distorsi gitar, 
synth serta vokal yang menghentak kembali mengingatkan 
pendengar akan diskografi Muse.

Dua lagu terakhir album ini akan terdengar lebih lembut 
dibanding lagu-lagu sebelumnya. ‘Dig Down’, yang mer-
upakan lagu pertama yang dirilis di album ini menghadirkan 
nuansa bass elektronik Misa Kitara serta absensi gitar Matt 
Bellamy.

Selain itu, Nuansa space rock akan terdengar pada lagu 
penutup, ‘The Void’. Lagu ini membawa suasana terjebak di 
kapsul ruang angkasa dan melihat bumi semakin lama sema-
kin menjauh. Dalam lagu ini pula skeptisitas terhadap doktrin 
dan ajaran mengenai realita dikonfirmasi kesalahannya dan 
pernyataan terakhir bawa dunia hanyalah sebuah delusi, “It 
takes leap of faith / to awake from this delusions / you are 
the coder and avatar.”’

Secara keseluruhan, musik-musik pada album ini cenderung 
lebih baru, namun tidak menghilangkan cita rasa ‘Muse 
lama.’ Album ini telah membawa pendengar memahami dan 
mempertanyakan tentang esensi kehidupan yang dialami dan 
kembali merefleksikan doktrin-doktrin yang diterima sela-
ma kehidupan mereka. Namun, dalam album yang penuh 
eksperimen ini pula semakin tergali kreativitas Muse dan 
menjadikan album ini sebagai album terbaik mereka. Album 
ini dapat menjadi standar bagi penciptaan-penciptaan album 
di masa yang akan datang: tidak cukup hanya satu-dua lagu 
top dalam satu album, seluruh lagu harus sebuah master-
piece.
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Kurawa Dipandu Hantu
Oleh: Magdalena Venasia Monitha

Di pinggir gerbang-gerbang kota,
ada haus kuasa

yang seolah kehilangan arah,
bersemayam di muka mulia
dan pandai bermain kata.

Tapi bengis.

Di pinggir gerbang-gerbang rumah,
ada memori yang berjalan senyap

seolah datang berkunjung lagi
dan berucap kulonuwun.

Memori lama dari 21 tahun silam,
dari purnama yang sama, bernama 

Mei.

Kepala-kepala mereka ingat betul
batu, darah, api,

dan masa yang mengamuk.
Mengancam.

Kiranya bakal aman,
ternyata makin gila saja 

orang-orangnya.
Tak beres.

Jalanan sekali lagi sunyi,
ramai pun karena aparat dan kura-

wa baru
yang dipandu hantu.

Kita diam, sembuyi dalam ko-
tak-kotak bangunan.

Begitu kata bapakku, supaya 
aman.

Dalangnya masih hidup.
Banyak batin yang mengutuk.
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