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Beragam bukan seragam...

Bangkit atau Mundur?

Tujuan pun tercapai, tapi jauh dari targetnya. Tak bisa dipungkiri, proses 
penggarapan majalah kali ini memakan proses yang benar-benar di luar 
ekspektasi. Terus mengasah skill dilakukan demi sang 49. Kami menjadi 

saksi bahwa menerbitkan majalah tak lepas dari keluh, kesal, dan menyerah. 
Berawal dari penggarapan yang memakan waktu sembilan bulan dan beratnya 

penggalian ide dalam pencarian tema majalah, ternyata menjadikannya terluntang 
lantung. Minimnya kesadaran dan inkonsistensi penanggung jawab rubrik membuat 
kondisi penggarapan tidak berjalan semestinya. Timeline telah dibuat secara 
rasional, namun terpaksa mundur karena bertabrakan dengan agenda lainnya. Satu 
hal yang pasti, kami tak pernah sedikit pun mundur teratur dalam penggarapan ini. 
Pada akhirnya, demi terpenuhinya kebutuhan informasi masyarakat, pengerjaan 
tetap dilanjutkan.

Majalah edisi khusus kali ini membahas tentang kebesaran industri semen di 
Indonesia. Tiga perspektif yang digunakan mulai dari ekonomi dengan melihat 
kesejahteraan masyarakat agraria. Kemudian perspektif lingkungan yang fokus 
pada Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, pelanggaran tata ruang wilayah, 
maupun eksploitasi tambang kapur. Lalu, perspektif sosial dan Hak Asasi Manusia 
membahas minimnya penanganan konflik agraria yang terjadi di beberapa 
wilayah. Selain itu, juga disajikan beberapa pembahasan ringan seperti kolom, 
aktual, tribun bebas, dan lain sebagainya.

Pembaca yang terhormat, kami hadirkan majalah ini untuk tetap membuka 
mata akan permasalahan-permasalahan di sekitar. Kesal seribu kesal, sayang 
sejuta sayang, akan terasa sia-sia bagi kami menerbitkan majalah ini jika tak ada 
yang menghormatinya. 
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Wacana

“Hanya anak bangsa sendirilah yang dapat diandalkan untuk membangun 
Indonesia, tidak mungkin kita mengharapkan dari bangsa lain!” -B. J. Habibie

Optimisme Kriya 
dalam Persaingan Global

Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sejak awal tahun 2016, membawa perekonomian Indonesia mema-
suki babak baru. Pemerintah pun nampaknya harus bersiap diri guna menghadapi pasar bebas yang lahir dari perjanjian 
multilateral tersebut. Nawacita yang bergema sejak masa kepemimpinan Joko Widodo, hadir sebagai langkah awal 

untuk menghadapi arus pasar bebas. Perwujudan kemandirian ekonomi dan peningkatan produktivitas rakyat yang mampu 
bersaing dalam taraf internasional, menjadi agenda prioritas dalam pembangunan bangsa. Pengoptimalan sektor ekonomi 
potensial pun dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi. Salah satu sektor potensial yang 
menjadi perhatian ialah ekonomi kreatif.

Ekonomi kreatif yang disebut gelombang keempat pertumbuhan ekonomi pasca era pertanian, industri, dan informasi, 
 telah dilirik oleh pemerintah Indonesia sejak kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Ketertarikan ini terlihat dari lahir-
nya Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia No. 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif. Pembentukan 
tim koordinasi, spesifikasi sektor ekonomi kreatif, hingga penggelontoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 
yang tertuang dalam Inpres tersebut, cukup membuktikan keseriusan pemerintah. Gayung bersambut, di era kepemimpinan 
Joko Widodo hal yang sama pun dilakukan. Akselerasi pertumbuhan ekonomi kreatif yang tertuang dalam Rancangan Pem-
bangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019 dijadikan fondasi pembangunan ekonomi. Sepak terjang pemerin-
tah makin terlihat dari klasifikasi ekonomi kreatif ke dalam 16 subsektor. Adapun subsektor tersebut antara lain arsitektur; 
 desain  interior; desain komunikasi visual; desain produk; fashion; film, animasi dan video; fotografi; kerajinan/kriya; kuliner; 
musik; aplikasi dan game developer; penerbitan; periklanan; seni pertunjukan; seni rupa; serta televisi dan radio. 

Khusyuknya pergerakan pemerintah dalam menggalakkan ekonomi kreatif tentunya bukan perbuatan latah semata. Jika 
melihat kesuksesan Korea Selatan maupun Inggris, asumsi bahwa Indonesia terpacu untuk melakukan hal yang sama tak 
dapat terelakkan. Namun penguatan sektor ekonomi kreatif dinilai langkah yang tepat jika melihat sumbangsihnya pada 

Rio untuk Indikator
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Produk Domestik Bruto (PDB) 
 Indonesia. Menurut Badan Pusat 
 Statistik, ekonomi kreatif menyumbang 
7,5% pada PDB negara tahun 2015. 
Persentase share PDB tersebut me-
lonjak cu kup signifikan dibandingkan 
pada tahun 2013 sebesar 7,05%. Laju 
pertumbuhan ekonomi kreatif pada 
PDB Indonesia, kiranya tak lepas dari 
menjamurnya industri kreatif saat ini. 
Tagline “ Wonderful Indonesia” yang 
dicanangkan sebagai bentuk advertensi 
pariwisata Indonesia ke seluruh du nia 
membawa dampak signifikan pada per-
ekonomian nasional. Keberadaan bu-
daya maupun kearifan lokal di 
dae rah wisata, mampu mem-
beri tambahan pendapatan 
 negara. Berbagai buah tangan 
khas daerah pariwisata yang 
ditujukan kepada turis man-
canegara maupun domestik, 
meru pakan faktor penunjang 
pertumbuhan ekonomi  krea tif. 

Selain meramaikan pasar 
domestik, komoditas indus-
tri kreatif turut memberikan 
kontribusi pada devisa ne gara 
lewat jalur ekspor. Nilai eks-
por sebesar 118,97 triliun ru-
piah pada tahun 2013 yang dicatat oleh 
Bank Indonesia bersama Bank Dunia 
merupakan bukti kesuksesan industri 
kreatif dalam pa sar glo bal. Subsektor 
fashion dan kriya menjadi primadona 
akibat kemampuannya me nyokong 
ekspor industri kreatif di pa sar global. 
Hal ini dilihat berdasarkan kontribu-
si ekspor subsektor  fashion sebesar 
64,5% dan kriya 18,2% dari total eks-
por ekonomi krea tif Indonesia.

Keberhasilan subsektor fashion 
dan kriya dalam mengatrol laju per-
ekonomian nasional tak lepas dari 
menjamurnya industri tersebut di da-
lam negeri. Pemerintah daerah pun 
terpacu untuk mengembangkan usaha 
masyarakat lokal lewat pendirian sentra 
industri kriya yang berdekatan dengan 
wilayah pariwisata. Kehadiran sentra 

industri kriya secara positif mampu 
menyerap tenaga kerja di masing- 
masing daerah. Hal ini senada dengan 
pemaparan Deputi Riset, Edukasi, dan 
Pengembangan Badan Ekonomi Krea-
tif (Bekraf), bahwa pada tahun 2015 
kehadiran industri kreatif dalam per-
ekonomian Indonesia mampu menye-
rap 10,7% angkatan kerja. 

Raut Kriya Indonesia
Potensi industri kriya yang sema-

kin menguat tentunya bukanlah suatu 
hal yang mengagetkan. Berbagai pro-
duk industri kriya seperti wayang, kain 

tenun, anyaman, ukiran kayu, bahkan 
hasil olahan logam seperti perak dan 
kuningan merupakan bentuk kerajin-
an yang menjadi ciri khas Indonesia. 
Industri kriya tak hanya melirik pasar 
cendera mata saja, berbagai perabotan 
rumah tak luput dari pangsa pasar nya. 
Respon pasar yang positif, mampu 
menghantarkan produk berukir menja-
di penopang utama ekspor hasil kriya 
di Indonesia. 

Kesuksesan industri kriya da-
lam menstimulus laju perekonomian 
 Indonesia tak lepas dari ketersediaan 
bahan baku yang memadai. Selain 
kayu, rotan, dan bambu yang menjadi 
bahan pokok produksi, warisan bu-
daya serta kearifan lokal dari berbagai 
daerah di Indonesia merupakan  sumber 
daya yang tak akan habis meski di 

 ek s ploitasi terus menerus. Ketersedia-
an sumber daya alam dan budaya 
layak nya mampu memberikan ide ce-
merlang bagi pelaku industri untuk 
terus  menciptakan berbagai prakarya 
baru, guna mengenalkan hasil kriya di 
pasar  global.

Melimpahnya materi tak  serta 
 merta membawa industri kriya jaya 
di  gelanggang ekonomi kreatif. 
Lambat nya laju pertumbuhan pro-
duksi  industri kriya di antara subsek-
tor krea tif lainnya, menjadi anomali 
di balik  sumbangsih  besarnya dalam 
 perekonomian  nasional. Hal ini sena-

da dengan hasil  penelitian Bank 
Indonesia pada tahun 2015, 
 menempatkan laju pertumbuhan 
subsektor kriya sebesar 27% se-
bagai peringkat terbawah di an-
tara subsektor lainnya.

Faktor utama yang meng-
hambat laju pertumbuhan sub-
sektor kriya dalam menjalankan 
roda usahanya adalah keterse-
diaan modal. Permintaan pa sar 
yang kian meningkat, tak mam-
pu dipenuhi akibat minimnya 
dana untuk proses produksi. 
Pemerintah sebagai pihak yang 

bertanggung jawab ber ulang kali telah 
berkoar akan menjamin keter sediaan 
dana bagi para pengrajin. Namun per-
bankan sebagai salah satu pihak yang 
mampu memberikan dana pinjaman 
seolah tak bergeming dengan program 
pemerintah. Regulasi pemberian pinja-
man yang ketat, se ring kali memaksa 
para pengrajin gigit jari. Tak sepeser 
pun modal tambahan didapat akibat 
tidak terpenuhinya syarat peminja-
man. Prinsip perbankan untuk tidak 
memberi kan pinjaman kepada sektor 
yang tidak jelas rupanya menjadi peng-
halang yang sukar untuk ditembus. 
Meski hasil industri kriya memiliki 
bentuk yang jelas (tangible), namun in-
dustri yang masih bersifat rumah tang-
ga menjadi kera guan tersendiri bagi 
pihak perbankan untuk  memberikan 

Pameran kriya di Kota Malang

Indikator/M
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kredit.  Tidak  jelasnya legalitas badan 
usaha serta pengembalian usaha yang 
bergantung pada pesanan menjadi 
kelemahan subsektor kriya. Laju usaha 
pun terpaksa jalan di tempat. Alih-alih 
melebarkan sayap ke pasar yang lebih 
besar, industri kriya sering kali gulung 
tikar akibat tidak mampu menanggung 
tingginya biaya produksi.  

Pembentukan sentra industri kriya 
nampaknya menjadi tindak preven-
tif yang dilakukan pemerintah guna 
mencegah kolapsnya para pengusaha 
kecil. Langkah ini dirasa tepat seiring 
menguatnya industri kecil dalam me-
menuhi permintaan pasar. Hadirnya 
koloni industri kriya kecil di tengah 
masyarakat, diharapkan mampu men-
ciptakan ragam hasil kriya berbasis 
kearifan lokal. Hal ini tak lepas dari 
konsep ekonomi kreatif yang mengede-
pankan daya kreasi sebagai motor 
penggerak usaha. Namun realita di 
lapangan tak sejalan dengan harapan. 
Produksi yang bersifat homogen lebih 
sering menghiasi produksi sentra in-
dustri ketimbang menciptakan karya 
 inovatif. Fokus industri seringkali ha-
nya  mengarah pada penyediaan komo-
ditas oleh-oleh. Bahkan para pengra-
jin tak segan menduplikasi barang 
buatan luar negeri guna mendapatkan 
keuntung an yang maksimal. Para peng-
rajin pun seolah terjebak dalam zona 
nyaman. Lebih memilih menciptakan 
barang yang mudah diterima konsumen 
ketimbang berkreasi dengan berbagai 
sumber daya yang ada. Ketidakmam-
puan para pelaku usaha dalam men-
ciptakan nilai tambah pada barang pro-
duksinya seolah menjadi bom waktu. 
Bukan hanya berdampak pada matinya 
daya inovatif per individu, kejenuhan 
pasar pun bisa terjadi apabila subsektor 
kriya tak segera dibenahi. 

Menuju Kejayaan Industri Kriya
Masuknya Rancangan Undang- 

Undang (RUU) Ekonomi Kreatif  dalam 
Program Legislasi Nasional, bisa 

 menjadi angin segar bagi para pelaku 
industri kreatif. Berbagai ketentuan 
yang tercantum dalam RUU tersebut, 
membuka celah penyelesaian masa-
lah. Pembahasan RUU pun menjadi 
hal yang dikehendaki, guna menjamin 
keberlangsungan industri kreatif, tak 
terkecuali subsektor kriya. Problema-
tik pembiayaan yang terus menghantui 
subsektor ini, seolah mendapati jalan 
keluarnya. Jaminan pemberian biaya 
khusus dari sektor perbankan dan lem-
baga keuangan non bank yang termak-
tub dalam Pasal 40 poin (a) menimbul-
kan suatu kelegaan. Pemerintah pun 
tak boleh berdiam diri saja. Hubungan 
dengan pihak perbankan harusnya su-
dah dijalin sejak awal tanpa menung-
gu pengesahan RUU. Kerjasama de-
ngan pihak swasta yang bergerak di 
bidang kriya patutnya dilakukan guna 
mendapat persediaan dana tambahan 
apabila perbankan tak dapat diandal-
kan. 

Pembangunan infrastruktur berke-
lanjutan juga menjadi pekerjaan ru-
mah yang perlu segera diselesaikan. 
Pembang unan ruang publik untuk 
penyelenggaraan pameran karya men-
jadi alternatif yang dapat dilakukan pe-
merintah. Jika International  Handicraft 
Trade Fair (INACRAFT) menjadi ke-
giatan andalan pemerintah pusat guna 
meningkatkan daya tawar kriya di pa-
sar global, maka pengadaan ruang 
 pu blik untuk penyelenggaraan pameran 
dapat diimplementasikan pemerintah 
daerah guna menstimulus pengrajin lo-
kal. Penguatan subsektor kriya dengan 
pendekatan bottom-up bisa dijadikan 
opsi kinerja bagi pemerintah. Stimu-
lasi lewat pengadaan ruang apresiasi 
diharapkan mampu menjadikan peng-
rajin lebih terpacu untuk berkreasi 
dengan memaksimalkan sumber daya 
budaya yang ada di sekelilingnya. Jika 
ruang apresiasi banyak bermunculan, 
maka perwujudan subsektor kriya yang 
kreatif dan inovatif bukan menjadi hal 
yang utopis. 

Aksesibilitas internet bagi para 
peng rajin juga menjadi catatan penting 
bagi pemerintah. Pertukaran informa-
si yang makin cepat menjadi peluang 
bagi para pengrajin untuk melebarkan 
sayap nya. Optimalisasi dapat dilaku-
kan dengan memanfaatkan internet se-
bagai media pemasaran dan penjualan 
produk guna melebarkan akses pasar. 
Tang gung jawab pemerintah dalam 
memberi edukasi terhadap penggunaan 
fasilitas juga menjadi hal yang utama. 
Terbentuknya Bekraf sebagai lembaga 
pemerintah non kementerian diharap-
kan mampu menjembatani para pelaku 
industri dengan pemerintah. Tentunya 
hal ini bukan tanggung jawab pemerin-
tah semata. Peran masyarakat kiranya 
juga dibutuhkan demi memajukan sub-
sektor kriya, seperti membeli hasil kriya 
dalam negeri maupun menjadi volun ter 
dalam setiap program ekonomi kreatif 
yang diusung pemerintah.

Berbagai permasalahan yang men-
jangkiti subsektor kriya, lebih banyak 
mendera  kalangan pengrajin kecil/lo-
kal. Perumusan strategi pembangunan 
yang tepat serta relevan dengan kondi-
si subsektor kriya merupakan suatu 
keniscayaan. Pendekatan bottom-up 
dengan menguatkan subsektor kriya 
bagian hilir harusnya menjadi prioritas 
utama jika mengingat berbagai perma-
salahan yang ada. Model holistis yang 
ditawarkan Mari Elka Pangestu selaku 
Guru Besar Ekonomi Internasional 
di  Universitas Indonesia sebenarnya 
bukanlah hal yang imajiner. Individu 
kreatif yang ditopang oleh ketersediaan 
mo dal, sumber daya budaya, serta ru-
ang apresiasi publik menjadi pilar uta-
ma konsep ini. Jaminan pemerintah un-
tuk menciptakan iklim yang kondusif 
bagi keberlangsungan ekonomi kreatif 
me rupakan hal yang tak boleh dilupa-
kan. Apabila lima hal tersebut dapat 
dimaksimalkan maka kejayaan industri 
kriya tinggal menunggu tibanya masa 
panen.
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Dosen Pembimbing 
 Akademik Semu

Pertanyaan:
Kenapa di FEB tidak memiliki dosen 
pembimbing akademik?

Joshi Maharani N.
Mahasiswi Ilmu Ekonomi 2014

Jawaban:
Sebenarnya, dosen pembimbing akade-
mik di FEB itu ada, tapi memang dira-
sa kurang efektif. Hal tersebut dikare-
nakan semua peraturan sudah tertulis 
di dalam buku panduan akademik di-
tambah lagi semakin  banyak program 
studi yang ada di  setiap jurusan. Begitu 
juga surat penugasan dosen untuk men-
jadi pembim bing itu sudah ada, tinggal 
mengintensif kan kembali karena  infor-
masi yang ada di buku pedoman harus 
dijelaskan lebih terperinci.

Putu Mahardika A. S., SE., M.Si., 
MA., Ph.D.

Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi

Perubahan Alur Prestasi 
Non-Akademik

Pertanyaan:
Kenapa pada tahun ini jalur prestasi 
non-akademik tidak diurus fakultas na-
mun dilempar ke rektorat?

Deiral Diandrino
Mahasiswa Ilmu Ekonomi 2014

Jawaban:
Jadi itu adalah kebijakan baru dari 

Redaksi berkenan menerima tulisan ilmiah populer, kolom, esai, maupun artikel di bidang ekonomi, sosial, politik, 
budaya, dan agama. Juga kartun dan foto karya. Naskah diketik di atas kertas kuarto, spasi ganda, dan dikirim dalam 
bentuk hard/soft copy ke Redaksi Indikator. Kiriman harap  disertai identitas lengkap. Redaksi berhak menyunting tulisan 
tanpa mengurangi maksud dan tujuan  tulisan.

SEKRETARIAT: Lt. II Gedung Aktivitas Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Jl. MT 
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 rektor terkait alur distribusi data. Jika 
kebijakan lama, kita yang mengum-
pulkan data dari mahasiswa, lalu dibe-
rikan dan diseleksi pihak rektor. Se-
karang, ke seluruhan langsung menuju 
ke rektorat tapi proses penilaian tetap 
dari pihak rektor. Keseluruhan berkas 
langsung diserahkan dan diseleksi oleh 
pihak rektorat. Misal kejuaraan voli, itu 
yang menyeleksi bukan dari fakultas, 
tapi langsung dari rektorat. Jadi proses 
penyeleksian tidak berubah, hanya saja 
alur pendistribusian data mahasiswa 
yang berubah.

Dr. Fatchur Rohman, SE., M.Si.
Wakil Dekan III

Kejelasan Gedung Kami

Pertanyaan:
Apa saja fasilitas yang dimiliki gedung 
utama dan kapan mahasiswa akuntansi 
menggunakan gedung tersebut?

Riska Aria W.
Mahasiswi Akuntansi 2015

Jawaban:
Gedung utama sudah memiliki ber-
bagai fasilitas dan ada 3 lantai yang siap 
digunakan yaitu lantai 1, 4, dan 5. Lan-
tai 1 terdapat laboratorium, ruang baca, 
dan ruangan perkuliahan yang sudah 
digunakan oleh mahasiswa FEB, lan-
tai 4 digunakan untuk keperluan admi-
nistrasi, dan lantai 5 digunakan sebagai 
ruangan dosen Jurusan  Akuntansi. 
Setiap gedung yang ada tidak hanya 
diperuntukkan untuk satu jurusan saja, 

melainkan seluruh mahasiswa FEB 
berhak menggunakannya. Mahasiswa 
Akuntansi juga berhak menggunakan 
seluruh gedung yang ada di FEB, begi-
tu juga jurusan Ilmu Ekonomi ataupun 
Manajemen.

Dr. Aulia Fuad R., Ak., SAS
Wakil Dekan II

Penggunaan Wi-Fi 
 Tersendat

Pertanyaan:
Kenapa jaringan Wi-Fi di FEB lambat 
dan tidak menjangkau ke seluruh lokasi 
yang ada?

Zainur Rosyid
Mahasiswa Ilmu Ekonomi 2014

Jawaban:
PSIK juga sudah mengkaji kenapa 
 Wi-Fi yang ada di FEB lambat. Se-
benarnya setiap fakultas diberi jatah 
 bandwidth dari rektorat. Penyebab lam-
batnya ja ringan Wi-Fi dan jangkauan 
yang sempit ke seluruh lokasi dikare-
nakan penjatah an bandwidth yang 
kurang, ditambah kita harus menam-
bahkan spot-spot  Wi-Fi di FEB. Kami 
sudah mengirim surat ke Pengkajian 
dan Penerapan Teknologi Informasi 
untuk meminta penambahan bandwidth 
dan sudah mengadakan pemasangan 
spot Wi-Fi di beberapa lokasi yang 
dirasa memiliki jaringan lemah.

Dr. Aulia Fuad R., Ak., SAS
Wakil Dekan II
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Berjalan di antara kerumunan orang yang berlalu lalang, ia 
menyusuri Gedung A Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Brawijaya sembari membawa beberapa buku di tangan 

kanannya. Dia adalah mahasiswi Jurusan Ilmu Ekonomi angkatan 2016,                                            
Tessa Viennie Setiawan. Tak hanya sibuk dengan kuliahnya, wanita 
kelahiran 1998 ini juga senang mencari pengalaman melalui beberapa 
kegiatan di luar kampus.

Mahasiswi yang akrab disapa Tessa ini sedang menjalankan bisnis yang 
dikelola bersama teman-temannya. Berbekal dari pengalamannya berjualan pakaian dengan sistem dropship sejak duduk di 
bangku Sekolah Menengah Pertama, dia belajar bagaimana menjalankan usaha. Selain menjadi dropshipper untuk menambah 
uang jajannya, dia juga membuat Twitter belajar. “Karena aku lebih suka belajar rangkuman dari internet dibanding belajar 
privat dan ingin berbagi, jadi aku coba buat Twitter,” terangnya. 

Tak lama setelahnya, banyak teman yang ikut bergabung sehingga Tessa memutuskan untuk membuat bimbingan 
belajar (bimbel) online berbayar dengan memanfaatkan teknologi. Bimbel online yang dikelolanya ini lebih ditujukan untuk 
siswa Sekolah Menengah Atas yang akan mengikuti Ujian Nasional (UN) dan tes masuk universitas. Fitur yang ada dalam 
bimbelnya pun sangat beragam, mulai dari bank soal UN dan tes masuk universitas hingga berisi tips, sharing, dan motivasi.

Sampai saat ini, Tessa masih menjalankan beberapa usahanya. “Usaha yang berjalan sampai sekarang bimbel, online 
shop jarang soalnya pengirimannya dari Jakarta ke Malang lebih mahal jadi menurutku gak efisien,” imbuhnya. Selain 
mendapatkan pengalaman dari usahanya tersebut, ia pun mendapatkan keuntungan yang sebagiannya disumbangkan untuk 
anak jalanan di Jakarta. “Misalkan kita bikin proyek dua bulan sekali nanti kita bagi-bagi makanan terus ngajar,” ujar wanita 
yang suka membaca ini. Sedangkan sisanya masuk ke kas bimbel untuk tabungan jangka panjang semisal ingin membuat web 
atau mengadakan event. Tentunya, web atau event tersebut berguna untuk menunjang kegiatan bimbel online-nya.

Tak hanya sibuk dengan kuliah dan usahanya, Tessa juga menunjukkan kepeduliannya terhadap pendidikan dengan 
mengadakan seminar bertema e-learning di Jakarta. “Aku coba beraniin diri ke Kementerian Pendidikan terus sama Pak 
Anies direspon dan beliau kasih fasilitas,” ungkapnya dengan semangat. Melalui seminarnya pada Agustus 2016 lalu, ia ingin 
memberitahu masyarakat bahwa internet bisa dimanfaatkan sebagai media untuk belajar.

Menjalankan usaha sembari kuliah tidak membuat wanita yang  juga hobi menulis ini merasa kewalahan, justru 
membantunya belajar mengelola waktu. Meski jadwal kuliah yang padat, ia mencoba untuk tetap menjalankan usahanya 
dengan berbagi tugas. Bersama teman-temannya, membuat Tessa menjadi lebih mudah mengelola usahanya tanpa 
mengganggu kegiatan belajarnya di kampus.

Di akhir perbincangan, Tessa meyakini bahwa setiap individu mempunyai potensi dan bakat. Kemudian semua bergantung 
pada diri kita masing-masing apakah mau berusaha atau tidak. Menurutnya kita juga perlu mempunyai target dan mencapainya 
karena ketika ada kemauan pasti ada jalan. “Jadi jangan gampang ngeluh, jangan gampang nyerah, jangan takut mencoba, 
maju terus,” tutupnya sembari tersenyum.

Nama  : Tessa Viennie Setiawan
TTL : Jakarta, 3 Mei 1998
Pendiri Bimbingan Belajar Online UNSMA

Kembangkan Potensi 
lewat Pengalaman

dok.pribadi
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Arky Darmawan
Arky merupakan mahasiswa Jurusan 
Akuntansi Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Universitas Brawijaya (FEB 
UB) angkatan 2014. Lajang yang 
memiliki moto hidup, “Sekarang atau 
tidak sama sekali” ini adalah Ketua 
Umum Badan Eksekutif  Mahasiswa 
(BEM) FEB UB 2017.

Transportasi umum sebagai moda angkutan massal berperan penting dalam 
menunjang aktivitas masyarakat. Meningkatnya mobilitas masyarakat, 
menjadikan transportasi sebagai kebutuhan utama di wilayah perkotaan 

maupun pedesaan. Selain mempermudah mobilisasi, transportasi juga dibutuhkan 
untuk menunjang kegiatan sosial, ekonomi, dan politik di lingkungan masyarakat. 
Kualitas yang baik, nyaman, dan aman digunakan  menjadi kriteria transportasi 
umum yang didambakan masyarakat.

Menurut Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan, angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu 
tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. 
Angkutan kota (angkot) merupakan sebuah moda transportasi perkotaan yang 
merujuk kepada kendaraan umum dengan rute tertentu. Dinas Perhubungan (Dis-
hub) Kota Malang membagi angkot ke dalam 25 jaringan trayek guna memudah-
kan aksesibilitas masyarakat ke seluruh wilayah Kota Malang. 

Kondisi Angkot di Kota Malang
Berkembangnya institusi pendidikan di Kota Malang, mulai dari sekolah sam-

pai dengan universitas, berakibat pada arah pembangunan yang condong di Kota 
Malang bagian barat. Maraknya pendirian blok pertokoan dan berbagai pusat per-
belanjaan pun turut meningkatkan aktivitas masyarakat. Aktivitas penduduk yang 
kian meningkat berimbas pada kemacetan di titik-titik tertentu, akibat penggunaan 
kendaraan pribadi yang semakin ramai.

Pertumbuhan kendaraan bermotor di Kota Malang pun mengalami peningkat-
an yang cukup signifikan setiap tahunnya. Pertumbuhan jumlah kendaraan roda 
dua dalam waktu satu bulan bisa mencapai 3.000 unit, sedangkan untuk mobil 500 
unit. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pertumbuhan kendaraan roda dua 
mencapai angka 175.000 unit dan roda empat sebanyak 25.000 unit. Meningkat-
nya jumlah pendatang dari luar Kota Malang turut menyumbang kenaikan volume 
kendaraan pribadi di jalan raya. Kehadiran angkot dirasa makin signifikan guna 
mengurai kemacetan yang terus meningkat akibat penumpukan volume kendaraan 
pribadi.

Meningkatnya kebutuhan angkot sebagai sarana transportasi massal, nyatan-
ya berbanding lurus dengan permasalahan yang ada di lapangan. Dishub Kota 
Malang memaparkan bahwa terdapat 1.500 unit angkot yang berada di Kota 
Malang. Namun dari jumlah keseluruhan angkot, hanya 50% yang masih bero-
perasi. Berkurangnya jumlah angkot yang beroperasi dikarenakan intensitas peng-
gunaan kenda raan pribadi kian meningkat, karena dinilai lebih efisien ketimbang 
angkot. Pergeseran minat masyarakat juga dilandasi oleh kurangnya perhatian 

Menelusuri Jejak Perkembangan 
Angkot di Kota Malang
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Arky Darmawan

 pemerintah terhadap pengemba ngan 
fasi litas penunjang angkot seperti halte, 
terminal, bahkan trotoar jalan yang ber-
fungsi sebagai tempat meng angkut dan 
menurunkan penumpang.

Peningkatan tarif angkot secara se-
pihak oleh oknum sopir turut menam-
bah permasalahan angkot di Kota 
Malang. Mengacu pada Peraturan 
 Walikota Malang Nomor 6 Tahun 2015 
Pasal 2 ayat (1), dikatakan bahwa tarif 
angkot untuk umum adalah Rp3.500,00 
dan pelajar/mahasiswa Rp2.000,00. 
Namun bebe rapa oknum sopir angkot 
memanfaatkan momen tertentu untuk 
menaikkan tarif  sesuai keinginan pri-
badi, misal nya saat malam hari atau 
pada pendatang yang baru menjajaki 
Kota Malang. Hal itu terbukti saat petu-
gas dishub mengadakan inspeksi men-
dadak kepada angkot pada malam hari. 
Para petugas yang menyamar menemu-
kan beberapa oknum sopir menetapkan 
tarif hingga mencapai Rp10.000,00 
untuk jarak jauh-dekat. Penet apan tarif 
yang tak sesuai tentu nya memberatkan 
para penumpang yang ingin menggu-
nakan angkot, khususnya pada malam 
hari. 

Maraknya penggunaan kendaraan 
pribadi yang tidak diimbangi oleh per-
luasan jalan berakibat pada penumpuk-
an volume kendaraan di jalan raya Kota 
Malang. Turunnya penggunaan angkot 
yang diimbangi peningkatan jumlah 
kendaraan pribadi menyebabkan mati-
nya beberapa trayek angkot. Minim-
nya penggunaan angkot yang berimbas 
pada turunnya pendapatan para sopir, 
mengharuskan mereka berganti ke 
mata pencaharian lain untuk mendapat-
kan uang. Ketika kondisi ini terus ber-
lanjut, maka tidak ada harapan lagi bagi 

angkot untuk berkembang.

Apa yang Harus Dilakukan Pemerin
tah Kota Malang?

Pemerintah Kota (Pemkot) Malang 
dapat memberi subsidi untuk angkutan 
umum agar tarif yang ditetapkan bisa 
lebih murah. Dalam UU tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan 
bahwa pemerin tah dan/atau pe merintah 
daerah dapat andil memberikan sub-
sidi. Wujud dari subsidi bisa bera-
gam bentuk nya. Salah satunya berupa 
uang tunai yang disesuaikan dengan 
no minal setoran wajib sopir angkot 
kepada pemilik koperasi (pengusaha 
a ngkot-red). Selain meringankan beban 
operasional yang ditanggung oleh sopir 
angkot, penurunan tarif pun dapat ter-
jadi. Pemberian subsidi layak dijadikan 
alternatif oleh Pemkot Malang guna 
meningkatkan produktivitas dan peso-
na angkot di mata masyarakat.

Namun hingga hari ini belum ada 
peraturan daerah yang menindaklan-
juti UU tersebut, khususnya dalam 
hal pemberian insentif terhadap ang-
kot. Pemkot Malang memilih berfokus 
pada kebijakan jangka pendek dengan 
me ngurai kemacetan di beberapa ruas 
jalan tanpa melihat kualitas dan kuan-
titas angkot. Pemkot Malang harus-
nya berkaca pada Kota Kediri yang 
menerap kan insentif berupa bensin 
sebesar enam liter sehari. Alhasil, para 
pelajar di Kota Kediri dapat meng-
gunakan ang kot tanpa dikenai biaya 
sepeserpun. Memaksimalkan subsidi 
tentunya akan memberikan dampak 
positif terhadap masyarakat. Regulasi 
mengenai mekanisme pemberian sub-
sidi pun perlu segera dirumuskan guna 
menstimulasi perkembangan angkot.

Pembentukan badan hukum bagi 
angkot dapat dilakukan pemerintah 
guna mengendalikan dan memantau 
perkembangan angkot di Kota Malang. 
Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 
Tahun 2014 yang mewajibkan angkot 
memiliki badan hukum, seolah menjadi 
bukti keseriusan pemerintah. Namun 
realitanya hanya 4 dari 25 trayek 
angkot yang sudah berbadan hukum. 
Sosialisasi yang masif dari pemerintah 
dirasa perlu untuk mengurangi 
risiko adanya pencabutan trayek 
oleh pemerin tah bagi angkot yang 
tidak berbadan hukum. Jika seluruh 
jaringan trayek angkot di Kota Malang 
sudah memiliki badan hukum, maka 
perwujudan sistem transportasi yang 
handal dan terintegrasi akan semakin 
mudah untuk dicapai. 

Perencanaan sistem transportasi 
yang terintegrasi sebenarnya sudah 
direncanakan oleh pihak pemerintah 
dalam Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) Kota 
Malang 2013-2018. Namun pemerintah 
terkesan kurang responsif terhadap 
permasalahan yang terjadi pada angkot 
di Kota Malang. Peran aktif Pemkot 
Malang sangat diperlukan dalam 
membangun iklim sosial yang kondusif 
melalui perbaikan infrastruktur, 
khususnya angkot. Kolaborasi positif 
antara dishub, Organisasi Angkutan 
Darat (Organda), dan masyarakat 
juga dibutuhkan guna mengatasi 
permasalah an yang terjadi di lapangan. 
Perbaikan kualitas angkot ke depannya 
sangat dibutuhkan untuk memunculkan 
kembali pesona dari transportasi umum 
di mata masyarakat. 





Indikator/Fauzan

Di Balik Kedigdayaan Industri Semen

Bidang

Ekonomi
Nawacita Presiden yang diusung Joko Widodo menghantarkan Indonesia ke  era reindustrialisasi. 

Pertumbuhan industri yang ditunjang oleh pembangunan infrastruktur kian menghiasi atmosfer bumi pertiwi. 

Sebagai salah satu elemen utama dalam pembangunan, industri semen kian menjamur sejalan dengan misi 

rezim ini. Berbagai polemik klasik terkait industri semen bagai angin yang berkecamuk tanpa henti. Rakyat 

yang semestinya ikut menikmati kekayaan bumi, malah perlahan dibuat merugi. Kehadiran industri ini lambat 

laun menimbulkan pergeseran struktur ekonomi hingga akhirnya kesejahteraan masyarakat ternodai. Lalu apa 

yang perlu dibenahi? Regulasi yang dibuat para petinggi atau mental ma syarakat untuk 

siap menghadapi globalisasi?
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Indonesia dan negara-negara lain yang diberi label sebagai negara berkembang 
(developing countries) sangat terpatok pada premis bahwa pembangunan 
dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya. 

Dengan tujuan pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya, pemerintah sering 
kali mengindahkan dampak buruk dari pembangunan. Pembangunan itu pun 
tidak menyentuh persoalan utama yang ada di masyarakat, begitu pula dengan 
pembangunan infrastruktur, yang dipandang sebagai pendorong pembangunan 
nasional dan daerah. Namun, benarkah demikian?

Pendahuluan
Keberhasilan pembangunan infrastruktur dalam mendongkrak perekonomian 

memang telah dibuktikan oleh Amerika Serikat (AS) pada masa pemerintahan 
Franklin Delano Roosevelt melalui program New Deal saat resesi besar (Great 
Depression) melanda perekonomian dunia pada tahun 1933. Pada saat itu pemerintah 
AS meningkatkan pembangunan infrastruktur secara signifikan, sehingga mampu 
memberikan dampak positif pada peningkatan ekonomi dengan salah satu 
hasilnya adalah lebih dari enam juta penduduk kembali bekerja. Kesuksesan AS 
ini kemudian mengilhami banyak negara terutama ketika perekonomian sedang 
mengalami resesi untuk menggenjot investasi di sektor infrastruktur.

Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, dikeluarkan sebuah 
kebijakan integral yang dinamakan dengan Masterplan Percepatan dan Perluasan 
Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Pada masa pemerintahan Joko 
Widodo- Jusuf Kalla tidak secara spesifik menyebutkan kebijakan ekonominya 
dengan nama tertentu. Namun jika dibandingkan karakteristik pembangunan 
kedua presiden tersebut tidak ada perbedaan mendasar. Kedua karakteristik 
pembangunan tersebut masuk dalam skema liberalisasi ekonomi yang 
menyandarkan pada pemangkasan hambatan regulasi, pemberian insentif, hingga 
percepatan pembangunan infrastruktur untuk mendongkrak perekonomian. 

Untuk semakin memperkuat logika pentingnya pembangunan infrastruktur ini, 
pemerintah menambahkan beberapa alasan yang sepertinya masuk akal seperti 
efek ganda (multiplier effect) dari hasil pembangunan tersebut. Sebagai contoh 
saat membangun Jalan Trans Jawa, per tahapan jalanan misalnya 25-30 km bisa 
melibatkan 50.000 pekerja. Berarti belanja makanan-minuman pekerja selama 
masa proyek dibangun akan meningkatkan ekonomi sekitar. Quarry batu split, 
dan tanah urugan di dekat lokasi proyek akan terjual. Demikian juga penjualan 
semen, baja, dan lain-lain untuk kebutuhan konstruksi. Itu semua belum termasuk 
dampak langsung saat infrastruktur terbangun.

Namun di atas kertas semua itu hanyalah hitung-hitungan ekonomi semata, yang 

Pembangunan Infrastruktur 

sebagai Mercusuar Ekonomi

Adi Wibowo
Solo menjadi kota kelahiran  lelaki 
ini, tepatnya pada 28  Oktober 
1982. Setelah lulus dari SMA 
 Muhammadiyah 1  Surakarta, 
ia berkuliah di  Universitas 
 Muhammadiyah  Yogyakarta 
 Jurusan Hubungan  Internasional.  
Kini dia aktif di Konsorsium 
 Pembaruan Agraria. 

dok.pribadi
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selalu luput dari perhatian pemerintah 
ialah dampak di balik hitungan 
ekonomi tersebut. Dampak pertama, 
konflik yang muncul akibat diambil-
alihnya lahan produktif masyarakat 
sehingga masyarakat kehilangan lahan 
penghidupannya. Kedua, pembangunan 
infrastruktur skala besar dibiayai 
dengan utang yang akan membebani 
Anggaran Pendapatan Belanja Negara 
(APBN). Hal ini semakin memperlebar 
defisit keuangan. Ketiga, kerusakan 
lingkungan sistemik yang timbul 
mengakibatkan generasi mendatang 
akan merasakan dampaknya. 

Infrastruktur untuk Akumulasi Kapi
tal 

Pilihan infrastruktur sebagai pen-
dongkrak perekonomian tidak terlepas 
dari situasi global. Di tengah lesunya 
perekonomian dunia yang berdampak 
pada rendahnya investasi yang masuk 
ke negara-negara berkembang, seper-
tinya proyek infrastruktur dipandang 
sebagai satu-satunya sektor yang me-
mikat hati para investor. Berbagai 
macam aturan dibuat untuk semakin 
memudahkan investasi infrastruktur, 
se perti  Undang-Undang No. 2 Tahun 
2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi 
Pembangunan untuk Kepentingan 
Umum, Peraturan Presiden (Perpres) 
No.  3 Tahun 2016 tentang Percepatan 

 Pelaksanaan Proyek Strategis Nasi-
onal, dan Perpres No. 38 Tahun 2015 
tentang Kerjasama Pemerintah De-
ngan Badan Usaha Dalam Penyediaan 
Infrastruktur. Selain itu, pemerintah 
juga gencar membuat paket ekonomi 
dan deregulasi ratusan peraturan 
perundang- undangan di pusat maupun 
daerah yang dipandang menghambat 
investasi de ngan mudah dicabut. Bisa 
juga diganti dengan re gulasi baru yang 
semakin memudahkan para pemodal 
untuk masuk. Pada akhir tahun 2016 
pemerintah mengeluarkan lagi Perpres 
No. 122 Tahun 2016 tentang Perubah an 
atas Perpres No. 75 Tahun 2014 tentang 
Percepatan Penyediaan Infrastruktur 
Prioritas. Dalam Perpres ini dimasuk-
kan sarana pendidikan dan ke sehatan 
sebagai infrastruktur prioritas, yang 
artinya kedua sektor tersebut juga akan 
masuk dalam skema liberalisasi.

Paradigma pembangunan infra-
struktur akan meningkatkan per-
ekonomian masyarakat sepertinya su-
dah terpatri di dalam pemikiran para 
ekonom dan pengambil kebijakan. 
Untuk semakin memantapkan para-
digma tersebut pemerintah mengeluar-
kan data pendukung para pemikir dan 
ekonom dari AS seperti dalam sebuah 
studi yang dilakukan di AS (Aschauer, 
1989 dan Munnell, 1990) menunjukkan 
bahwa tingkat pengembalian investasi 

infrastruktur terhadap pertumbuhan 
ekonomi, adalah sebesar 60% (Suyono 
Dikun, 2003). Bahkan studi dari World 
Bank (1994) menyebutkan elastisitas 
Produk Domestik Bruto (PDB) ter-
hadap infrastruktur di suatu negara di 
antara 0,07% sampai dengan 0,44%. 
Hal ini berarti dengan kenaikan satu 
per sen saja ketersediaan infrastruktur 
akan menyebabkan pertumbuhan PDB 
sebesar 7% sampai dengan 44%, varia-
si angka yang cukup signifikan. Secara 
empiris jelas dapat ditarik kesimpulan 
bahwa pembangunan infrastruktur ber-
pengaruh besar terhadap pertumbuhan 
ekonomi1. 

Pemerintah juga sering mengatakan 
bahwa pembangunan infrastruktur kita 
jauh tertinggal dibandingkan dengan 
beberapa negara berkembang lainnya 
(lihat tabel). Buruknya kualitas infra-
struktur Indonesia menjadi salah satu 
penyebab biaya logistik yang tinggi 
dan tidak kompetitif, ditunjukkan dari 
indeks performa logistik Indonesia 
pada tahun 2016 hanya berkisar 2,65 
(skala 1: rendah – 5: tinggi). Posisi 
Indonesia berada di bawah Malaysia 
(3,49) dan Korea Selatan (3,79). Lebih 
lanjut dikatakan bahwa anggaran untuk 
infrastruktur kita masih rendah diban-
dingkan dengan negara-negara lainnya. 

1Abdul Haris dalam makalah berjudul “Pengaruh Penatagunaan Tanah Terha-
dap Keberhasilan Pembangunan Infrastruktur Dan Ekonomi”
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Pada tahun 2013, pengeluaran un-
tuk infrastruktur dari APBN ber kisar 
2,3% dari PDB atau sebesar Rp203 
triliun. Kalau digabung sumber lain 
Ang garan Pendapatan Belanja Daerah 
(APBD), Badan Usaha Milik  Negara 
(BUMN), dan swasta, total  penge-
luaran  untuk  infra struktur menca-
pai Rp438 triliun atau 4,72% dari 
PDB. Pembangunan infra struktur di 
 Indonesia masih bergantung pada dana 
APBN dan APBD, tidak ada keterli-
batan peran swasta. Jika diban dingkan 
dengan negara  ASEAN lain nya, ang-
garan infrastruktur di Indonesia masih 
tertinggal. Misal nya dengan Thailand 
yang mengeluarkan belanja infrastruk-
tur sebesar 17% dan Vietnam sebesar 
12% dari PDB.

Dalam Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional  (RPJMN)  
2015-2019, anggaran untuk infrastruk-
tur naik drastis sebesar Rp5.519,4 tri-
liun. Kebutuhan dana investasi infra-
struktur Indonesia diperkirakan Badan 
Perencanaan Pembangunan Nasio-
nal (Bappenas) hanya dapat dipenuhi  
oleh APBN  sebesar Rp2.215,6 triliun, 
APBD sebesar Rp545,3 triliun, BUMN 
Rp1.066,2 triliun, dan swasta sebesar 
Rp1,692,3 triliun.2  Untuk pelibatan 
sektor swasta yang persentasenya men-
capai 30,66% akan digunakan skema 
Kerjasama Pemerintah dan Badan 
 Usaha (KPBU). 

Pembangunan infrastruktur yang 
tidak bisa sepenuhnya ditanggung 
oleh APBN tersebut, pemerintah ber-
upaya memperluas ruang gerak fiskal 
melalui peningkatan penerimaan pajak 
dan Penerimaan Negara Bukan Pajak 
(PNBP), serta mendorong perluasan 
peran swasta dan BUMN. Peli batan 
sektor swasta tersebut melalui program 
KPBU serta memperluas program 
sekuriti aset BUMN sebagai sumber 
pembiayaan baru untuk proyek infra-
struktur. Skema seperti ini  berpotensi 
2Paparan Deputi Bidang Sarana Dan Prasarana Kementerian PPN/BAPPE-
NAS yang berjudul Konektivitas Infrastruktur Wilayah dan Antarwilayah, 
diakses pada 10 Desember 2014

merugikan negara dan menghilang-
kan kewajiban pelayanan publik atau 
yang kerap disebut Public Service 
 Obligation (PSO). Oleh swasta, proyek 
infrastruktur hanya akan menjadi alat 
pengerukan keuntungan dan akumulasi 
kapital.

Industri Semen untuk Menopang In
frastruktur

Seiring dengan banyaknya proyek 
infrastruktur yang dilakukan oleh pe-
merintah, kebutuhan penunjangnya 
juga akan semakin meningkat. Pem-
bangunan fisik infrastruktur memerlu-
kan material seperti semen, baja, besi, 
dan lain-lain. Menurut data katadata3, 
pertumbuhan industri semen nasional 
selama tahun 2010 hingga 2016 meng-
alami tren yang tidak terlalu tinggi. 
Pertumbuhan tertinggi pada tahun 2011 
yang mencapai 17,7% dengan konsum-
si sebanyak empat puluh juta ton se-
men. Meskipun pertumbuhan konsum-
si semen terus mengalami perlambatan 
hingga 2016, namun trennya tetap 

3  http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/01/18/mulai-2012-pertum-
buhan-konsumsi-semen-nasional-melambat

meningkat yaitu sebanyak 56,5 juta ton. 
Pada tahun 2017 ini diperkirakan kebu-
tuhan semen akan meningkat hingga 
84,96 juta ton. Pada periode tahun 2012 
hingga 2016, kebutuhan semen tidak 
terlalu tinggi dikarenakan pertumbuhan 
properti juga mengalami perlambatan 
sektor properti di  I ndonesia.

Di tahun 2017 diperkirakan akan se-
makin tumbuh seiring dengan mening-
katnya proyek infrastruktur, sementara 
itu pabrik-pabrik lama tidak mampu 
untuk meningkatkan kapasitas produk-
sinya. Dengan demikian dibutuhkan 
pabrik baru untuk dapat mendongkrak 
produksi semen nasional. Hal inilah 
yang menjadikan PT  Semen Gresik 
(Persero) Tbk., (sekarang  Semen 
 Indonesia) tetap akan membangun 
pabrik baru di Kawasan Kendeng.

Industri semen sangat bergantung  
pada dua hal, yakni lokasi yang dekat 
dengan bahan baku dan dekat dengan 
pasar guna efisiensi distribusi. Pulau 
Jawa mempunyai bentang alam luasan 
kawasan karst mencapai sekitar 
11.000 km2, membentang di utara dan 
selatan Jawa. Selain itu, proyek infra-

Indikator/A
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struktur dan pembangunan properti 
yang membutuhkan banyak semen 
sedang masif dilakukan. Tidak heran 
di Jawa banyak berdiri pabrik semen. 
Pada tahun 2017 ini akan ada sepuluh 
pemain baru industri semen, yaitu: 
Siam Cement (Thailand) di  Sukabumi, 
Jawa Barat; Semen Merah Putih 
(Wilmar Grup) di Banten, Jawa Barat; 
Anhui Conch Cement (Tiongkok) 
di  Kalimantan  Selatan, Kalimantan 
Timur,  Kalimantan Barat, dan  Papua 
Barat;  Ultratech di Wonogiri, Jawa 
Tengah; Semen Puger di Jawa Timur; 
Semen Barru di Sulawesi Selatan; 
Semen Panasia di Sulawesi Selatan; Jui 
Shin Indonesia di Jawa Barat; Semen 
Gombong di Jawa Tengah; dan Semen 
Grobogan di Jawa Tengah.

Di antara sepuluh pemain baru 
tersebut, sebagian besar masih me-
nyasar di Pulau Jawa. Ini memperlihat-
kan bahwa ekspansi semen masih akan 
terus berlangsung di Pulau Jawa. Pulau 
Jawa yang penduduknya padat dan 
me ng alami krisis air harusnya bebas 
dari kegiatan pertambangan. Sumber- 
sumber air harus dijaga dan dilestari-
kan. Air sangat dibutuhkan tak hanya 
untuk kebutuhan sehari-hari, tapi juga 
sumber air bagi lahan-lahan pertanian. 
Apalagi sebagian besar petani meng-
gantungkan hidupnya di sektor perta-
nian, yang dikelola secara tradisional 
dan subsisten. Jika pertambangan ini 
diteruskan, krisis air dan lahan pangan 
di Jawa akan semakin memburuk.

Di daerah Pegunungan Kendeng ter-
dapat dua penambangan untuk industri 
semen, yang satu di Pati dilakukan oleh 
PT Sahabat Mulia Sakti (SMS), anak 
perusahaan PT Indocement Tbk., dan 
yang lain di Rembang yang dilakukan 
oleh PT Semen Indonesia Tbk.. 

Di Rembang kegiatan tambang se-
men yang dilakukan oleh PT Semen 
 Indonesia Tbk., selain akan menggusur 
la han, area eksploitasi operasi pabrik 
juga akan merusak daerah  Cekungan 
Air Tanah (CAT) Watuputih di 

 Pegunungan Kendeng yang menopang 
kebutuhan air bagi sekitar 153.402 
petani  Rembang. Padahal Watupu-
tih telah ditetapkan oleh presiden 
melalui Keputusan Presiden Republik 
 Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 se-
bagai salah satu CAT yang seharusnya 
dilindungi. 

Di Pati PT Indocement Tbk. 
mendapat kan izin pinjam pakai ek-
splorasi 5.000 ha dari Kementerian 
Kehutanan dan izin eksploitasi ham-
pir mencapai 700 ha dari Dinas Ener-
gi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 
 Provinsi Jawa  Tengah. Penggunaan 
tanah ini tidak bisa semata-mata dilihat 
sebagai penggunaan tanah untuk se-
buah proyek pembangunan saja, karena 
proyek pembangunan pabrik semen ini 
meme ngaruhi wilayah di luar kawasan 
tersebut. Salah satu ancaman nyata 
yang akan terjadi adalah ancaman ben-
cana kekeringan di area penambangan 
dan sekitarnya. Padahal bentang alam 
di wilayah Pati adalah sangat cocok un-
tuk pertanian. Mata air di Pegunung an 
Kendeng merupakan sumber peng airan 
15.873.900 ha sawah di Kecamatan 
 Sukolilo dan 9.603.232 ha di Keca-
matan Kayen. Penduduk di kedua dae-
rah tersebut lebih dari 150.000 jiwa dan 
90% nya hidup dari usaha sektor perta-
nian dan peternakan. Jika penambang-
an karst dan pendirian pabrik semen 
terus dilakukan, masyarakat tani di 
kedua daerah tersebut akan mengalami 
perubahan struktur masyarakat agraris 
karena tergusurnya lahan dan rusaknya 
ekosistem pertanian. 

Meskipun perusahaan memberikan 
solusi lapangan pekerjaan baru bagi 
masyarakat sekitar, namun hal itu tidak 
mudah, antara lain dikarenakan oleh; 
pertama, tidak sebandingnya jumlah 
lapangan pekerjaan baru yang diserap 
oleh pabrik semen dengan masyarakat 
yang selama ini bergantung pada sek-
tor pertanian. Menurut penghitungan 
 Poppy Ismalina, Ph.D dari Fakultas 
Ekonomika dan Bisnis  Universitas 

Gadjah Mada (UGM), pabrik semen 
hanya akan menampung lebih kurang 
dua ribu orang untuk pekerja kon-
struksi dan seribu orang tenaga ope-
rasional. Tentu jumlah ini sangat jauh 
daripada jumlah masyarakat terdampak 
pembang unan pabrik semen tersebut. 
Apalagi jika semua pekerja tersebut 
tidak hanya direkrut dari masyarakat 
sekitar. Kedua, kemampuan ma-
syarakat tani akan mengalami kesulit-
an jika beralih profesi menjadi buruh/
pekerja pabrik semen, terutama keper-
cayaan ma syarakat sedulur sikep yang 
melarang pengikutnya mencari peng-
hidupan dari berdagang (candak kulak) 
dan karena mereka juga tidak berseko-
lah formal, maka “orang Samin” tidak 
bisa menjadi karyawan atau pegawai. 
Ketiga, kegiatan bertani dan bercocok 
tanam sudah turun-temurun sejak lama, 
jadi menghancurkan lahan pertanian 
adalah sama dengan menghacurkan bu-
daya leluhur.

Infrastruktur dan Kemiskinan Pedesaan
Kemiskinan dikelompokkan men-

jadi dua kategori, yaitu kemiskinan 
absolut (permanen) dan relatif. Ke-
miskinan absolut mengacu pada satu 
set standar yang konsisten, tidak ter-
pengaruh oleh waktu dan tempat/ne-
gara. Sebuah contoh dari pengukuran 
absolut adalah persentase dari popula-
si, makan di bawah jumlah yang cukup 
menopang kebutuhan tubuh manusia 
(kira-kira 2000-2500 kalori per hari 
untuk laki-laki dewasa). Bank Dunia 
mendefinisikan kemiskinan absolut 
sebagai hidup dengan pendapatan di 
bawah US$ 1 per hari dan kemiskinan 
menengah untuk pendapatan di bawah 
US$ 2 per hari. 

Data Badan Pusat Statistik bulan 
Desember 2016 menyebutkan ang ka 
penduduk miskin di Indonesia menurun 
sebesar 250 ribu jiwa menjadi 27,76 
juta penduduk. Selain itu, garis kemis-
kinan selama Maret-September 2016 
juga meningkat rata-rata sekitar 2,15%. 

Indikator Nomor 49/Tahun XXX/2017



DI BALIK KEDIGDAYAAN
INDUSTRI SEMEN

Indikator Nomor 49/Tahun XXX/201718

Adi Wibowo

Untuk kategori pede saan, garis kemis-
kinan berada pada level Rp350.420,-. 
Adapun kategori perkotaan berada 
pada level Rp372.114,-. Meskipun dari 
sisi jumlah, kemiskinan di pedesaan 
menurun, namun secara persentase 
penduduk miskin meningkat. Pada bu-
lan Maret 2015, persentase penduduk 
miskin pedesaan sebesar 14,21%, lalu 
turun pada September 2015 menja-
di 14,09%, kemudian naik 0,02% di 
bulan Maret 2016 menjadi 14,11%. 
Bila mengacu data Nilai Tukar Petani 
(NTP) yang terus menurun dari 
102,55 pada Januari 2016 
menjadi 101,47 pada Juni 
2016 maka wajar jika 
persentase kemiskinan 
di pedesaan meningkat, 
karena usaha di sektor per-
tanian menurun.

Pembangunan infra-
struktur yang dilakukan oleh 
peme rintah juga banyak yang 
berada di wilayah pedesaan, 
 sebagai contoh pembangunan 
dua bandara internasio nal yai-
tu di Majalengka, Jawa Barat dan 
Kulon Progo, Daerah Istimewa Yo-
gyakarta. Kedua lokasi pembangun-
an bandara ini menggusur wilayah 
penghasil pertanian yang su bur, yang 
akibatnya para petani tidak bisa lagi 
bertani karena lahan pertanian mereka 
telah dirampas. Seperti halnya pem-
bangunan infrastruktur, pembangunan 
pabrik semen juga berada di wilayah 
pedesaan. Meskipun diberi uang gan-
ti rugi atas proses pengambil alihan 
tempat tinggal, tanah pekarang an, dan 
tanah pertanian namun uang ganti rugi 
tersebut tidak menghitung biaya masa 
depan bagi rumah tangga petani yang 
kehilangan pekerjaannya. Sebagai 
akibatnya para petani tersebut beralih 
pekerjaan dari petani menjadi buruh 
atau kuli sebuah proyek pemba ngunan 
properti di perkotaan. Pekerjaan kuli 
bukanlah suatu pekerjaan yang berke-
lanjutan. Ketika proyek selesai, ia akan 

kembali lagi me nganggur atau mencari 
pekerjaan pada proyek lain. 

Di satu sisi, proyek infrastruktur 
yang semakin diperluas akan semakin 
mengakibatkan tergusurnya lahan-la-
han petani dan juga petani itu sendi-
ri. Hal ini merupakan upaya sistemik 
kemiskinan di pedesaan. Berdasarkan 
data yang dikemukakan di atas, tidak 
heran tingkat kemiskinan di pedesaan 
lebih besar diban ding di perkotaan. Se-

mentara di sisi lain, peme rintah 
selalu mengungkapkan bahwa 
pembangunan  infrastruktur 
akan semakin meningkatkan 

perekonomian. Belum lagi menghitung 
dampak ekonomi yang timbul akibat 
adanya konflik agraria yang berkepan-
jangan akibat perampasan lahan terse-
but. Data Konsorsium Pembaruan 
Agraria pada tahun 2016 menunjukkan 
tingginya angka konflik agraria sektor 
infrastruktur yang mencapai 100 kasus 
dengan luasan 35.824 ha.

Penutup
Seluruh proyek infrastruktur yang 

dimaksudkan untuk kepentingan umum 
setidaknya mensyaratkan beberapa hal; 
pertama, hasil dari proyek tersebut 
harus dinikmati oleh semua kalangan 
rakyat dengan harga yang terjang-
kau (murah), jika hasil tersebut hanya 
dinikmati oleh kelas menengah-atas 

maka tidak layak untuk disebut sebagai 
kepentingan umum. Sebagai contoh, 
pembangunan bandara dan kereta ce-
pat bukanlah untuk kepentingan umum 
karena hanya bisa dinikmati oleh kelas 
menengah atas.  Kedua, harus dibiayai 
oleh APBN dan bukan swasta. Hal ini 
dilakukan untuk tetap menjaga agar ti-
dak ada pengerukan keuntungan yang 
dihasilkan dari pembangunan tersebut. 
Jika dibiayai oleh swasta maka kon-
sepnya akan menjadi business as usual 
tanpa memperhatikan pelayanan pub-
lik.  Ketiga, proses  penetapan lokasi 
dan ganti rugi kepada ma syarakat ter-

dampak harus mememenuhi kaidah 
hukum yang berlaku dan memenuhi 

rasa keadilan bagi masyarakat, 
agar tidak timbul penolakan 
yang mengakibatkan kon flik 

agraria berkepanjangan seperti 
yang terjadi pada pembangunan 
bandara Majalengka dan Kulon 
Progo serta pabrik semen di Pati 

dan Rembang.
Pemerintah  seharusnya 

me-review kembali semua 
pembangunan infrastruktur 
termasuk perizinan pemba-

ngunan pabrik semen jika hal 
tersebut mempunyai dampak 

buruk terhadap lingkungan dan hak-
hak masyarakat sekitar. Jika proyek in-
frastruktur dan pabrik semen dibangun 
dengan ambi sius tanpa menyelesaikan 
permasalahan utama yang ada di dalam 
ma syarakat, maka hal tersebut hanya 
akan menambah masalah baru. Ske-
ma kemitraan yang dilakukan oleh 
pemerintah sama sekali tidak memaju-
kan ekonomi kerakyatan dan semakin 
melenceng dari kewajiban pelayanan 
publik. Infrastruktur yang megah terse-
but dibangun pada akhirnya hanya me-
menuhi kepentingan pihak swasta dari-
pada kepentingan umum.

Indikator/Fauzan
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Lingkungan
Indonesia, wilayah tropis dengan keanekaragaman hayati dan kekayaan alam yang melimpah ruah. Tak 

heran jika dalam pemanfaatannya harus didukung oleh budi daya lingkungan yang baik guna mewujudkan 

kemakmuran rakyat.

Miris, jika melihat keadaan saat ini…

Maraknya ekspansi industri kini sarat dengan masalah lingkungan. Kewajiban memelihara kelestarian fungsi 

lingkungan belum juga ditegakkan. Tak terkecuali pabrik semen yang menuai banyak perkara. Pembangunannya 

yang tidak sesuai dengan ketentuan zonasi justru menggusur banyak ladang. Belum lagi bahaya limbah yang tak 

terkelola. Pun eksploitasi besar-besaran pada tambang bahan bakunya. Padahal, “Berwawasan Lingkungan” 

semboyannya. Lantas, hanya paradoks kah? 
Indikator/Abid
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Dalam proses pembangunan suatu kota, dibutuhkan sumber daya material 
maupun sumber daya manusia. Sumber daya tersebut dapat berupa ba-
han mentah seperti pasir, kayu, tanah, bahan setengah jadi maupun bahan 

jadi. Semen merupakan salah satu bahan setengah jadi yang menjadi komponen 
penting dalam pembangunan kota khususnya pembangunan fisik, karena semen 
merupakan bahan dasar dalam pembuatan beton yang sangat dibutuhkan untuk 
konstruksi bangunan maupun jalan sebagai salah satu sarana dan prasarana kota. 
Kebutuhan akan beton dunia dari tahun ke tahun semakin meningkat seiring de-
ngan proses urbanisasi yang mengalami peningkatan. Pada tahun 2014, sekitar 
54% penduduk dunia tinggal di wilayah perkotaan. Angka ini diperkirakan akan 
terus meningkat sehingga pada tahun 2050 sekitar 66% penduduk dunia akan ting-
gal di perkotaan (UN, 2014). Kondisi ini menjadikan beton sebagai salah satu 
material manufaktur terpenting dunia baik di saat ini maupun masa depan. Ber-
dasarkan Huntzinger (2009),  setiap tahun rata-rata produksi beton adalah satu 
ton setiap penduduk dunia. Komponen penting beton adalah semen, yaitu sekitar 
10-15%,  di sam ping material lain seperti agregat, pasir, maupun air. Persentase 
ini diprediksi akan meningkat seiring dengan pertumbuhan permintaan perumahan 
maupun pembang unan infrastruktur (WBCSD, 2014). Data menunjukkan bahwa 
kebutuhan semen di Indonesia 30% untuk pembangunan infrastruktur sedang-
kan 70% untuk perumahan/umum dengan tingkat pertumbuhan rata-rata nasio-
nal adalah 1,5% mulai 2014 hingga 2015 (Santosa, 2015). Tahun 2016 Indonesia 
mempunyai kapasitas produksi semen terbesar di ASEAN sebesar 92 juta ton dan 
masih akan meningkat menjadi 102 juta ton di tahun 2017 (Santosa, 2015). Direk-
tur  Jenderal Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian (Kemenperin) 
Panggah  Susanto me ngatakan, salah satu faktor yang mendorong investor untuk 
meningkatkan investasi pada industri semen di Indonesia adalah pertumbuhan 
permintaan di atas 10% per tahun dalam tiga periode terakhir. Pertumbuhan ini 
diyakini akan berlanjut hingga beberapa tahun ke depan, setidaknya hingga 2017-
2018. Dengan target pertumbuhan ini, diharapkan industri semen dapat menyerap 
lebih banyak lagi tenaga kerja sehingga dapat mengurangi angka pengangguran 
(Kemenperin, 2016). 

Kebutuhan semen berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi karena ba nyak 
kegiatan ekonomi dipengaruhi oleh pembangunan infrastruktur dan sarana yang 
pesat. Sehingga industri semen memainkan peran penting dalam peningkat an stan-
dar hidup di masyarakat khususnya yang tinggal di sekitar lokasi karena mampu 
menciptakan lapangan pekerjaan dan berimbas positif pada industri- industri ter-
kait, karena proses pembuatan semen membutuhkan bahan material yang merupa-
kan hasil dari kegiatan industri lainnya. Namun, di samping potensi  perkembangan 

Potensi Peran Industri Semen dalam 
Pengurangan Dampak Negatif Lingkungan 

Akibat Proses Produksi Semen
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dan keuntungan tersebut, semen indus-
tri menghadapi tantang an dalam aspek  
lingkungan dan keberlanjutan. Semen 
industri disinyalir dapat menimbulkan 
dampak lingkungan yang merugikan 
(Potgieter, 2012). Isu lingkungan pen-
ting terkait industri semen adalah kese-
lamatan dan kesehatan lingkungan yaitu 
emisi, khususnya emisi gas ( Babatunde 
S, dkk, 2013). Proses pembuatan se-
men menghasilkan dua macam emisi 
yaitu berupa gas dan debu. Gas dan 
debu ini berkontribusi terhadap kua-
litas udara karena masuk dalam 
kategori polutan yang menye-
babkan polusi udara. Beberapa 
penelitian menunjukkan bahwa 
emisi berpotensi menurunkan 
kualitas udara serta memengaruhi 
kesehatan manusia seperti iritasi 
mata dan penyakit pernapasan. 
Misal nya tuberkulosis, bronkitis 
kronis,  bahkan kematian (Pariyar 
S,et.al, 2013; Marchwinska-Wyr-
wal  E.,  dkk, 2011; WB, 1999; 
Mehraj S, dkk, 2013; Rai Priyan-
ka, dkk, 2013). Emisi ke udara 
dari industri semen disebabkan 
oleh penggunaan bahan bakar 
fosil dan ba han mentah dalam 
bentuk gas maupun debu yang 
menimbulkan polusi udara dan  
gangguan pernapasan (Huntzing-
er, 2009). Gas bua ngan hasil 
proses industri semen berasal dari kiln 
semen dan mengandung nitrogen oksi-
da (NOx), karbon dioksida, air, oksigen 
dan debu, klorida, sulfur dioksida, kar-
bon monoksida serta lo gam berat, dan 
senyawa organik (Marlowe Ian, 2002; 
Bashar M. Al Smadi , dkk, 2009; Baba-
tunde  dkk, 2013; Hesham G. I, 2012). 
Kandungan logam beracun dan senya-
wa organik dalam debu terjadi jika lim-
bah industri dibakar dalam kiln semen.

Industri semen bersifat padat  energi 
dan sumber daya tak terbarukan se-
perti bahan mentah  dan bahan bakar 
fosil. Dari total biaya produksi setiap 
satu ton semen,  40% merupakan  biaya 

untuk energi yaitu listrik dan bahan 
bakar. Umumnya, bahan bakar yang 
digunakan pada industri semen ada-
lah  batu bara. Sebagian besar industri 
semen yang ada di Indonesia masih 
menggunakan bahan bakar fosil ini. 
Ketersediaan batu bara yang berlimpah 
serta harganya yang relatif lebih murah 
dibanding bahan bakar fosil lain (gas 
alam dan lignit). Sehingga, hal terse-
but menjadikan batu bara sebagai ba-
han bakar fosil yang umum digunakan 
oleh industri semen dalam menekan 

biaya produksi khususnya komponen 
kebutuhan energi (Madlool N.A., dkk., 
2011). Pembakaran batu bara  akan 
menghasilkan gas buang berbahaya, 
antara lain seperti NOx, SOx, CO dan 
CO

2
, serta partikel dan unsur mikro 

seperti merkuri. Karbon dioksida me-
rupakan salah satu gas yang dilepaskan 
dalam jumlah cukup besar pada pro-
ses produksi semen.  Industri semen 
diperkirakan  menyumbang 5–7% dari 
total emisi CO

2
 yang berasal dari ke-

giatan manusia (anthropogenic CO
2
), 

di mana 50% berasal dari proses kimia 
sedangkan 40% dari pembakaran  bahan 
bakar fosil (Chen C., et.al, 2010; Rai P., 

2013). Jumlah emisi karbon dioksida 
diperkirakan sekitar 900 kg CO

2
 per 

1000 kg semen yang diproduksi. 
Dalam proses produksi, industri se-

men membutuhkan energi dalam jum-
lah besar. Sebuah pabrik semen mem-
butuhkan 3–6 untuk setiap satu ton 
produksi klinker. Klinker merupakan 
bahan utama dalam pembuatan semen 
yang berupa butiran-butiran padat yang 
dihasilkan dari proses pembakaran da-
lam kiln dengan 3-25 mm. Klinker jika 
dicampur dengan kalsium sulfat akan 

menghasilkan semen. Kebutuhan 
bahan mentah yang besar juga 
menyebabkan industri semen 
berkontribusi terhadap kerusakan 
lingkungan akibat penambangan 
kapur secara tidak berkelanjutan 
seperti perubahan lanskap, debu 
dan kebisingan, serta pengurang-
an keanekaragaman hayati.  

Berdasarkan uraian di atas, 
maka jelas bahwa industri semen 
dapat memberikan dampak posi-
tif dalam hal penciptaan lapang-
an pekerjaan maupun dampak 
negatif terhadap lingkungan. Me-
lihat potensi dampak lingkungan 
yang ada, maka sudah seharus-
nya industri semen secara sadar 
harus terlibat dalam u  saha-usaha 
meminimalkan dampak tersebut 
baik yang sifatnya lokal mau-

pun regional. Upaya pelibatan sek-
tor  industri sebagai sektor pengguna 
terbesar konsumsi energi di  Indonesia 
dalam pengurangan sampah dirasa per-
lu guna mendukung target pemerintah 
 Indonesia untuk mengurangi emisi 
gas rumah kaca sebesar 26% pada ta-
hun 2020. Salah satu peran industri 
dalam rangka pengurangan dampak 
lingkung an adalah penerapan produksi 
ramah lingkung an atau disebut  cleaner 
 production. Saat ini telah terdapat 
 industri-industri yang mene rapkan 
cleaner production. Salah satu metode 
dalam cleaner  production adalah peng-
gunaan energi alternatif.  Beberapa 
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 energi alternatif bisa  digunakan se-
bagai pengganti batu bara dengan 
syarat memiliki nilai kalor yang tinggi. 
Salah satu energi alternatif yang dapat 
digunakan adalah Refuse Derive Fuel 
(RDF).  RDF merupakan bahan bakar 
alternatif yang berasal dari pengolah-
an sampah padat perkotaan atau kerap 
disebut Municipal Solid Waste (MSW) 
dengan persentase komposisi bahan 
mudah terbakar (se perti kertas dan plas-
tik) yang lebih tinggi sehingga memi-
liki kualitas (nilai kalor) lebih tinggi 
dibandingkan pembakaran sampah 
perkotaan tanpa proses pengolahan 
terlebih dahulu (UNEP, 2005).  Pada 
umumnya, RDF yang digunakan pada 
industri adalah RDF dengan komponen 
utama limbah plastik (tanpa campuran 
kertas) karena plastik merupakan ma-
terial yang memiliki nilai kalor tinggi. 
RDF telah banyak digunakan di sektor 
industri terutama pada industri semen, 
industri kertas, dan pembangkit lis trik 
(power industry). Di negara-negara in-
dustri, RDF  telah banyak digunakan 
sebagai bahan bakar tambahan pada 
boiler pembakaran batu bara dan se-
bagai bahan bakar utama pada boiler 
khusus (boiler yang khusus mengguna-
kan bahan bakar RDF). Sistem bahan 
bakar alternatif RDF hampir sama se-
perti insinerator masal, namun mempu-
nyai beberapa kelebihan.  

Beberapa kelebihan dari RDF ada-
lah nilai kalornya yang hampir setara 
dengan batu bara, yaitu sekitar 3000–
4000 kkal/kg. Hasil pembakaran RDF 
lebih ramah lingkungan dengan kan-
dungan dioksin yang masih bisa ditole-
ransi, kemudahan dalam pengangkut-
an, (Bortman et al, 2002), serta tidak 
membusuk dalam waktu lama. Penggu-
naan RDF dapat mengurangi emisi gas 
rumah kaca sehingga sejalan de ngan 
kebijakan pemerintah untuk berperan 
aktif dalam upaya penanggula ngan pe-
manasan global dan perubahan iklim. 
Manfaat lain dari pemanfaatan RDF 
adalah efisiensi dari segi  investasi, 

transportasi, storage, dan efisiensi 
pembakaran. Produksi RDF juga ber-
potensi mengurangi sampah perkotaan 
karena salah satu sumber bahan RDF 
adalah sampah perkotaan. Bahan RDF 
dapat berupa sampah yang berasal dari 
sel timbunan sampah di Tempat Pem-
buangan Akhir (TPA). Sampah TPA 
yang digunakan sebagai bahan baku 
pembuatan bahan bakar RDF adalah 
sampah lama dengan dilakukan pro-
ses penambangan. Kegiatan ini sering 
disebut sebagai waste mining. Sampah 
yang digunakan sebagai bahan baku 
RDF merupakan sampah yang telah 
tertimbun selama minimal 30-40 hari 
sehingga kadar air dan kelembapan 
sampah  telah berkurang. Peman-
faatan sampah lama di TPA 
sebagai bahan RDF terbukti 
mampu memecahkan ma-
salah kebutuhan lahan baru 
untuk TPA yang telah sele-
sai masa operasinya. Dengan 
menggali sel-sel pasif di da-
lam TPA, maka kota tidak harus 
selalu mencari lahan kosong baru 
jika kapasitas TPA hampir penuh 
sehingga dapat memperpanjang 
umur penggunaan TPA serta 
 me ng antisipasi keterbatasan la-
han pembuangan TPA. Selama 
ini, kota selalu dihadapi ma-
salah sulitnya mencari lahan 
untuk perluasan atau pem-
bangunan TPA baru. Ma-
kin sempitnya lahan terbuka 
dan makin tingginya kesadar-
an masyarakat akan kesehatan 
lingkungan membuat pemerin-
tah kota harus benar-benar bekerja 
keras dalam memutuskan perluasan 
atau pembangunan TPA. Pemanfaatan 
sampah perkotaan sebagai bahan bakar 
alternatif ini masuk kategori produksi 
energi (energy recovery) pada hierarki 
pengelolaan sampah sehingga dapat 
dipakai sebagai implementasi 
Clean Development  Mechanism 
(CDM) Project yang kemudian 

akan mendapatkan Certified Emission 
Reduction (CER) dari United Nation 
Convention on Climate Change (UN-
FCCC). 

Salah satu industri semen di 
 Indonesia yang telah mencoba me-
nerapkan penggunaan RDF pada pro-
ses produksi semen adalah PT Semen 
Indonesia yang berada di Kabupaten 
Gresik. Sejak tahun 2012, PT Semen 
Indonesia mengadakan kerjasama de-
ngan pemerintah Kabupaten Gresik 
dan pemerintah Kabupaten Tuban 
terkait pemanfaatan sampah perko-
taan yang ditimbun di TPA Ngipik, 
Gresik sebagai bahan RDF. Selain itu, 

PT Semen Indonesia 
memiliki target 
penggunaan bio-
massa sebagai 

bahan bakar alter-
natif lainnya untuk 

empat unit pabrik 
semen di Tuban 

seba nyak 3%, yang 
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secara bertahap akan ditingkatkan 
menjadi 5% dari kebutuhan bahan 
bakar batu bara. Secara keseluruhan, 
penggunaan energi terbarukan dapat 
menggantikan 10% bahan bakar fosil 
untuk produksi PT Semen  Indonesia 
(Abdillah, 2013). Target ini dirasa 
penting karena berdasarkan data tahun 
2013, pengolahan sampah sebagai RDF 
yang dilakukan PT Semen Indonesia 
masih relatif rendah. Kegiat an waste 
mining untuk bahan RDF hanya mam-
pu me ngurangi timbunan sampah TPA 
 Ngipik sebanyak 1,2 ton/hari. Sedang-
kan sampah yang masuk ke TPA  Ngipik 
sebanyak 255,6 ton/hari atau hanya 
kurang dari 1%. Padahal berdasarkan 
penelitian oleh Mashita (2016), dari 
255,6 ton/hari sampah di TPA  Ngipik 
dapat menghasilkan RDF sebanyak 
71,68 ton (28% ) sebagai bahan bakar 

alternatif tambahan/ pengganti batu 
bara pada produksi semen. Selain itu, 
proses screening pada produksi RDF 
akan menghasilkan kompos sebanyak  
97,72 ton (37%) serta bahan material 
reklamasi sebesar 89,6 ton (35%) yang 
dimanfaatkan sebagai material penu-
tupan lahan bekas tambang PT Semen 
Indonesia di Kabupaten Gresik. Apa-
bila diasumsikan fasilitas pengolahan 
RDF beroperasi selama 22 hari kerja, 
maka dalam setahun akan membutuh-
kan input sampah galian TPA sebesar 
5632 ton/bulan atau 67.584 ton sampah 
per tahun. Jika kapasitas pe ngolahan 
dioptimalkan seperti asumsi di atas, 
maka dalam jangka waktu 4,3 tahun 
timbunan sampah lama di sel pasif TPA 
Ngipik akan habis. Bekas lahan galian 
timbunan sampah ini dapat digunakan 
sebagai sel aktif untuk menampung 
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sampah perkotaan yang baru. 
Pemanfaatan sampah lama TPA 

Ngipik sebagai bahan RDF Industri 
semen di PT Semen Indonesia  dapat 
memberikan keuntungan ekonomi. 
Berdasarkan Mashita (2014), nilai Net 
Present Value (NPV) dari hasil per-
hitungan dengan discount rate 11,6% 
bernilai Rp3.569.779.881. Selain itu, 
perbandingan antara biaya dan manfaat 
atau kerap disebut Benefit Cost Ratio 
(BCR) masih berada di atas 1 yaitu 1,2. 

Dari uraian di atas, jelas bahwa pe-
manfaatan RDF sebagai bahan bakar 
alternatif pada industri semen mem-
berikan  dampak positif. Industri semen 
di Indonesia diharapkan dapat mene-
rapkan pemanfaatan RDF sehingga me-
ngurangi dampak negatif dari kegiatan 
industri semen secara lokal maupun 
regional. 
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Permasalahan kegiatan pabrik semen yang terjadi di Indonesia saat ini tidak 
hanya terkait dengan aspek lingkungan saja, namun melebar menyentuh 
aspek sosial (resistensi masyarakat, kesenjangan sosial, dan dampak negatif 

sosial), ekonomi (kesenjangan pendapatan dan konflik distribusi pendapatan) serta 
tata ruang. Rencana tata ruang sebagai acuan dalam pemanfaatan ruang sering kali 
dituding menjadi penyebab dari permasalahan kota wilayah, termasuk polemik 
pabrik semen. Mulai dari lokasi yang kurang sesuai, sarana prasarana yang belum 
siap, dampak kemacetan yang tidak diperhitungkan, munculnya kegiatan non 
formal di sekitar pabrik, dan sebagainya. Secara ideal, proses pembangunan fisik 
kota atau wilayah seharusnya mengacu pada suatu pedoman dalam Rencana Tata 
Ruang Wilayah (RTRW). Proses pembangunan fisik kota dan wilayah yang dimulai 
dari perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian rencana kota dan wilayah, 
melibatkan proses yang panjang, biaya yang besar, serta stakeholders yang 
beragam (multi masalah dan multi kepentingan). Sehingga permasalahan pabrik 
semen yang terjadi, sebetulnya hanya merupakan muara atau akibat dari berbagai 
masalah. Beberapa isu yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah: (1) Apakah 
lokasi peruntukan pabrik semen dalam RTRW sudah mempertimbangkan aspek 

Polemik Lokasi Pabrik Semen:
Fenomena Gunung Es dalam 

Perencanaan Tata Ruang
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ekonomi, sosial, serta lingkungan? (2) 
Jika arahan lokasi pabrik sudah tepat, 
apakah pemanfaatan dan pengendalian 
yang sesuai dengan rencana tata ruang 
berjalan dengan baik atau tidak terdapat 
penyimpangan pemanfaatan ruang?  

 
Pengembangan Industri dalam Ren
cana Tata Ruang Wilayah

Perencanaan merupakan proses 
yang berkesinambungan (siklus) untuk 
menyusun kumpulan pedoman yang 
diinginkan. Dimulai dari persiapan atau 
survei sampai dengan evaluasi terhadap 
outcome rencana.

Secara selintas saja, dapat disimpul-
kan bahwa dalam perencanaan minimal 
terdapat dua titik kritis yang rentan ter-
hadap kesalahan yang dapat berakibat 
terhadap penurunan kualitas rencana 
maupun perencanaan. Titik kritis per-
tama berada pada tahap ‘Pemahaman 
terhadap Situasi (Wilayah dan Kota)’, 
di mana terjadi transformasi informasi 
dari level Faktual (Life World) ke le vel 
Konseptual (Planning World). Tahap 
ini, secara sederhana dikenal sebagai 
tahap survei untuk memahami wilayah 
perencanaan. Sedangkan titik di mana 
terjadi transformasi informasi dalam 
bentuk rencana pada level Konseptual 
ke level Faktual merupakan titik kritis 
kedua, yang dikenal sebagai tahapan 
‘Implementasi Rencana dan Interven-
si’. Sebetulnya masih terdapat bebe-
rapa titik kritis lain selain kedua titik 
transisi dan juga tahap analisis, namun 
pada kedua titik kritis transisi kemung-
kinan bias informasi akan lebih besar 
dibandingkan pada titik yang lain. Pada 
permasalahan lokasi industri, peluang 
terjadinya kesalahan terjadi pada tahap 
survei, interpretasi, perumusan ren-
cana, dan kemudian intervensi (me-
kanisme pengendalian).

Pada sistem perencanaan tata ru-
ang wilayah di Indonesia, landasan 
legal formal yang digunakan adalah 
Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 
tentang Penataan Ruang. Penataan 

ruang merupakan 
proses perencanaan 
tata ruang, peman-
faatan ruang, dan 
pengendalian pe-
manfaatan ruang 
yang dilaksanakan 
secara sekuensial 
( berkesinambu ng an 
dari masa ke masa). 
Penataan ruang 
d i k e l o m p o k  k a n 
berdasarkan sistem, 
fungsi kawasan, ad-
ministrasi, kegiatan 
kawasan, dan nilai 
strategis kawasan. Sedangkan tata ru-
ang adalah wujud struktur ruang dan 
pola ruang. Sistem rencana tata ruang 
wilayah berjenjang secara hierarki mu-
lai dari tingkat nasional sampai tingkat 
lokal (kecamatan) yang saling terkait.

Undang-Undang (UU) No. 26 Ta-
hun 2007 tentang Penataan Ruang ini 
memiliki payung paradigma rasional 
komprehensif. Sehingga proses pe-
rencanaan yang digunakan juga diwar-
nai corak perencanaan rasional kom-
prehensif. Hal ini tercermin pula dari 
proses, tahap an, metode, dan analisis 
perencanaan yang berciri rasional kom-
prehensif. Perencanan rasional kom-
prehensif mulai dikenalkan sejak tahun 
1940-an, yaitu masa-masa awal sejarah 
terbentuknya profesi perencanaan. Be-
berapa penulis bahkan mengategorikan 
perencanaan rasional komprehensif se-
bagai generasi pertama perencanaan, 
yang memiliki ciri:
•	 Perumusan masalah dan solusi-

nya merupakan dua tahapan yang 
diskrit dan independen satu sama 
lain.

•	 Pendekatan perencanaan harus 
bersifat rasional dan objektif. 
Prosesnya tidak hanya didukung 
oleh satu disiplin ilmu saja, tetapi 
melibatkan banyak disiplin (multi-
disipliner).

•	 Solusi dalam perencanaan  bersifat 

optimal, yang memiliki makna 
bahwa semua aspek yang relevan 
 dimaksimalkan untuk mendapat-
kan nilai tunggal. Asumsi dan 
sudut pandang inilah yang menjadi 
dasar bagi model perencanaan ra-
sional. 

•	 Sebagian besar pengambilan 
keputusan yang dilakukan oleh 
perencana didasarkan atas pertim-
bangan utama rasionalitas, yaitu 
mengembangkan alternatif solusi 
dan memilih solusi atau alternatif 
dengan kriteria yang rasional. 

Telah banyak kritik terkait model 
perencanaan rasional komprehensif. 
Sebagai model perencanaan generasi 
pertama, perencanaan rasional kom-
prehensif dianggap terlalu ideal, tidak 
fokus, serta proses perencanaannya 
menuntut sumber daya besar. Kritik 
terhadap model perencanaan generasi 
pertama tersebut  memunculkan antite-
sis yang menghasilkan perencanaan ge-
nerasi kedua. Sejak tahun 1960-an telah 
banyak model yang mencoba menyem-
purnakan dan bahkan merombak model 
perencanaan rasional komprehensif, 
seperti model perencanaan advokasi, 
perencanaan inkremental, perencanaan 
jangka menengah, perencanaan strate-
gis, perencanaan radikal, dan sebagai-
nya. Namun aplikasinya secara praksis 
masih belum banyak digunakan, ter-
utama pada perencanaan spasial atau 

Hierarki Rencana Tata Ruang Wilayah 
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tata ruang. Sebetulnya dapat dikatakan 
bahwa model perencanaan rasional 
komprehensif merupakan model yang 
atau kuno. Bukan merupakan rahasia 
lagi bahwa rencana tata ruang di Indo-
nesia saat ini masih banyak yang ber-
fungsi sebagai ‘macan kertas’. Secara 
konseptual dan visual menarik serta 
indah, namun sedikit sekali pengaruh-
nya terhadap kehidupan masyarakat 
sehari-hari atau dapat dikatakan sangat 
lemah dalam pelaksanaannya. Bahkan 
secara nyata banyak sekali dijumpai 
produk-produk rencana yang hanya 
menghias lemari instansi-instansi pe-
merintah. Selain itu sering munculnya 
konflik pemanfaatan ruang (misalnya 
antara pemanfaatan kegiatan industri 
dengan kegiatan lain), kesenjangan 
antara perkembangan zona industri 
de ngan penyediaan infrastruktur, re-
sistensi masyarakat akan keberadaan 
industri, dan dampak negatif lingku ng-
an kegiatan industri ditu ding sebagai 
akibat dari tidak efektifnya RTRW.

Dalam praktik perencanaan, bebe-
rapa titik kritis dalam proses perenca-
naan dapat menurunkan kualitas ren-
cana, termasuk arahan pemanfaatan 
ruang kegiatan industri antara lain:

(1) Proses perencanaan rasional 

komprehensif yang menjadi dasar da-
lam penyusunan RTRW menuntut tim 
perencana yang ‘serba bisa’ terdiri 
dari berbagai macam disiplin. Namun 
pada kenyataannya banyak tim peren-
cana yang ‘minimalis’, terdiri hanya 
satu atau dua keahlian, sehingga kajian 
dan analisis yang bersifat menyeluruh 
menjadi langka. Penetapan zona in-
dustri atau kawasan industri (dan juga 
zona pemanfaatan lain) tidak didasar-
kan pertimbangan yang rasional dan 
menyeluruh. 

(2) Jangka waktu proses peren-
canaan yang sebagian besar dibatasi 
satu tahun anggaran menjadi kendala 
tersendiri dalam menghasilkan peren-
canaan yang berkualitas. Sebagian be-
sar waktu penyelesaian RTRW antara 
enam sampai delapan bulan. Dengan 
jangka waktu seperti itu, tahap survei 
hanya berlangsung maksimal dua bulan 
bahkan pada beberapa kasus hanya ber-
langsung dua minggu. Secara teoretis, 
tahap survei (tahap eksplorasi) merupa-
kan salah satu tahap paling kritis dalam 
proses perencanaan. Karena pada tahap 
ini terjadi proses transisi dari aras fak-
tual (kondisi lapang) ke aras konseptual 
(dalam bentuk data). Jika tahap survei 
tidak berkualitas maka pemahaman 

akan karakteristik wilayah menjadi 
tidak tepat, termasuk misalnya karak-
ter sosial, budaya, serta lingkungan di 
sekitar lokasi industri atau pabrik se-
men. 

(3) Perencanaan pada dasarnya 
merupakan proses rekayasa pengeta-
huan, yaitu proses perubahan pengeta-
huan masyarakat. Salah satu prasyarat 
utama perencanaan dapat berjalan de-
ngan baik adalah rencana harus dapat 
dipahami  dan ‘dibaca’ masyarakat. 
Kriteria RTRW dapat dipahami ada-
lah kejelasan jenis arahan, intensitas, 
lokasi, pelaku, waktu, cara mengim-
plementasikan rencana, serta dasar 
 pertim    ba ng  an penetapan rencana. Ke-
nyataannya banyak rencana yang tidak 
jelas dan sulit dipahami, termasuk salah 
satu nya adalah pengaturan kegiatan in-
dustri. Pengaturan kegiatan industri da-
lam muatan rencana tata ruang, masih 
menyisakan ketidakjelasan banyak hal, 
antara lain jenis industri yang diizin-
kan, intensitas industri yang diizinkan, 
penanggung jawab program, maupun 
cara mengimplementasikan rencana.  

Pengembangan industri secara spa-
sial juga diatur oleh UU No. 3 Tahun 
2014 tentang Perindustrian, yang se-
cara eksplisit mengamanatkan bahwa 
Pemerintah (pusat dan dae rah) melaku-
kan percepatan penyebaran dan pe-
merataan pembangunan industri ke 
seluruh wilayah Indonesia melalui 
perwilayahan industri Pasal 14 Ayat 1. 
Strategi pengembangan perwilayahan 
industri dilakukan melalui: (a) pengem-
bangan wilayah pusat pertumbuhan 
industri, (b) pengembangan kawasan 
peruntukan industri, (c) pembangunan 
kawasan industri, dan (d) pengemba ng-
an sentra industri kecil. 

Kawasan industri merupakan tem-
pat pemusatan kegiatan industri yang 
dilengkapi dengan sarana dan prasa-
rana penunjang yang dikembangkan 
serta dikelola oleh perusahaan kawasan 
industri yang telah memiliki Izin Usa-
ha Kawasan Industri. Sedangkan zona 

Mekanisme Pengendalian 
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lemahnya monitoring. Permasalahan 
yang terjadi di seputar  pabrik semen 
merupakan salah satu dari akar ma-
salah pengawasan yang lemah.

(2) Kualitas keterbacaan rencana 
yang rendah turut berperan menambah 
kompleksitas permasalahan penyim-
pangan tata ruang.

(3) Instrumen pengendalian yang 
terbatas, kurang beragam serta tidak 
terpadu berakibat tidak efektifnya pe-
ngendalian rencana tata ruang.    

Kesimpulan
Berdasarkan aspek tata ruang, 

permasalahan lokasi industri (pabrik) 
semen hanya merupakan puncak 
gunung es yang sangat kecil. Sebagian 
besar akar masalahnya justru berada 
di balik atau di luar aspek konflik 
penggunaan lahan, yaitu: (a) dasar 
paradigma peraturan perundangan 
terkait tata ruang yang bersifat rasional 
komprehensif ternyata menjadi salah 
satu sumber permasalahan tata ruang, 
(b) keterbacaan rencana tata ruang 
yang rendah menyulitkan stakeholders 
untuk menggunakan rencana tata ruang 
sebagai pedoman pemanfaatan ruang, 
(c) ketidaksesuaian penetapan lokasi 
pabrik semen akibat proses perencanaan 
yang tidak mempertimbangkan aspek 
lingkungan, (d) ketidakpahaman 
pemegang kebijakan terhadap kondisi 
yang berkembang di lapangan serta 
RTRW, dan (e) keterbatasan instrumen 
dalam pengendalian pemanfaatan tata 
ruang.

industri di luar kawasan industri didefi-
nisikan sebagai bentangan lahan yang 
diperuntukkan bagi kegiat an industri 
berdasarkan RTRW yang ditetapkan 
sesuai ketentuan peraturan perun-
dang-undangan. Khusus untuk Industri 
Kecil dan Menengah (IKM) diarahkan 
sebagai lokasi pemusatan kegiatan 
IKM, yang menghasilkan produk seje-
nis, menggunakan bahan baku sejenis, 
mengerjakan produksi yang sama, dan 
dilengkapi dengan sarana dan prasara-
na penunjang.

Pabrik semen di Indonesia, se-
bagai industri dengan kategori industri 
besar, sebagian besar berlokasi pada 
zona industri di luar kawasan indus-
tri. Hal inilah yang banyak menim-
bulkan ber bagai permasalahan sosial 
dan  ling ku ng    an. Dibandingkan dengan 
kawasan industri, zona industri di luar 
kawasan industri memiliki beberapa 
kelema han antara lain: (1) kurangnya 
kontrol terhadap kegiatan industri, (2) 
sarana prasarana industri yang tidak 
efisien, (3) potensi konflik yang besar 
dengan kegiatan lain, (4) konektivitas 
kegiatan industri yang rendah dengan 
kegiatan di sekitarnya, dan sebagainya. 

Pemanfaatan dan Pengendalian 
 Kegiatan Industri dalam Rencana 
Tata Ruang Wilayah

Kualitas suatu rencana, baik secara 
teoretis dan juga peraturan dikategori-
kan baik, maka hal ini akan menjadi 
modal dasar bagi tahap implementasi 
atau pemanfaatan dan pengendalian 
rencana. Praktiknya, masih banyak 
penyimpangan dalam implementasi 
rencana tata ruang. Rencana seringkali 
direvisi untuk mengikuti perkemba ng-

an yang ada di lapangan atau bahkan 
keinginan pemilik modal besar. Wa-
laupun secara legal formal rencana 
mempunyai dasar yang kuat (dalam hal 
ini sebagai peraturan daerah), namun 
adanya pasal yang mengatur evaluasi 
rencana, membuka celah untuk mere-
visi rencana.

Berdasarkan UU No. 26 Tahun 
2007 tentang Penataan Ruang, bentuk 
pengendalian penyelenggaraan penata-
an ruang pada dasarnya meliputi empat 
jenis, yaitu peraturan zonasi, perizinan, 
pemberian insentif dan disinsentif, ser-
ta pengenaan sanksi.

Salah satu tahap proses peren-
canaan rasional komprehensif yang 
sering menjadi titik kritis adalah pe-
manfaatan dan pengendalian rencana, 
yang merupakan fase transisi antara 
rencana yang berada pada aras kon-
septual menjadi tindakan untuk mewu-
judkan rencana yang berada pada aras 
operasional. Mekanisme pengendalian 
memiliki karakteristik berbeda dengan 
‘Survei dan Interpretasi’, karena trans-
formasinya yang bersifat divergen, 
dengan tingkat kesulitan yang tinggi. 
Apa jaminannya bahwa seluruh ma-
syarakat atau stakeholders melakukan 
aktivitas atau kegiatan sesuai dengan 
yang direncanakan? Diperlukan mo-
nitoring dan rekomendasi yang secara 
terus menerus mengikuti dan melekat 
pada mekanisme pengendalian. Instru-
men pengendalian yang sesuai dengan 
UU No. 26 Tahun 2007 di atas ternyata 
tidak mampu berfungsi secara efektif, 
karena beberapa hal:

(1) Pemahaman yang kurang tepat 
terhadap perkembangan yang terjadi di 
lapangan sehingga berakibat terhadap 
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Bumi merupakan satu-satunya planet dalam gugusan tata surya yang 
dapat dihuni oleh makhluk hidup. Bumi dengan suka rela menyediakan 
jasa lingkungan dan kehidupan secara gratis kepada seluruh makhluk 

hidup. Namun demikian, manusia yang ditunjuk sebagai khalifah di bumi ini 
seharusnya menjadikan jagat rahayu bagi seluruh makhluk hidup, ternyata justru 
telah mengeksploitasinya secara berlebihan. Perilaku serakah manusia justru telah 
mengakibatkan kerusakan parah terhadap lingkungan dan kehidupan makhluk 
bumi ini. 

Al Gore, mantan wakil presiden USA, yang memenangkan Hadiah Nobel 
Perdamaian, menyampaikan “Inconvenient Truth”, adanya kerusakan parah bumi 
sebagai kenyataan pahit yang menyakitkan. The International Panel on Climate 
Change (IPCC) 2014 melaporkan bahwa pemanasan global yang melanda bumi 
kita, dipercaya 95% merupakan ulah manusia sendiri. Setidaknya ada 13 bukti 
nyata tentang kegentingan kerusakan bumi saat ini, sebagaimana yang disebut 
Global Development Professionals Network dalam laman The Guardian dan 
Mongabay.

Perlu disadari, bahwa bumi kita tak hanya mempunyai daya dukung yang 
terbatas, tetapi juga terus menyusut, sedangkan permintaan terus membesar. Saat 
ini bumi telah kewalahan melayani 7,2 miliar jiwa manusia. Penduduk bumi akan 
meningkat menjadi 8,5 miliar pada tahun 2025 sehingga semakin sulit terlayani, 
bahkan justru menjadi tekanan terhadap bumi. Sangat disayangkan, kita masih 
terus menggantungkan ego cara bertahan hidup dengan terus mengeruk bumi secara 
rakus dan tanpa henti, dengan kecepatan eksponensial. Bumi menjadi semakin 
rusak karena dieksploitasi di luar kapasitasnya, sedangkan tingkat kesadaran 
manusia terhadap keberlangsungan kehidupan bersama tidak juga tumbuh. 

Sumber Daya Alam sebagai Warisan
Bumi kita terbentuk dalam jangka waktu jutaan hingga miliaran tahun lamanya. 

Sementara itu, kerusakan alam oleh ulah manusia dapat terjadi dalam tempo yang 
sangat singkat. Perbaikan terhadap kerusakan Sumber Daya Alam (SDA) relatif 
tidak dapat atau sangat sukar dan sangat mahal untuk diperbaiki. Kerusakan lahan 
juga dapat membahayakan sektor ekonomi yang sangat merugikan kehidupan 
manusia, karena terkena banjir, longsor, kekeringan, lahan kritis, dan sebagainya. 

Kompetisi penggunaan lahan telah mengakibatkan lingkungan hidup di kulit 
bumi kita semakin parah. Namun, upaya penyelamatan dan perbaikan kondisi 
lingkungan ternyata tidak juga mendapat porsi dan prioritas utama. Pemanfaatan 
lahan untuk pembangunan harus dikembangkan seluruh sektor dengan 
menghilangkan ego-sektoral, sehingga harus dikembangkan secara sinergis dan 
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harmonis dalam satu kesatuan lahan. 
Meskipun banyak bencana alam 

terjadi akhir-akhir ini, namun belum 
memberikan kesadaran kolektif, ho-
listis, integratif, dan komprehensif, 
bahwa kita bisa mencegah bencana 
alam buatan manusia atau yang dipicu 
oleh manusia. Upaya perbaikan kuali-
tas lingkungan hidup di bumi ini per-
lu ditumbuhkan dan diterapkan secara 
nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. 
Menyelamatkan bumi, berarti juga 
menyelamatkan awal, proses, dan akhir 
kehidupan kita.

Ekosistem Karst dan Industri 
 Ekstraktif  Semen

Indonesia yang terletak di garis 
khatulistiwa merupakan zamrud 
mutiara yang mempunyai banyak harta 
karun kekayaan sumber daya alam 
yang terpendam. Penambangan terbuka 
dengan membongkar sumber daya 
alam yang tadinya tersembunyi dalam 
perut bumi, mengakibatkan usikan 
besar yang menyebabkan kerusakan 

lingkungan dan kehidupan makhluk 
hidup di permukaan bumi.

Kawasan karst di Indonesia memi-
liki bentang alam dengan luas hing-
ga 154.000 km2. Luas kawasan karst 
di Pulau Jawa mencapai 11.000 km2, 
sehingga menjadi incaran industri ek-
straktif seperti pabrik semen. Karst 
memiliki fungsi ekonomi tinggi, karena 
batu gamping penyusun bentang alam 
karst merupakan penghasil kalsium 
karbonat. Batu gamping berkontribusi 
hampir 70-80% dalam bahan baku se-
men, di samping itu juga untuk bahan 
cat tembok dan pemurnian baja. Bah-
kan pemurnian industri gula pasir juga 
menggunakan tepung karbonat. 

Pada era perubahan global yang 
terjadi saat ini, kawasan karst Indonesia 
memiliki peranan yang strategis. 
Adanya lapisan epikarst di bagian atas 
kawasan karst mampu menyimpan dan 
mengalirkan air sampai pada mata air 
dan sungai bawah tanah pada musim 
kemarau. Kondisi ini menyebabkan 
kawasan karst menjadi salah satu 

tandon air besar di bumi. Selain itu, 
proses pelarutan yang menyebabkan 
adanya penyerapan karbon dioksida 
atmosfer menjadikannya salah satu 
kawasan yang sangat penting terkait 
dengan pencegahan dan mitigasi 
perubahan iklim. 

Kawasan karst adalah kawasan yang 
mudah rusak “fragile” serta memiliki 
daya lenting yang sangat kecil. Kondisi 
demikian mengharuskan kawasan karst 
direncanakan dengan sangat matang 
sehingga kerusakan lingkungan dapat 
diminimalkan. Ekosistem karst juga 
 biasanya punya banyak gua sebagai 
habitat burung walet dan kelelawar, 
yang harga sarangnya sangat tinggi. 

Aktivitas penambangan terbuka 
karst telah menyebabkan kerusakan 
yang parah berupa hilangnya sumber 
mata air, lepasnya CO

2
 ke udara, dan 

hilangnya kapasitas penyerapan CO
2 

yang disertai dengan kenaikan suhu 
lebih kurang 2oC di sekitar daerah 
penambangan. Dampak lain adalah ter-
jadinya degradasi tanah (terbentuknya 
lahan-lahan kritis) dan rusaknya habitat 
flora dan fauna di daerah terdampak. 

Kita tidak bisa munafik karena 
kita juga masih butuh semen untuk 
pembang unan. Dengan demikian, kita 
harus mencari win-win solution un-
tuk kepen tingan bersama. Manfaat 
lingkungan dan sosial masyarakat tetap 
terjamin, namun potensi ekonomi in-
dustri masih punya peluang juga. Na-
mun sebenarnya, kadang nilai ekonomi 
yang diperoleh dengan membongkar 
harta karun yang tersimpan rapat dalam 
perut bumi selalu menyisakan masalah 
sosial ma syarakat dan lingkungan yang 
nilai ke rugiannya justru lebih besar.

Selama kebutuhan semen tinggi 
untuk pembangunan, nafsu menam-
bang kawasan karst pasti kuat. Manfaat 
ekonomi hanya diperoleh oleh segelin-
tir pengusaha besar saja, sedangkan 
kerusakan alam dan konflik sosial ma-
syarakat justru meningkat drastis. Un-
tuk itu, harus dibuat zonasi,  sehingga 
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harus dipilih kawasan karst yang 
boleh ditambang dan memiliki potensi 
dampak lingkungan serta sosial yang 
kecil. Di Jawa, rasanya tak ada lagi ka-
wasan karst layak tambang, karena se-
lalu terdapat pemukiman masyarakat. 
Diperlukan penataan ulang kawasan 
karst oleh pemerintah daerah dengan 
menitikberatkan pada harmonisasi ke-
butuhan ekonomi, lingkungan, dan so-
sial budaya masyarakat.

Revolusi Biru 
Planet biru kita terdiri atas samu-

dra biru seluas 72% dan langit biru 
lebih dari 95%. Mestinya, harus juga 
didukung oleh jagat biru rahayu. Se-
buah bumi hijau asri yang mampu 
mendukung terciptanya langit dan laut 
biru. Ekonomi merah yang berorienta-
si nilai ekonomi semata, telah meng-
akibatkan kerusakan lingkungan dan 
kehidupan. Ekonomi hijau yang ber-
orientasi pada nilai lingkungan telah 
memproduksi produk yang baik bagi 
tubuh dan lingkungan meskipun mahal, 

karena produksi intensif yang murah 
dianggap berbahaya. Padahal ternya-
ta di samping mahal, juga berbahaya. 
Konsep ekonomi biru dikembangkan 
oleh Gunter Pauli dari ZERI Founda-
tion pada tahun 2009, melalui perce-
patan proses siklus alami dengan pem-
berdayaan sumber daya lahan (tanah, 
air, mineral), hayati (tumbuhan, bina-
tang, manusia), dan lingkungan agar 
mempunyai nilai tambah ekonomi, 
 lingku ng  an, sosial budaya, teknologi, 
dan pengelolaan berkelanjutan. 

Ekonomi biru menawarkan efisien-
si investasi, peningkatan inovasi dan 
dana, penciptaan lapangan kerja, pem-
bangunan modal sosial, serta stimula-
si kewirausahaan. Dilakukan dengan 
pemanfaatan sampah dan barang ter-
bengkalai, menjadi makanan, energi 
dan pekerjaan, sehingga mengubah 
kemiskinan menjadi pembangunan 
berkelanjutan, dan kelangkaan menjadi 
ketersediaan. Ekonomi biru telah mem-
berikan kesempatan kreatif dan ino vatif 
baru yang berkelanjutan, bersih, serta 

bermartabat. Sudah saatnya revolusi 
hijau digantikan dengan revolusi biru, 
bukan hanya untuk Indonesia, namun 
juga menjadi rujukan dunia. 

Revolusi biru dapat diperjuangkan 
dengan sungguh-sungguh melalui re-
volusi total di bidang mental, teknolo-
gi, dan pengelolaan. Konsep filosofi 
Hamemayu Hayuning Bawana perlu 
dilakukan dengan menjadikan bumi 
rahayu, toto-titi-tentrem, dan lestari 
dengan pemanfaatan sumber daya alam 
secara arif dan bijaksana.

Program kelestarian lingkungan 
terkesan ‘mandul’ diimplementasikan, 
karena kesalahan pengelolaan yang 
membajak secara tersistem, terstruk-
tur, dan masif berupa ketidakjelasan 
program, mafia proyek, pemburu rente 
ekonomi, kelembagaan yang lemah, 
mendahulukan keuntungan pribadi dan 
kepentingan golongan, pengabaian tu-
gas, orientasi proyek semata, kendala 
administrasi, kelemahan monitoring 
evaluasi, perubahan iklim, dan se-
bagainya. Diperlukan strong strategic, 

Indikator/A
bid

Pabrik semen yang berdiri di Tuban



DI BALIK KEDIGDAYAAN
INDUSTRI SEMEN

Indikator Nomor 49/Tahun XXX/2017 31

strong leadership, strong regulation, 
strong implementation, strong com-
mitment, strong participation untuk 
menciptakan pengelolaan sumber daya 
alam dan manusia yang mampu men-
dukung lingkungan serta kehidupan 
yang bermartabat dan berkelanjutan. 

Perbaikan lingkungan dan ke-
hidupan dapat dicapai melalui program 
terpadu dan menyeluruh dengan revolu-
si biru. Hal ini berupa penyempurnaan 
dan pemberdayaan radikal terhadap 
sumber daya alam yang terbengkalai 
dan terbuang. Sehingga, teknologi 
pengelolaannya harus le bih cerdas, 
luas, mendalam, futuristik, mempu-
nyai roh Education for Sustainable 
Development (ESD), terstruktur, kon-
sisten, kompak, menyeluruh, har-
monis, utuh, dan berbasis 
kinerja. 

Paradigma Pengelo
laan Kawasan Karst

Program pengelolaan ka-
wasan karst harus dijalankan 
berdasarkan pada tiga pilar utama 
yaitu pemberdayaan kepribadian 
(personality empowerment), pem-
berdayaan masyarakat (community 
empowerment), dan pemberdayaan 
institusi (institutional empowerment). 
Diharap kan dapat meningkatkan empa-
ti, kepedulian, kerjasama secara multi-
disipliner, kepribadian, kontribusi daya 
saing daerah/nasional, dan mendorong 
learning community/society. Program 
tersebut harus mampu meningkatkan 
nilai tambah ekonomi, lingkungan, dan 
sosial budaya untuk peningkatan ke-
sejahteraan masyarakat dalam pemba-
ngunan seutuhnya.

Kegiatan pemberdayaan juga ha-
rus dilaksanakan secara co-creation, 
co-finance, sustainable, dan flexible 
dalam jaringan kerjasama Academic, 
Business, Community, Government 
(ABCG). Program pemberdayaan 
Man, Money, Material, Machine, 
Method, Management (6M) harus 

dilakukan  secara sinergis dan optimal 
agar seluruh stakeholder mempunyai 
kemampuan, kemauan, kesempatan, 
dan kewenangan untuk berkontribusi 
nyata serta mendapatkan manfaat op-
timal.

Perubahan besar yang ingin dica-
pai oleh program pengelolaan karst 
adalah mengubah ekonomi ekstrak-
tif. Di mana yang merusak lingkung-

an menjadi kegiatan produktif 
konservatif yang 
mempunyai nilai 
tambah ekonomi, 
 lingku ng  an, dan 
sosial budaya 

 setempat dengan memberdayakan ma-
syarakat serta ramah lingkungan.   

Untuk melindungi kawasan karst 
dari aktivitas yang merusak lingkung-
an, pemerintah sebenar nya telah 
membangun regulasi yang  me ngatur 

tentang perlindungan kawasan karst, 
baik secara pengelolaan maupun ke-
bijaksanaan yang terkait penataan ru-
ang. Peraturan terbaru yang memuat 
tentang perlindungan kawasan karst 
adalah Peraturan Pemerintah No. 26 
Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ru-
ang Wilayah Nasional, bahwa semua 
bentang alam karst dan gua termasuk 
dalam “Cagar Alam Geologi”. Selain 
itu beberapa pemerintah dae rah sudah 
mengeluarkan Surat Edaran (SE) pela-
rangan penambangan batu gam ping 
dan dicantumkan sebagai Kawasan 
Lindung. 

Pendidikan untuk Pembangunan 
Berkelanjutan

Pendidikan (formal, nonformal, 
dan informal) bercirikan ESD merupa-
kan instrumen kuat yang efektif untuk 
melakukan komunikasi, memberikan 
informasi, penyadaran, pembelajaran, 
dan dapat memobilisasi massa/ko-
munitas, serta menggerakkan bangsa 
ke arah kehidupan masa depan yang 
berkembang secara lebih berkelan-
jutan. ESD menyisipkan wawasan 
dan konsep secara luas, mendalam, 
dan futuristik tentang lingkungan 
global dengan memberi kesadaran 

dan kemampuan kepada semua orang 
(utamanya generasi mendatang) un-

tuk berkontribusi lebih baik bagi 
pengembangan berkelanjutan pada 
masa sekarang maupun yang akan 

datang.  
Program ESD di kawasan karst akan 

sangat bermanfaat untuk meningkat-
kan kualitas lingkungan dan kehidupan 
melalui perbaikan lingkungan hidup, 
serta sumber penghasilan keluarga, dan 
masyarakat secara signifikan, karena 
diperkirakan mampu meningkatkan 
pendapatan keluarga/ma syarakat se-
cara kontinu. Dengan  income genera-
ting yang meningkat dan kontinu, maka 
penghasilan dan kesejahteraan ma-
syarakat dapat meningkat drastis dan 
berkelanjutan, sehingga juga  terjadi 
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pengurangan tingkat kemiskinan. Pro-
gram harus membantu masyarakat se-
cara mandiri agar mampu membantu 
dirinya sendiri mengelola sumber daya 
alam lokal secara arif dan bijaksana.

Pengelolaan Produktivitas Lahan 
dengan Pertanian Terpadu

Integrated Bio-cycle Farming Sys-
tem (IBFS) atau yang kerap disebut 
sistem pertanian siklus organik terpadu 
mengelola sumber daya lahan (tanah, 
air, udara, temperatur, dan sebagai-
nya), sumber daya hayati (binatang, 
tumbuhan, manusia, dan makluk hi-
dup lain), dan sumber daya lingkung-
an (hubungan antar makhluk) secara 
optimal. Program ini memperhatikan 
gatra peningkatan nilai ekonomi, keles-
tarian lingkungan, dan keadilan sosial 
budaya, secara sinergis dan optimal. 
Dalam satu kesatuan kawasan lahan 
tersebut mampu memproduksi pangan, 
pakan, papan, pupuk, air, oksigen, obat 
herbal, wisata, dan lainnya. 

IBFS memungkinkan pemenuhan 
pendapatan harian, bulanan, tahunan, 

dan dekade, untuk jangka pendek, me-
nengah, dan panjang. IBFS penting bagi 
petani dengan modal kecil, menengah 
dan besar, serta memiliki prospek yang 
baik untuk berkelanjutan ekonomi, 
lingkungan, dan sosial budaya, sehing-
ga mampu menjadi daya ungkit sebagai 
lokomotif kesejahteraan rakyat.

Lahan karst harus dikelola secara 
harmonis, menyeluruh (holistic), dan 
terpadu (integrated), serta berkelan-
jutan (sustainable) untuk berbagai pe-
runtukan, yaitu: (i) produksi biomassa 
(sektor pertanian),  (ii) lingkungan hi-
dup (iii), habitat biologi dan konservasi 
gen, (iv) ruang infrastuktur, (v) sumber 
daya mineral, serta (vi) estetika dan 
budaya. Masing-masing anasir bentang 
lahan tidak boleh saling menonjolkan 
kepentingan sektoral sendiri, namun 
harus saling berkaitan dan mendukung 
secara harmonis. Output dan outcomes 
sistem lebih diutamakan dibandingkan 
keluaran masing-masing anasir pem-
bentuknya. IBFS mengedepankan nilai 
lingkungan, estetika, sosial, budaya, 
dan ekonomi secara harmonis serta 

seimbang, tanpa ada yang mendomi-
nasi. Dengan demikian bukan melulu 
mementingkan nilai ekonomi semata 
sehingga terpaksa menghilangkan fak-
tor lainnya, seperti yang dilakukan oleh 
praktis bisnis industri ekstraktif, na-
mun harus mampu mengharmoniskan 
seluruh aspek yang muncul. 

Pengelolaan sumber daya alam 
perlu dikelola secara terpadu dan 
berkelanjutan dengan pola 9R (reuse, 
reduce, recycle, refill, replace, repair,  
replant, reward). Hal ini bertujuan 
untuk mendapatkan manfaat optimal 
demi keberlangsungan makluk hidup 
dan lingkungan kita.  Keterpaduan dari 
hulu sampai hilir dalam satu kesatuan 
lahan, sejak dari input, proses, output, 
dan outcome dengan 9A (Agro-produk-
si, -teknologi, -bisnis, -industri, -infra-
struktur, -marketing, -manajemen, -sa-
ranaprasarana, -wisata). 

Agro-produksi dimaksudkan un-
tuk menghasilkan multi-produk dalam 
satu kesatuan lahan, berupa emas ke-
hidupan yang selama ini tak dinilai dan 
terabaikan. Meliputi emas coklat (beru-
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pa papan kayu), emas kuning (berupa 
butir-butir padi, jagung warna kuning 
sebagai sumber pangan karbohidrat 
manusia), dan emas hitam (berupa pu-
puk organik, kompos, dan sebagainya). 
Di samping itu menghasilkan emas 
biru (berupa energi biomas, biogas) 
dan emas hijau (berupa sayuran hijau, 
pakan, lingkungan, temperatur, kelem-
bapan). Juga menghasilkan emas putih 
(berupa ikan, pangan), emas merah 
(berupa protein daging hewan ternak 
seperti sapi, babi, ayam, bebek, dan se-
bagainya), dan emas bening (berupa air 
kehidupan). Di samping itu, terdapat 
emas transparan (berupa oksigen) dan 
emas warna berupa obat-obatan herbal 
yang sangat penting bagi kesehatan dan 
kehidupan manusia yang bermartabat.

Geoecowisata di Kawasan Karst
Gua-gua di kawasan karst yang 

tadinya dianggap sepi, seram, dan 
mencekam ternyata memiliki arsitektur 
khusus berupa stalaktit dan stalagmit 
langka, indah, artistik, dan fenomenal 
yang terbentuk secara alami karena 
tetesan air dan larutan batu kapur. Gua 
ini telah menjadi objek geo-eco-wisata 
wisata alami yang menarik dan dibanjiri 
wisatawan dalam dan luar negeri. 
Pantai pasir putih dan tebing kapur 
dengan arsitektur alam indah dan masih 
virgin, juga menjadi pemandangan elok 
yang menyedot wisatawan. 

Puncak-puncak bukit dengan 
pemandangan alam luas dan segar 
merupakan pemandangan langka bagi 
masyarakat modern yang mulai jenuh 
dengan modernitas. Dapat dibuatkan 
papan pohon, jembatan pohon, rumah 

pohon, ataupun bangunan artistik khas 
berupa kapal kayu atau kapal bambu.  
Selain itu, hiasan kupu-kupu, burung, 
binatang buas, dan patung raksasa 
sebagai latar belakang tambahan foto 
selfie di samping pemandangan lembah 
sungai yang sangat langka dan indah. 
Bahkan ketika awan dan kabut sedang 
turun dan berada di bawah bukit, maka 
seakan-akan menjadi terbang di atas 
awan. Pemandangan indah saat terbit 
dan terbenamnya matahari menjadi saat 
yang paling premium untuk menikmati 
indahnya alam semesta dan berfoto. 
Foto-foto selfie wisatawan yang 
tersebar luas dan cepat lewat media 
sosial serta media massa menjadikan 
daya tarik kuat bagi setiap orang untuk 
ikut berkunjung ke lokasi wisata alam 
baru yang terus bermunculan. Foto 
selfie di lokasi geo-eco-wisata menjadi 
tuntutan kekinian gaya hidup modern 
saat ini. Seakan rugi besar kalau 
belum berkunjung dan ikut foto selfie 
sebagai bukti telah menaklukkan dan 
menikmati alam semesta tanpa harus 
merusak dan membongkar alam ini.

Lonjakan wisatawan kawasan 
karst saat weekend seperti di Gunung 
Kidul mengakibatkan tumpah ruahnya 
tempat wisata memberi berkah dan 
lompatan kegiatan ekonomi kerakyatan 
yang sangat tinggi. Namun demikian, 
infrastruktur dan sumber daya manusia 
nampaknya belum siap. Jalan sempit 
yang tadinya sepi menjadi macet, 
fasilitas umum berupa parkir, kamar 
mandi, dan penginapan menjadi 
keteteran. Aji mumpung masyarakat 
karena mendapatkan berkah ekonomi 
tiba-tiba justru menjadikan harga-

harga makanan dan sewa fasilitas 
dasar mendadak naik drastis. Semakin 
ramai kunjungan wisatawan, maka 
harga sewa dan harga jual semakin 
naik tak terkendali. Menjadikan 
wisatawan banyak yang kecewa 
karena berdesakan, namun juga 
semakin banyak yang penasaran untuk 
membuktikan.

Kawasan bekas tambang batu 
kapur yang sudah rusak juga bisa 
dikelola untuk geo-eco-wisata dengan 
membentuk bangunan atau ukiran-
ukiran khusus, seperti di Tebing Breksi 
Yogyakarta dan Garuda Wisnu Kencana 
Bali juga menarik menjadi objek wisata 
alam. Dengan geo-eco-wisata, maka 
manusia dapat menikmati alam semesta 
ini, tidak perlu merusaknya. Atraksi 
budaya lokal, kuliner lokal, dan home 
stay bersama masyarakat lokal tentu 
saja akan menjadi daya tarik tambahan.

Dengan pengelolaan lahan terpadu 
berbasis masyarakat dan lingkungan, 
kita akan mampu mengharmoniskan 
nilai ekonomi, lingkungan, serta sosial 
dan budaya masyarakat. Revolusi 
jagat biru rahayu pada pengelolaan 
karst bisa menjadi rujukan nasional 
dan internasional dalam membangun 
kesejahteraan lingkungan dan 
kehidupan yang lebih bermartabat dan 
berkelanjutan. 
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Saat ini jika kita membaca berita di media cetak maupun elektronik, banyak kita 
jumpai berita mengenai kerusakan karst di Indonesia akibat penambangan. 
Kerusakan yang diberitakan terjadi akibat penambangan batu kapur/

gamping untuk produksi semen maupun produk infrastruktur yang lain. Kawasan 
karst di Jawa seperti di Kabupaten Rembang, Pati, Wonogiri, Kebumen, Tuban, 
Gunung Sewu, Kendeng, hingga Kabupaten Maros di Sulawesi, Kabupaten Berau 
dan Kutai Timur di Kalimantan diberitakan bahwa pada beberapa lokasi telah 
mengalami kerusakan akibat adanya penambangan. Salah satu berita menarik 
yang dimuat di Mongabay.co.id menginformasikan bahwa sejak 2013 telah 
banyak terjadi pengaduan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas 
HAM) mengenai pembangunan maupun operasi pabrik semen dan penambangan 
batu gamping pada kawasan karst di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur 
yang menyebabkan kerusakan ekosistem. Sebelum kita terburu-buru untuk saling 
menyalahkan, maka perlu kita pahami apa itu karst? Apa yang rusak jika karst 
ditambang? Bagaimana dampaknya terhadap lingkungan?

Karst berasal dari kata kras yang berarti lahan kering dan berbatu. Selanjutnya 
istilah ini berkembang untuk menamai lahan-lahan hasil proses pelarutan batuan 
CaCO

3
. Pelarutan yang dimaksud adalah CaCO

3
 + H

2
O + CO

2
 = Ca2+ + 2HCO3; di 

mana produk yang dihasilkan sangat larut jika terkena air. Akibat adanya proses 
pelarutan (karstifikasi) ini maka akan terbentuk bentukan khas di karst seperti 
sinkhole, doline, gua, dan sistem sungai bawah tanah. Sebenarnya bukan hanya 
CaCO

3
 saja yang bisa mengalami proses pelarutan, namun gipsum dan garam pun 

bisa mengalaminya. Berdasarkan pengalaman, bentukan lahan karst di lapangan 
hampir mirip dengan bentuk tektonik, karena memang keduanya sama dan 
dibedakan dengan adanya proses pelarutan. Banyak bentuk lahan tektonik yang 
kerap kali diduga sebagai karst karena mempunyai susunan batu gamping pada 
beberapa lapisannya. Sebagai contoh, jika kita ke sekitar kompleks makam Sunan 
Drajat di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, maka akan kita jumpai batu 
gamping terumbu yang juga berpotensi terjadi pelarutan di dalamnya dan sekilas 
mirip dengan karst. Namun, dalam kasus ini bentukan lahan tersebut bukan karst 
dalam pengertian secara utuh. Bentukan semacam itu lebih banyak dipengaruhi 
oleh tektonisme yang terdiri dari beberapa macam batuan yang salah satunya 
adalah batu gamping. Hal serupa juga kita jumpai di Malang bagian selatan dan 
beberapa daerah lain yang batu gampingnya berada di atas material lain (seperti 
clay stone). Lain halnya dengan bagian barat Kabupaten Pacitan hingga Wonosari 
yang memiliki kandungan karst secara utuh sesuai yang didefinisikan di sini. 
Mengapa lokasi terakhir disebut karst? Hal ini dikarenakan hampir seluruh 
kawasan terbentuk oleh batu gamping dan telah terjadi proses pelarutan hingga 

Benarkah Penambangan di Kawasan Karst 
dapat Merusak Ekosistem? 

Bagaimana Sikap Kita?
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terbentuk sinkhole, doline, dan gua-
gua dalam tanah serta yang terpenting 
lagi adalah sistem drainase internalnya 
yang khas. Mengapa hal tersebut 
dibedakan? Dalam tulisan ini akan 
dibedakan dampak yang terjadi pada 
masing-masing karst tersebut. 

Setelah belajar sedikit mengenai 
gambaran kawasan karst di atas, maka 
selanjutnya akan kita coba analisis apa 
yang terjadi jika kawasan karst yang 
indah dan keunikannya kemudian 
ditambang untuk industrialisasi. 
Industri terus berkembang karena 
kebutuhan manusia akan infrastruktur 
terus meningkat. Semen yang seringkali 
dijadikan kambing hitam atas kerusakan 
ekosistem karst juga merupakan bahan 
baku pokok bagunan. Hal ini tentunya 
menjadi polemik mengingat semen 
adalah bahan baku bangunan yang 
permintaannya terus meningkat, di sisi 
lain terjadi kerusakan ekosistem karst 
akibat penambangan tersebut.

Karakteristik hidrologi di karst 
berbeda dibandingkan dengan yang 
lainnya, karena adanya sistem drainase 
internal dalam tanah sebagai penyuplai 
air bagi masyarakat sekitarnya. Penam-
bangan yang terjadi di kompleks Sunan 
Drajat dan beberapa daerah di Kabu-
paten Rembang mengakibatkan keru-
sakan ekosistem, namun tidak begitu 
masalah untuk drainase internal nya. 
Sebab masyarakat masih mendapat 
suplai air dari drainase eksternal. Se-
dangkan di Kabupaten Pacitan hingga 
Kabupaten Wonogiri yang mempu-
nyai drainase bawah, jika ditambang 
maka dikhawatirkan sungai bawah 
tanah dan mata air di sekitarnya akan 
rusak. Rusaknya beberapa hal tersebut 
tentunya akan berdampak buruk bagi 
ketersediaan air masyarakat sekitarnya. 
 Adimiharja (2016) di dalam Kumpulan 
Workshop Nasional Pengelolaan Ka-
wasan Karst menginformasikan telah 
terjadi kerusakan di kawasan karst di 

Padalarang. Beberapa kerusakannya 
adalah penurunan debit air, stabilitas 
lereng berkurang, longsor, dan gua-gua 
rusak hingga bentang alam yang indah 
yang mulai tereksploitasi. Kompasiana 
(2016) juga menginformasikan bahwa 
telah terjadi kerusakan ekosistem karst 
akibat adanya penambangan teruta-
ma penambangan bahan baku semen. 
Akibat adanya penambangan tersebut 
terjadi pencemaran air, tanah, dan uda-
ra. Pencemaran tanah terjadi di mana 
bahan kimia buatan manusia masuk 
dan mengubah lingkungan tanah ala-
mi berupa senyawa trikalium silikat, 
 dikalium silikat, trikalium aluminat, 
tetra kalsium, aluminium ferit, dan ka-
pur bebas.

Selain pencemaran terhadap air, 
maka perlu juga diketahui bagaimana 
potensi kerusakan yang bisa terjadi 
terhadap tanah-tanah di kawasan karst. 
Tanah-tanah yang terbentuk di kawasan 
karst umumnya memiliki kation basa 
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yang tinggi terutama Kalsium (Ca2+) 
dan Magnesium (Mg2+). Tingginya 
kandungan Ca dan Mg ini mempunyai 
andil dalam peningkatan Kejenuhan 
Basa (KB) di dalam tanah. Umumnya 
tanah-tanah yang terbentuk di kawasan 
karst adalah Mollisols (walapun 
tidak semuanya demikian). Mollisols 
didefinisikan adalah tanah yang subur 
dengan epipedon molik (bagian atas 
tanah berwarna gelap dengan kejenuhan 
basa tinggi) dan kejenuhan basa pada 
setiap horizon tanah yang tinggi (> 50 
%). Tanah ini terbagi menjadi beberapa 
jenis yang dalam kasus ini dibagi 
menjadi dua yaitu Mollisols bersolum 
tebal dan yang bersolum dangkal 
(Rendolls/ Rendzina). Bagi Mollisols 
dengan solum tebal bermasalah 

jika penambangan dilakukan secara 
intensif, karena kegiatan dengan alat 
berat mengakibatkan berat isi tanah 
meningkat, beberapa data dari Raharjo 
(2013) mengenai berat isi tanah pada 
topsoils di kawasan Malang Selatan 
ada yang mencapai 1,44 g.cm-3.  Pada 
tanah-tanah dengan solum dangkal 
(tipis) jika dilakukan penambangan 
maka pasti akan menghilangkan tanah 
tersebut. Hal ini tentunya merupakan 
kerusakan suatu ekosistem melihat 
bahwa tanah berkembang ratusan tahun 
yang kemudian dihilangkan dari muka 
bumi begitu saja yang mengakibatkan 
tanaman tidak bisa lagi tumbuh di 
atasnya.

Berdasarkan potensi-potensi ke-
rusakan di atas, maka hendaknya 

Apriando, T. 2016. Soal Tambang di Kawasan Karst, Berikut Temuan dan Rekomendasi Komnas HAM (Bagian 2). Yogyakarta. Diakses di mongabay.co.id tanggal 17 Januari  
 2017
Raharjo, D. B. 2013. Studi Morfologi dan Klasifikasi Tanah Pada Kawasan Karst di Desa Sitiarjo Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang. Malang.
Hidayati S., Domi S., Feni D. K., Cahya W. Identifikasi Dampak Dan Kerusakan Kawasan Karst Cibinong Akibat Aktivitas Penambangan Di Desa Leuwikaret Oleh Pt Indoce 
 ment. Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, Bogor.
Kompasiana. 2016. Industrialisasi Ekstraktif dan Kerusakan Lingkungan (Studi Kasus Pembangunan Pabrik Semen di Kendeng). Diakses di http://www.kompasiana.com  
 tanggal 17 Januari 2017
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Daftar Pustaka

dilakukan perencanaan yang tepat dan 
Analisis Mengenai Dampak Lingkung-
an (AMDAL) untuk mengantisipasi 
terjadinya kerusakan ekosistem ka-
wasan karst akibat penambangan. Kita 
sebagai masyarakat umum ataupun pi-
hak yang memanfaatkan sumber daya 
alam pada kawasan karst perlu meng-
kaji kembali Undang-undang (UU) 
Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 
tentang Perlindungan dan Pengelo-
laan Lingkungan Hidup. Di dalam UU 
tersebut dijelaskan bahwa perlindung-
an dan pengelolaan lingkung an hi-
dup harus dilakukan secara sistematis 
dan terpadu agar lingkungan lestari 
dan tidak terjadi pencemaran. Jika ti-
dak direncanakan dengan benar maka 
kegiatan pemanfaatan kawasan karst 
akan mempe ngaruhi keseimbangan, 
stabilitas, dan produktivitas lingkung-
an. Agar tahu apakah kegiatan penam-
bangan sudah melampaui batas maka 
perlu dilakukan AMDAL. Saat ini 
kriteria baku  kerusakan lingkungan 
hidup di kawasan karst belum banyak 
digunakan/disosialisasikan atau bahkan 
digunakan atau masih dalam bentuk 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, 
sehingga hal ini perlu segera  diperbaiki 
agar penambang sadar sejauh mana 
mereka telah melakukan eksploitasi 
 lingkungan di kawasan karst.

Indikator/Fauzan
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Lokasi  : Ranu Regulo
Kamera : Canon EOS 1100D
Speed  : 1/200
ISO  : 160
Aperture : F/5
Olah Digital : Windows Photo Editor 10.0

Qinanta Putra

Lokasi  : Pasar Banceuy, Bandung
Kamera : Canon EOS M10
Speed  : 1/160
ISO  : 100
Aperture : F/6.3
Olah Digital : VSCO

Wintang Tathyo P.
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Lokasi  : Gunung Budeg Tulungagung
Kamera : Canon EOS 1100D
Speed  : 1/100
ISO  : 1250
Aperture : F/3.5
Olah Digital : PicsArt Photo Studio

Lokasi  : Gor Pertamina UB
Kamera : -
Speed  : -
ISO  : -
Aperture : -
Olah Digital : -

Qinanta Putra

Khaleda Yea

Point to Win

Magic Hour



Lokasi  : Lapangan Institut Teknologi Sepuluh  
    Nopember
Kamera : Canon EOS 70D
Speed  : 1/1000
ISO  : 250
Aperture : F/5
Olah Digital : Windows Photo Editor 10.0

Qinanta Putra

 Beautiful Me

Lokasi  : Stasiun Kota Malang
Kamera : Canon EOS 450D
Speed  : 1/250
ISO  : 200
Aperture : F/7.1
Olah Digital : VSCO

Renno Abdi P.

Transportasi
 Masyarakat



Lokasi  : Gor Pertamina UB
Kamera : Canon EOS 550D
Speed  : 1/200
ISO  : 6400
Aperture : F/5
Olah Digital : VSCO

Lokasi  : Pasar Kebalen Malang
Kamera : Canon EOS 550D
Speed  : 1/125
ISO  : 6400
Aperture : F/3.2
Olah Digital : VSCO

Renno Abdi P.

Renno Abdi P.
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Bidang

Sosial dan HAM
Bukan rahasia lagi bahwa setiap manusia lahir dengan hak asasi. Begitu sakralnya hak asasi manusia hingga 

diatur langsung dalam undang-undang. Dalam dunia industri semen pun, hak asasi manusia menjadi salah 

satu faktor yang harus diperhatikan. Sayangnya, hak asasi justru dilupakan demi kepentingan bisnis semata. 

Perebutan lahan menjadi salah satu drama yang terdengar di mana-mana. Perlawanan masyarakat yang 

berakhir dengan kekerasan dari aparat pun tak dapat dihindari. Sosialisasi yang kurang menambah bumbu dalam 

drama penolakan pembangunan pabrik semen. Seakan tak cukup, masyarakat harus pasrah kehilangan air bersih 

dan terancam terkena beberapa wabah penyakit.
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Sidang penilaian adendum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 
(AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan Rencana 
Pemantauan Lingkungan (RPL) oleh komisi penilai AMDAL yang 

dilaksanakan di Semarang pada tanggal 2 Februari 2017 lalu memutuskan 
bahwa AMDAL rencana pembangunan pabrik PT Semen Indonesia di wilayah 
Pegunungan Kendeng, Rembang layak. Dalam sidang tersebut, Ketua Komisi 
Penilai AMDAL, Sugeng Haryanto menyatakan bahwa AMDAL Semen Rembang 
layak dan merekomendasikan penerbitan izin lingkungan kepada Gubernur Jawa 
Tengah.

Dalam keterangannya saat sidang, mengatakan kelayakan adendum AMDAL 
dan RKL-RPL semen Rembang dinilai berdasarkan sepuluh kriteria yang diatur 
pada Pasal 15 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 
20131. 

Keputusan ini menandai babak baru drama pembangunan pabrik PT Semen 
Indonesia yang pada proses sebelumnya telah memakan waktu yang panjang dan 
diwarnai berbagai protes dari warga serta siasat-siasat yang dilakukan Ganjar 
Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, sekaligus yang bertanggung jawab atas izin 
pembangunan pabrik salah satu Badan Usaha Milik Negara terbesar di Indonesia 
itu.

Publik tentu tercengang dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Komisi 
Penilai AMDAL tersebut yang menyatakan bahwa AMDAL layak. Bagaimana 
mungkin sebuah AMDAL yang telah dicabut bisa dihidupkan kembali dengan 
menyatakan bahwa itu layak. 

Sebelumnya, tanggal 5 Oktober 2016 lalu Mahkamah Agung (MA) telah 
mencabut AMDAL PT Semen Indonesia yang dinilai cacat sehingga pembangunan 
tidak layak dilanjutkan. Hasil putusan MA ini menindaklanjuti gugatan Peninjauan 
Kembali (PK) oleh penggugat yang waktu itu diwakili oleh warga dan Wahana 
Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) sebagai penggugat.

Polemik pembangunan pabrik PT Semen Indonesia ini sendiri berawal pada 
tahun 2012, di mana pada waktu itu ditandai dengan keluarnya Keputusan 
Gubernur Jawa Tengah No. 660.1/17 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan 
Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen oleh PT Semen Gresik 
Tbk2. 

Rencana ini sontak mendapat protes dari warga, terutama mereka yang 
berada di wilayah Pegunungan Kendeng yang akan terdampak langsung dari 
pembangunan tersebut. 
1 https://nasional.tempo.co/read/news/2017/02/03/058842548/amdal-semen-rembang-dinyatakan-layak
2Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 tanggal 7 Juni 2012 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Dan Pembangunan Pabrik 
Semen Oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk

Benni Wijaya
Membaca, berdiskusi, dan 
travelling menjadi hobinya. Lahir 
di Kabupa ten Pesisir Selatan, 
Sumatera Barat pada15 Oktober 
1989 dan merupakan lulusan 
Universitas Andalas, Sumatera 
Barat. Pria yang juga tertarik 
pada isu politik internasional 
ini, sekarang menjadi salah satu 
Kepala Departemen di Konsorsium 
Pembaruan Agraria.

dok.pribadi

Dinamika Pembangunan Indonesia dan 
Perampasan Hak-hak Asasi di Dalamnya

Pembangunan sering menjadi anomali dalam praktiknya, cita-cita untuk 
 kesejahteraan dari dampak pembangunan di tengah jalan sering berubah 

arah menjadi praktik-praktik perampasan hak-hak asasi manusia
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Protes ini bukan tanpa sebab, ren-
cana pembangunan pabrik PT Semen 
Indonesia yang waktu itu masih berna-
ma PT Semen Gresik Tbk. tidak masuk 
ke dalam Peraturan Daerah (Perda) No. 
6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa 
Tengah untuk tahun 2009-20293.  Ren-
cana pembangunan pabrik ini selain 
akan menggusur lahan petani juga akan 
berdampak buruk terhadap lingkung-
an, tanah, dan air yang menjadi sum-
ber kehidupan sehari-hari bagi warga 
 Rembang.

Tak ayal, sejak saat itu protes dari 
warga terus-terusan berlangsung dan 
telah memakan waktu yang cukup pan-
jang hingga saat ini. Segala macam 
protes sudah dilakukan oleh warga 
dan petani Rembang, mulai dari turun 
ke jalan melakukan aksi demonstrasi, 
melakukan aksi jalan kaki sepanjang 
ratusan kilometer, hingga aksi me-
masung kaki dengan semen di depan 
istana presiden pertengahan Agustus 
tahun lalu. 

Terakhir, warga melakukan aksi 

3 Perda Provinsi Jawa Tengah No. 6/2010 tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah untuk tahun 2009-2029.

pendirian tenda di depan kantor Gu-
bernur Jawa Tengah sebagai aksi sim-
bolik ketidakpercayaan mereka atas 
keputusan yang akan dikeluarkan oleh 
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ter-
kait putusan masa depan PT Semen In-
donesia di Rembang yang juga berarti 
mengenai nasib dan masa depan mere-
ka sebagai pihak yang akan terdampak 
langsung dari kebijakan ini. 

Dinamika Pembangunan di Indone
sia dan Sirkulasi Kapital

Di Indonesia, kata pem bangunan 
sudah tidak asing lagi. Bahkan pem-
bangunan sudah menjadi priori-
tas sejak bangsa ini merdeka. Pada 
masa kepemim pinan Soekarno, 
 pem     bang unan diterjemahkan dalam 
Kete tapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960 
tentang Garis-Garis Besar Pola Pem-
bangunan Nasional Semesta Berencana 
1961-1969, yang dikenal dengan pem-
bangunan semesta  berencana. 

Rencana pembangunan ini diawali 
dengan ditetapkannya Undang- Undang 
Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 
1960 pada 24 September 1960 yang 

hingga saat ini diperingati sebagai Hari 
Tani. UU yang lebih dikenal dengan 
UUPA 1960 adalah sebuah pondasi 
yang ditetapkan oleh founding father 
bangsa ini sebagai pedoman dalam 
mengelola kekayaan alam agar bisa 
dipergunakan dan diperuntukkan bagi 
seluruh kepentingan rakyat dengan 
 se adil-adilnya.

Tidak tanggung-tanggung, pros-
es penciptaan UU ini memakan wak-
tu hingga 12 tahun mulai tahun 1948 
dengan menghabiskan sebanyak lima 
putaran hingga akhirnya terciptanya 
UU yang dianggap layak dan disahkan 
pada 24 September 1960 oleh Presiden 
Soekarno pada waktu itu.

Proses penyusunan kebijakan yang 
memakan waktu yang cukup lama 
ini bukan tanpa alasan. Para pendiri 
bangsa ini sepertinya tahu betul bah-
wa sebagai negara agraris yang kaya 
akan sumber-sumber agraria, pro-
ses pem bangunan bangsa tak ini akan 
bisa dilepaskan dari kecakapan dalam 
mengelola kekayaan alam tersebut. Di-
tambah co rak hidup rakyat yang sangat 
bergantung terhadap tanah dan sumber- 
sumber agraria lainnya.

Pengalaman pahit sebagai bang-
sa yang terjajah selama berabad-abad 
menjadikan para pendiri bangsa ini 
menekankan prinsip bahwa semua 
kekayaan alam harus dikelola secara 
adil dan untuk semua kesejahteraan 
rakyat. Pembangunan sebagai salah 
satu terjemahan dari cita-cita terse-
but juga harus berlandaskan kepada 
kepentingan seluruh rakyat.

Namun apa hendak dikata, di te-
ngah-tengah gelora dalam membangun 
perekonomian bangsa, Soekarno digu-
lingkan dari tampuk kekuasaan de-
ngan diawali gejolak politik yang ter-
jadi pada tahun 1965, atau lima tahun 
setelah dideklarasikan kebijakan pem-
baruan agraria. Ibarat bunga, mimpi 
para bangsa ini terpaksa layu sebelum 
berkembang.

Pasca jatuhnya Soekarno, arah 

Indikator/DeniTenda perjuangan penolakan pabrik semen di Rembang
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pembangunan bangsa ini praktis ber-
ubah 360 derajat. Soeharto sebagai 
 nakhoda baru bangsa ini nampak-
nya lebih suka membangun bangsa 
 Indonesia dengan corak liberalisme 
karena didukung oleh International 
Monetary Fund (IMF) dan World Bank 
melalui tawaran-tawaran pinjaman luar 
negeri mereka. 

Seperti idiom, tidak ada makan 
siang gratis, pinjaman luar negeri 
ini juga bukan tanpa syarat. Dengan 
diterimanya pinjaman tersebut, secara 
otomatis semua regulasi juga harus 
di sesuaikan untuk bisa mengakomo-
dasi kepentingan pasar dan investasi 
sesuai dengan keinginan dua lemba-
ga  ke ua ng  an dunia berideologi pasar 
tersebut.  Suatu kebijakan ekonomi 
yang sangat diharamkan pada era pe-
merintahan  sebelumnya.

Sejak saat itu, 
UUPA 1960 sebagai 
regulasi pembaruan 
agraria bangsa yang 
berprinsip kerakyatan 
dikubur dalam- dalam. 
Kebijakan pem  ba       ng-
un         an lebih condong 
untuk meng akomodasi 
kepentingan pasar dan 
investasi. Tanah, air, 
dan sumber-sumber agra-
ria lainnya lebih diuta-
makan untuk kepentingan 
pembangunan-pembangun-
an bisnis skala besar, se-
perti perkebunan, industri, 
pertamba ngan, kehutanan skala besar, 
hingga pembang unan-pembangunan 
kota baru yang dipercaya sebagai mer-
cusuar pertumbuhan ekonomi.

Rezim orde baru menganut pola 
pertumbuhan ekonomi kapitalis se-
bagai jalan utama pembangunan. Tanah 
dan sumber daya alam adalah objek 
yang harus dieksploitasi  se intensif 
 mungkin4.  Kebijakan ekonomi orde 
4Dianto Bachriadi dan Gunawan Wiradi dalam buku “Enam Dekade 
Ketimpangan: Masalah Penguasaan Tanah di Indonesia” (2011). ARC, KPA, 
dan Bina Desa.

baru yang bercorak kapitalis ditopang 
pembangunan untuk kepenti ngan-
kepentingan investasi dan modal skala 
besar. Kebijakan ini juga diikuti oleh 
perubahan kebijakan politik agra-
ria di mana tanah dan sumber-sumber 
kekayaan lainnya diperuntukkan untuk 
mengakomodasi akumulasi modal ka-
pital asing.

Kebijakan tersebut diikuti dengan 
implementasi UU Penanaman Mo dal 
Asing pada tahun 1967 dan 
UU Penanaman Mo dal 
Dalam Negeri pada 
 tahun 1968. Kedua UU 
ini menjadi daya ta-
rik bagi para pelaku 
pasar untuk mena-
namkan investasi di 
republik ini.

Kebijakan ekonomi pasar yang 
dilakukan oleh rezim orde baru ada-
lah suatu proses perselingkuhan an-
tara negara dengan pasar, atau dalam 
pandangan Robert Cox menyebutnya 
sebagai internasionalisasi negara. Hal 
tersebut merupakan kondisi yang ditan-
dai de ngan terjadinya proses-proses di 
mana institusi-institusi nasional, kebi-
jakan-kebijakan, dan tindakan-tindak-
a n disesuaikan dengan struktur dan 

gerak suatu perekonomian dunia dari 
 produksi kapitalis.5

Memang pada awalnya, kebi-
jakan ekonomi kapitalis yang di-
gadang-gadang oleh rezim orde baru 
sedikit membuahkan hasil dengan te-
rus meningkatnya tren pertumbuhan 
ekonomi bangsa ini. Bahkan pada 
tahun 1968 atau dua tahun setelah 
 Soeharto berkuasa pertumbuhan 
ekonomi  Indonesia sempat mencapai 

angka 10%. Sebuah pertumbuh-
an ekonomi yang tidak pernah 
terbayangkan sebe lumnya.

Namun, prestasi pertum-
buhan ekonomi tersebut juga 

diiringi dengan kemunculan 
masalah yang terjadi di 

mana-mana. Pertumbuh-
an ekonomi yang 
bergantung pada 
pasar telah mela-
hirkan akumulasi 

mo dal yang sangat 
besar dan konsentra-
si aset. Pertumbuhan 

yang sangat besar 
itu hanya dinikmati 

sebagian kecil rakyat 
 Indonesia. 

Menurut penelitian 
Rand Institute (1997), 

sekitar 1% orang terkaya 
 Indonesia menguasai 28,7% 
total, sedangkan 5% dan 10% 
orang terkaya di  Indonesia 

(65,4%) jauh di atas proporsi 
pendapatan mereka sebesar 30%.

Pembangunan yang diiringi oleh 
bertumbuhnya infrastruktur-infra-
struktur sebagai penopang bisnis skala 
besar telah banyak memakan korban 
di mana-mana. Konflik lahan antara 
warga dan korporasi dan pemerintah 
tidak terelakkan. Banyak dari kaum 
marjinal yang akhirnya terpinggirkan 
akibat tanah mereka dirampas demi 
kepenting an pembangunan. 
5Robert. W. Cox with Timothy. J. Sinclair dalam buku “Approaches to World 
Order: Gramsci, Economy, and International Relations: an Essay in Method” 
(1983). Cambridge: University Press

Indikator/Fauzan
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Runtuhnya rezim orde baru yang 
ditandai dengan lahirnya sistem refor-
masi tidak banyak membuat perubahan 
terhadap corak pembangunan kapitalis-
tis yang dijalankan oleh Soeharto. Pada 
era pemerintahannya, Susilo  Bambang 
Yudhoyono (SBY) mengeluarkan ren-
cana program pembangunan jangka 
panjang melalui Keputusan Presiden 
No. 32/2011 tentang Masterplan Per-
cepatan dan Perluasan Pembang unan 
Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang 
dijalankan melalui skema  Public Pri-
vate Partnership (PPP) atau penyerta-
an modal swasta dalam proses 
 pembang unan.

Seperti mengulang cerita 
sebelumnya, MP3EI ini tak lebih 
dari perpanjangan tangan kebijakan 
pembangunan kapitalistik yang telah 
dibangun pada masa pemerintahan 
orde baru dulu. Prinsip pembangunan 
yang masih memprioritaskan pasar dan 
investasi dengan memperluas wilayah 
cakupannya semakin memperluas 
untuk mempermudah gerak sirkulasi 
kapital menjadikan konflik agraria dan 
perampasan tanah makin masif terjadi 
di seluruh wilayah penjuru tanah air.

Untuk menopang rencana kelan-
caran sirkuit kapital tersebut, pemba-
ngunan infrastruktur semakin digenjot 
semaksimal mungkin. Pada dasarnya, 
sarana infrastruktur yang baik adalah 
faktor penting, karena akan me ngurangi 
biaya transaksi di dalam proses produk-
si (Stiglitz,. 1986, Hilma, 2014).

Dengan semakin berkurangnya 
hambatan terhadap faktor produksi 
tersebut, maka akan semakin tinggi 
proses akumulasi modal kapital bagi 
segelintir pelaku ekonomi pasar yang 
mengambil peran di dalam proses 
tersebut. Konsep besar tentang ren-
cana MP3EI tersebut bisa dibaca dari 
rencana pembangunan infrastruktur 
se perti roadmap investasi di Jawa un-
tuk tahun 2008-2010, Kawasan Per-
hatian Investasi (KPI), pembangunan 
listrik Jawa-Bali, Pembangunan Tol 

 Trans- Jawa, dan berbagai mega proyek 
lainnya.

Untuk mempermudah proses pe-
rampasan lahan bagi kepentingan in-
vestasi, berbagai macam aturan dibuat, 
seperti UU No. 2 Tahun 2012 tentang 
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan 
untuk Kepentingan Umum. 

Kebijakan pembangunan SBY 
ditandai dengan semakin bertumbuh 
pesatnya pembangunan mega-proyek 
infrastruktur. Di sisi lain, hal tersebut 
juga diiringi oleh tren konflik agraria 
yang semakin meningkat. 

Masa kepemimpinan Joko  Widodo 
(Jokowi), situasi tidak banyak berubah. 
Walaupun tidak menyebutkan secara 
spesifik nama programnya, dari ke-
bijakan-kebijakan yang telah diambil 
 Jokowi mengindikasikan bahwa ia 
ingin mempercepat dan memper luas 
proses pembangunan guna mem-
perlancar sirkulasi kapital tadi bagi 
kepenting an akumulasi modal.

Segala bentuk proyek 
 pem bang unan yang tersendat pada 
masa pemerin tahan sebelumnya 
dikarenakan terben dung akibat 
konflik dengan ma syarakat. 
 Jokowi mengeluarkan ber bagai 
regulasi untuk menghilangkan 
hambatan-hambatan investa-
si tersebut. Berbagai kebijakan 
ekonomi  diluncurkan hingga de-
regulasi ber bagai peraturan perun-
dangan di pusat dan daerah yang di-
anggap menghambat investasi.

Pada tahun 2016, Jokowi juga 
mengeluarkan Peraturan Presiden 
(Perpres) No.  3 Tahun 2016 ten-
tang Percepatan Pelaksanaan Proyek 
Strategis Nasional dan Perpres No. 
38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pe-
merintah dengan Badan Usaha dalam 
Penyediaan Infrastruktur.

Kebijakan pembanguan pro 
pasar yang juga dilakukan oleh 
rezim Jokowi ini te lah melahir-
kan berbagai kon flik tanah di ber-
bagai daerah yang meng akibatkan 

 semakin tingginya angka kemiskinan. 
Sama seperti Soeharto dan SBY, Joko-
wi memang lebih senang membangun 
bangsa melalui skema investasi dan 
modal asing yang akan terus mem-
perkuat sirkulasi kapital dari pelaku 
ekonomi berskala besar. Ber bagai 
pembang unan infrastruktur terus di-
dorong untuk mencapai tujuan terse-
but. Seperti bandara, pabrik semen, 
jalan tol, reklamasi, apartemen, dan 
sebagainya.

Pembangunan dan Perampasan 
HakHak Asasi

Kisruh yang terjadi atas 
pem    ba ng  un      an pabrik semen di 
Rembang ini semakin menam-
bah preseden buruk pemba-
ngunan yang telah menghiasi 
perjalanan bangsa ini. Dalam 

Indikator/Fauzan
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banyak kasus, pembangun an yang 
seyogya nya untuk kesejahtera an 
seluruh ma  syarakat malah seringka-
li berbelok arah menjadi momok bagi 
mereka. 

Di beberapa tempat, pembangunan 
seringkali menempatkan masyarakat 
sebagai korban dari kebijakan tersebut. 
Tidak jarang dari mereka yang    ke-
hila ng  an hak-hak asasi seperti tanah, 
air, dan ruang hidup sebagai tempat 
bergantung bagi kehidupan mereka.

Di Rembang, perlawanan dalam 
berbagai macam bentuk yang dilakukan 
oleh warga atas pembangunan pabrik 
PT Semen Indonesia. Protes ini adalah 
sebuah bentuk implementasi dari ke-
resahan warga negara yang terancam 
akan kehilangan berbagai sumber peng-
hidupan mereka akibat   pem ba ng u n    an 
yang sedang berlangsung.

Diambil dari database Konsorsi-
um Pembaruan Agraria (KPA), dari 
kurun waktu 1970 hingga 2001 telah 

terjadi 1.753 konflik agraria akibat 
pembang unan yang dilakukan. Dari 
jumlah tersebut, terdapat sepuluh jenis 
konflik yang sangat signifikan, yakni: 
perkebunan skala besar (19,6%), fasi-
litas umum untuk perkotaan (13,9%), 
perumahan mewah dan kota-kota baru 
(13,2%), hutan produksi (8,0%), pabrik 
dan kawasan industri (6,6), bendungan 
dan proyek pengairan (4,4), turisme 
dan hotel (4,2), pertambangan (3,4), 
pembangunan fasilitas militer (2,7), 
serta penetapan daerah konservasi dan 
hutan lindung (2,5). 

Masih menurut data di atas, tidak 
kurang 10,5 juta hektar disengketakan 
dengan lebih satu juta rumah tangga se-
bagai korban (Dianto, 2001).

Di era pemerintahan SBY, selama 
sepuluh tahun kepemimpinannya, ke-
bijakan-kebijakan pro pasar juga telah 
berkontribusi terhadap tingginya kon-
flik agraria. 

Menurut catatan KPA dalam kurun 

waktu 2004-2014 telah terjadi 1.520 
konflik agraria dengan luas area kon flik 
seluas 6.541.951.00 hektar. Dari kon-
flik tersebut, sebanyak 977.103 rumah 
tangga telah menjadi korban. Jika dira-
ta-rata, dalam satu hari terdapat 1.792 
hektar tanah rakyat untuk kepentingan 
pembangunan dan bisnis.

Di sisi lain, melihat data sensus 
pertanian dalam kurun waktu 2003-
2013, dalam setiap menitnya Indonesia 
kehilangan rumah tangga petani dan 
0,25 hektar lahan petani hilang karena 
ber ubah menjadi lahan non-pertanian. 
Perubahan tanah pertanian yang cepat 
dan meluas ini sebagai akibat dari pe-
rampasan lahan untuk dikonsentrasikan 
ke korporasi-korporasi skala besar da-
lam bidang perkebunan, pertambang a n, 
kehutanan, dan juga untuk kepentingan 
pembang unan infrastruktur.

Dalam kurun waktu tersebut, ber-
dasarkan Indeks Lahan Gini Nasional, 
terjadi kenaikan terhadap penguasaan 

ketimpangan lahan dari 0,56 % 
pada tahun 2003 menjadi 0,72 % 
pada tahun 2013.

Era pemerintahan Jokowi, 
situasi malah semakin pelik. 
Menurut data KPA, pada tahun 
2016 angka konflik agraria men-
capai 450 kejadian kasus dengan 
luasan 1.265.027 hektar serta 
mengakibatkan 86.745 rumah 
tangga yang terdampak dari kon-
flik tersebut. Angka ini naik dua 
kali lipat dari tahun sebelumnya. 
Angka ini diprediksi akan terus 
bertambah dikarenakan pem-
bangunan akan terus digenjot, 
baik yang masih dalam tahap 
perencanan maupun yang sudah 
berjalan. Seperti pembang unan 
 Bandara  Internasional Jawa Barat 
(BIJB) di Majalengka,  Bandara 
Internasional Kulonprogo hing-
ga melanjutkan jalan tol Trans- 
Jawa. Semua pembangunan ini 
akan membutuhkan material dasar 
 seperti besi, kayu, dan semen.
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Industri Semen untuk Penopang 
Sirkulasi Kapital

Seiring dengan gencarnya proyek 
pembangunan untuk kepentingan pa-
sar dan investasi, maka semakin gencar 
pula pembangunan infrastruktur. Tidak 
disangkal lagi, infrastruktur adalah 
faktor penting dalam menunjang ki nerja 
pembangunan kapitalistik. Dengan 
semakin baiknya tingkat infrastruktur 
maka akan semakin baik pula sirkulasi 
arus modal yang akan menggerakkan 
perekonomian.

Pembangunan berbagai proyek 
infrastruktur tadi tentunya akan 
membutuhkan bahan material seperti 
besi, kayu, dan semen. Tak ayal, 
beberapa tahun terakhir beberapa 
pabrik semen berkompetisi untuk 
lahan-lahan baru untuk kepentingan 
penampangan  mereka. 

Sempat melambat pada tahun 
2015 dan 2016 akibat gonjang-ganjing 
ekonomi global, tahun 2017, segala 
bentuk proyek pembangunan infra-
struktur diyakini akan berjalan pesat 
lagi diiringi membaiknya perekonomi-
an global dan iklim investasi. 

Kondisi ini diperkuat di mana 
 Jokowi telah menargetkan akan mem-
bangun berbagai proyek infrastruktur 
hingga tahun 2019. Hal ini bisa dilihat 
dalam Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN) 2015-
2019 di mana anggaran untuk infra-
struktur naik drastis sebesar Rp5.519,4 
triliun. 

Percepatan pembangunan infra-
struktur tersebut akan membutuhkan 
konsumsi semen yang cukup besar.  
Diprediksi pada 2017 konsumsi  semen 
akan meningkat hingga 84,96 juta ton 
dari 56,5 juta ton pada tahun 2016. 
Direktur Jenderal Industri Kima, Tek-
stil dan Aneka (IKTA) Kementerian 
Perindustrian Achmad Sigit Dwiwah-
jono mengungkapkan, proyek pemer-
intah banyak membutuhkan pasokan 
semen dan setiap tahunnya akan naik. 

Selain itu, pembangunan perumah-
an dan properti akan menjadi pemicu 
 permintaan semen.6 

Menurut Asosiasi Semen  Indonesia, 
lebih dari separuh konsumsi semen na-
sional berada di Jawa. Konsumsi semen 
di Jawa mencapai 30,78 ton atau seki-
tar 54,4% dari konsumsi nasional pada 
periode Januari-November 2016 se-
banyak 56,5 juta ton. Kondisi tersebut 
membuat para pelaku industri semen, 
termasuk PT Semen Indonesia yang 
berlomba-lomba membangun pabrik 
baru di Pulau Jawa.

Selain tingginya permintaan pa-
sokan semen akibat pesat pembangunan 
infrastruktur, pulau Jawa juga memiliki 
bentang alam kawasan karst yang luas 
sekitar 11.000 km2 yang diperlukan se-
bagai material pembuatan semen yang 
membentang di utara dan selatan Jawa. 

Derasnya arus pembangunan pabrik 
semen tersebut juga berdampak terha-
dap munculnya konflik-konflik sosial 
akibat perampasan lahan warga. Sejak 
2013, Komisi Nasional Hak Asasi Ma-
nusia (Komnas HAM) menerima pe ng-
aduan individu dan berbagai kelompok 
masyarakat dari sejumlah daerah di 
antaranya Rembang, Pati, Kebumen, 
 Sukabumi, dan Tuban. Catatan  Komnas 
HAM, tren pengaduan ini semakin 
meningkat sejalan kebutuhan semen 
untuk pembangunan proyek-proyek 
infrastruktur 2015-2019 yang digenjot 
Jokowi.

Melihat fakta-fakta dan kondisi di 
atas, tidak ada alasan bagi pemerin-
tah untuk tidak melanjutkan pem-
bangunan pabrik semen PT Semen 
 Indonesia di Rembang, karena industri 
semen sebagai penopang pembangu-
nan infrastruktur dianggap berkontri-
busi besar dalam melancarkan proses 
 pembang un an demi kepentingan pro ses 
sirkulasi kapital. Protes warga hanya 
akan dianggap sebagai kerikil- kerikil 
kecil yang akan bisa diatasi melalui 

6http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/01/18/mulai-2012-pertumbu-
han-konsumsi-semen-nasional-melambat

 ber bagai manipulasi regulasi dan ala-
san  kepentingan nasional.

Penutup
Pembangunan seyogyanya untuk 

seluruh warga negara, seperti yang ter-
maktub dalam Undang-Undang Dasar 
1945 Pasal 33 yang telah jelas menya-
takan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan 
alam yang terkandung di dalamnya di-
kuasai oleh negara dan dipergunakan 
sebesar-besarnya untuk kemakmuran 
rakyat”.

Untuk mewujudkan cita-cita terse-
but, pemerintah dalam hal ini sebagai 
pelaksana mandat konstitusi haruslah 
menekankan proses pembangunan 
pada; 1) prinsip partisipasi dari warga 
masyarakat, dengan artian rakyat dalam 
konteks ini harus diposisikan sebagai 
subjek pada setiap pembangunan dan 
bukan sebagai penonton apalagi menja-
di korban dari pembangunan tersebut; 
2) berprinsip kerakyatan, dengan artian 
semua kegiatan pembangunan harus 
ditujukan untuk kepentingan nasional 
seperti yang tertulis dalam konstitusi, 
3) ditujukan untuk sebesar-besarnya 
bagi kemakmuran rakyat Indonesia, 
yakni semua bangsa ini harus menik-
mati hasil dari pembangunan tersebut 
dengan merata tanpa terkecuali.

Benni Wijaya

Indikator Nomor 49/Tahun XXX/2017 47



Indikator Nomor 49/Tahun XXX/201748

DI BALIK KEDIGDAYAAN
INDUSTRI SEMEN

Sistem demokrasi yang diadopsi Indonesia saat ini merupakan antitesis dari 
sistem politik otoriter warisan orde Baru yang dianggap memupus aspirasi 
rakyat dalam merumuskan dan menjalankan pembangunan. 

Sekadar memanggil ingatan bagaimana otoritarianisme berjalan dengan trayek 
mulai dari  perencanaan dan kebijakan sepenuhnya melalui koridor pemerintah serta 
dikendalikan pelaksanaannya oleh pemerintah (pusat) juga. Proses pengambilan 
keputusan sangat efektif, tidak bertele-tele, dan langsung dapat dieksekusi. Sisi 
negatifnya, pilihan kebijakan berpotensi sesat karena tidak menyerap suara rakyat, 
sekaligus mengabaikan partisipasi publik dalam pengerjaan dan pengawasan. 
Hasilnya, pembangunan  bisa berjalan dengan kencang, namun dengan segenap 
penyimpangan. 

Namun, sistem demokrasi yang telah menjadi suar hampir 19 tahun ini, 
masih menghadirkan kebijakan yang seolah tak menapak bahkan rimbun dengan 
sengketa. Salah satu kebijakan yang mencuatkan konflik adalah pendirian pabrik 
semen di Rembang, yang terus mendapatkan perlawanan masif dari berbagai 
elemen masyarakat. Negara, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 
tengah melahirkan izin/kebijakan yang tidak senapas dengan warganya. 

Kasus pabrik semen di Rembang ini seolah menjadi sketsa sengketa yang 
utuh, lengkap, dan begitu keji. Sebuah gambaran besar bagaimana korporasi 
serta pemerintah mendesain sebuah skenario, ketika sebuah kebijakan terantuk 
penolakan warganya. 

Sikap warga tentu tidak dimaknai sebagai laku anti pembangunan atau tidak 
pro kebijakan. Beberapa studi lapangan menyuratkan informasi tentang industri 
semen serta pengambilan bahan baku pada masyarakat di wilayah proyek yang bias 
dan tidak utuh. Selain itu pilihan pendekatan yang kurang tepat turut mendonorkan 
persoalan-persoalan yang lain (Oktaviana, 2015). 

Dari sini, setidaknya ada beberapa elemen yang tersingkap tentang hasrat 
pembangunan pabrik semen, di mana yang menarik adalah bahwa sengketa pabrik 
semen di Rembang telah menciptakan kadar konflik yang penuh dengan goresan 
manipulatif, ilustrasi muslihat, serta gambaran tipu daya yang menjadi sketsa 
utuh sebuah sengketa antara rakyat versus negara. Tesis akan situasi ini dapat 
direfleksikan dari beberapa kenyataan, yaitu: 

Pertama, dipakainya aparat seperti polisi, tentara, dan preman. Dalam film 
dokumenter Samin vs Semen (Indonesia Biru 2015) kita bisa melihat bagaimana 
ibu-ibu yang mencegah alat berat masuk ke lokasi direnjang, ditarik, didorong, dan 
dipiting oleh aparatur bersenjata.  Kita seakan tidak akan mampu berkomentar apa-
apa saat menyaksikan foto-foto kekerasan tersebut beredar. Konflik manifesto dan 
terbuka antara warga versus aparatur seolah menjadi hal biasa sebagai  pembenaran 
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bahwa penolakan warga mesti disikapi 
dengan represif para aparaturnya. 
Tindakan instrumental pemerintah 
melalui aparatur tersebut nampak 
menjadi sebuah pilihan dibandingkan 
de ngan tindakan komunikatif yang 
lebih humanis.

Kedua, piranti kekuasaan adalah 
Analisis Mengenai Dampak Lingkung-
an (AMDAL). Sudah lama diketahui 
bahwa AMDAL adalah sebuah stempel 
untuk merusak lingkungan. Dengan 
dilegitimasi oleh berbagai kelompok, 
AMDAL hadir untuk menjadi doku-
men kunci bahwa proses perusakan 
ruang hidup sudah sah dilakukan. Ini 
bukan cuma kasus Indonesia saja, di 
mana bentuk kompleksitas suatu ke-
hidupan seakan dapat dinormalisasikan 
de ngan sebuah dokumen normatif. Da-
lam kasus di Rembang, dokumen ini 
pun bergerak menjadi dasar pemikiran 
po sitif untuk menciptakan kebenaran 
tunggal atas sebuah situasi dan kondisi. 
Lantas di mana praktik pemikiran hu-
manisnya jikalau sebuah situasi dilegi-
timasi dengan ukuran-ukuran norma-
tif negara (AMDAL salah satu nya) 
mengabaikan dasar pemikiran kon-
struktif warga yang notabene berada di 
wilayah itu? Dengan demikian dapat 
dikatakan telah terjadi praktik kuasa 
pengetahuan  pemerintah dengan 

 AMDAL-nya terha-
dap pengetahuan lo-
kal masyarakat seki-
tar atas pemanfaatan 
lingkungan di Pe-
gunungan  Kendeng, 
Rembang.  

Ketiga, kategori-
sasi karst. Dibingkai 
seolah-olah dengan 
riset ilmiah bahwa 
proses karstifikasi di 
Rembang masih ber-
sifat awal atau muda, 
jadi rongga-rongga 
bawah permukaan-
nya belum berkem-
bang. Karena dia 
karst yang masih 
muda, maka dia bu-
kan kawasan yang 
dilindungi (BUMN-
news 2015). 

Di sini kita me-
lihat bagaimana pe-
ngetahuan tentang 
klasifikasi karst digunakan sebagai 
legitimasi dilindungi atau tidaknya se-
buah kawasan karst. Jadi, pertimbang-
an dan sisi ilmiahnya adalah tingkat 
 karstifikasi, bukan melihat kehidupan 
di atas permukaannya yang penuh ge-

jolak penolakan di masyarakat. 
Inilah yang semakin menunjuk-

kan bahwa para ilmuwan yang 
terlibat, telah terjebak pada 

pernyataan kebenaran 
tanpa berada di da-

lam tantangan-tantangan 
yang sesungguhnya atas 

risiko-risiko perlakuan 
dan pemanfaatan 
Sumber Daya Alam 
(SDA). Mereka, 
para “ilmuwan 
karst” itu mele-

takkan argumen-argumen pe-
ngetahuannya sebagai otoritas 
yang sebenarnya sangat mem-

bingungkan antara prinsip dan 

praksis dari sebuah ilmu pengetahuan. 
Pada kasus ini, kembali kepada ko-

ridor demokrasi yang telah kita lalui 
seakan tidak hanya berhenti, namun 
terasa kembali ke masa lalu di mana 
instrumen-instrumen pengetahuan di-
wujudkan dalam bentuk kekerasan ser-
ta intimidasi yang menjelma menjadi 
pola-pola penyelesaian sengketa. Maka 
ujung persoalan sengketa ini kian gelap 
saja, karena timbulnya persoalan Hak 
Asasi Manusia (HAM) akibat langkah 
represif tersebut.

Tulisan ini tidak secara detail me-
nyajikan kasus tersebut, namun seolah 
ingin menjadi alarm terhadap semua 
pihak bahwa berlimpahnya SDA se-
perti pegunungan karst di Rembang 
serta manipulasi pemanfaatannya 
akan menjadi kutukan bagi rakyat nya 
telah mewujud dengan kasus-kasus 
sengketa atau konflik yang terbuka. 
 Sungguh-sungguh merugikan.

Indikator/Fauzan

Indikator/A
bid

Kawasan pabrik semen di Rembang



DI BALIK KEDIGDAYAAN
INDUSTRI SEMEN

Indikator Nomor 49/Tahun XXX/201750

Kaya akan SDA, Lantas  Bagaimana?
Menjulangnya kekayaan SDA yang 

kita miliki sering kali tidak dirayakan 
oleh rakyatnya, justru persoalan, kon-
flik, onar, serta sengketa menjadi kisah 
yang mengiringinya. Sangat ironi me-
mang dengan apa yang dinyatakan di 
dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 bah-
wa bumi, air, dan kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya dikuasai oleh 
negara dan dipergunakan untuk sebe-
sar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Tetapi dengan melimpahnya SDA 
negara kita, ternyata tidak  sedi kit 
kon flik yang mengiringi atas pe-
manfaatan SDA tersebut. Dari data 
 Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) 
2016, menunjukkan gambaran kon-
fliknya, bahwa di tahun 2014 sektor 
 pem   bang unan infrastruktur menjadi 
mata air persoalan tertinggi konflik 
agraria, dan di tahun 2015 ini berge-
ser ke sektor perkebunan, yaitu 127 

kasus (50%), kemudian disusul oleh 
pembangunan infrastruktur 70 kasus 
(28%), lalu di sektor kehutanan 24 
kasus (9,6%), sektor pertambangan 
14 kasus (5,2%), kemudian lain-lain 
sembilan kasus (4%), serta pertanian 
dan pesisir empat kasus. Memang dari 
data ini, kon flik di sektor pertambang-
an agaknya tidak sebanyak konflik 
perkebunan, pembang unan infrastruk-
tur, ataupun konflik kehutanan. Akan 
tetapi kon flik sektor ini sangat mudah 
meletup dibanding sektor-sektor di 
atas yang cenderung bersifat laten. Ge-
jala yang terlihat dapat digambarkan 
dengan kegigihan masyarakat sekitar 
mempertahankan lingkungannya yang 
te rampas oleh hadirnya perusahaan 
tambang, sebagaimana yang digambar-
kan dengan hadirnya perusahaan se-
men pada kasus di Rembang ini. Dasar 
penolakan warga masyarakat di bebe-
rapa kasus pertambangan sebenarnya 

sangat mudah  ditebak, yakni logika 
 pertambangan yang memang ekstraktif 
dan juga des truktif terhadap lingkung-
an. Inilah yang ditakutkan oleh warga 
ma syarakat yang mendiami dan hidup 
di lingkungan wilayah sekitar sejak 
 nenek  moyang mereka dulu.

Di sinilah terlihat kenyataan pahit 
bahwa pemanfaatan SDA khusus nya 
pertambangan di Indonesia tidak men-
jadi berkah, namun merupakan kutuk-
an. Term yang diperkenalkan pertama 
kali oleh Sachs dan Warner (1995) 
yang menyebutkan gelimang SDA bagi 
suatu negara  malah menjerumuskan 
negara tersebut dalam persoal an, se-
hingga muncul istilah ‘resource curse 
hypothesis’, karena negara-negara yang 
diberi anugerah kekayaan SDA, terma-
suk Indonesia, terperangkap dalam mo-
del pengelolaan SDA yang ekstraktif 
dan berdimensi jangka pendek. Situasi 
ini hampir tidak ada perubahan yang 
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 berarti dalam kurun 30 tahun  tera  k hir 
di mana SDA dieksploitasi habis- 
habisan sampai nyaris tak tersisa. 

Demikian pula, pengelolaan SDA 
juga kental akan distorsi karena 
hanya pelaku ekonomi ter-
tentu yang memperoleh 
izin mengeksploitasi. 
Sehingga amanah kon-
stitusi bahwa SDA digu-
nakan bagi sebesar-besar 
kemakmuran rakyat begitu 
sulit terwujud. Begitu di-
sayangkan, pengelolaan 
sengketa dan konflik atas 
SDA itu amat primitif de-
ngan mengedepankan sifat 
represif aparatur terhadap 
rakyatnya sendiri. 

Merujuk pada tesis atas 
situasi rakyat versus ne-
gara di atas, terdapat 
beberapa hal yang se-
cara taktis dapat dilaku-
kan seperti dengan cara 
membalikkan atau mem-
bangun skenario reverse 
model. Ini tidak hanya 
berlaku pada kasus di 
Rembang saja, akan tetapi bisa pula 
atas kasus-kasus pemanfaatan SDA 
yang lain yang sarat dengan konflik. 
Pertama, tindakan represif aparatur se-
bagai terjemahan dari tindakan instru-
mental pemerintah diganti dengan tin-
dakan komunikatif yang memberikan 
ruang pada masyarakat sekitar untuk 
berbicara dan bersuara secara terbu-
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ka. Dengan demikian harapan inter- 
subjektifitas antara pemerintah dan ma-
syarakat dapat terjadi, dan kebijakan 

akan dapat menghasilkan kebajikan 
bersama. Kedua, pengetahuan positivis 
bukanlah satu-satunya kebenaran tung-
gal, sehingga perlu adanya dorongan 
pengetahuan kritis yang humanis se-
bagai dasar pijakan kebenaran menilai 
sebuah kelayakan kondisi lingkungan. 
Karena bagaimanapun lingkungan ha-
rus dimaknai atas situasi sosialnya di 

mana manusia ada di dalamnya dan 
tidak boleh begitu saja diabaikan. Ke-
tiga, sudah saatnya para ilmuwan tidak 
boleh terjebak pada pernyataan kebe-

naran tanpa berada di dalam situasi 
dan tantangan yang sesungguhnya 

atas risiko pemanfaatan sum-
ber daya alam. Karena jika 
tidak, politisasi lingkungan 
akan terjadi dan otoritas 
 pengetahuan tidak lagi ber-

tumpu pada prinsip-prinsip ken-
dali atas pemanfaatan SDA yang 
lebih baik.

Terakhir, Erich Fromm da-
lam bukunya The Anatomy of 
Human Destructiveness me-
nyatakan bahwa kekerasan, 
keonaran, dan agresivitas bu-
kanlah suatu sifat yang berdiri 
sendiri, melainkan sebuah sin-
drom. Maka jika jalan ini yang 
kerap menjadi pilihan tentu 
ada yang salah dengan negara 
ini. Kita berharap pemerintah 
punya 1001 cara menyele-
saikan persoalan konflik atau 
sengketa atas pemanfaatan 

dan pengelolaan SDA dan tesis ini ada-
lah salah satunya. Sebab tidak ada yang 
rela bayang-bayang masa lalu yang 
menjadikan kekerasan sebagai gawai 
mengurai persoalan kembali terjadi.

Indikator/Fauzan
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Industrialisasi menimbulkan perubahan radikal di masyarakat, tidak hanya di 
negara yang industrialisasi berkembang dengan pesat, tetapi juga di  Indonesia 
yang tidak memiliki kesejarahan revolusi industri seperti Inggris. Seperti 

diketahui perubahan sosial akibat revolusi industri di Inggris tidak hanya membe-
rikan dampak baik bagi kemajuan pembangunan, tetapi juga banyak dampak negatif 
yang ditimbulkan. Beberapa sosiolog melakukan analisis permasalahan yang 
ditimbulkan pasca Revolusi Industri abad 18, seperti misalnya Emile Durkheim 
dengan teori The Division of Labour, bahwa ada perubahan pembagian kerja di 
masyarakat, atau Karl Marx dengan konsep Borjuis (pemilik modal) dan Proletar 
(buruh) yang memiliki kesenjangan relasi sosial dan berpotensi memunculkan 
konflik kelas. Tesis besar para sosiolog tersebut secara tidak langsung juga terjadi 
di Indonesia, walaupun dengan konteks yang berbeda.

Kondisi yang paling terasa ketika terjadi perubahan pola relasi sosial akibat 
penggunaan teknologi atau mesin canggih yang dominan digunakan dalam akti-
vitas industri. Dengan mengalihkan pekerjaan dari buruh ke mesin canggih, kelas 
pemilik modal berhasil meningkatkan produksi dan sekaligus melemahkan posisi 
tawar kelas pekerja. Pada akhirnya, kaum pemilik modal seolah memiliki otori-
tas tertinggi. Tidak hanya di perusahaannya, tetapi juga di masyarakat. Demikian 
hal nya dengan beberapa kasus perusahaan besar di Indonesia, pemilik modal da-
lam hal ini pengusaha, seolah-olah memiliki kekuasaan tertinggi menembus batas 
apapun, termasuk negara. Eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan bebe-
rapa perusahaan kurang mengindahkan prinsip kemanusiaan dan      ke    seimba ng    an 
lingkungan, seperti halnya pada kasus industri semen. Keadaan lingkungan te r-
ancam mengalami kerusakan dan pencemaran dari aktivitas industri karena ba-
han baku industri berasal dari lingkungan. Aktivitas pertambangan berpotensi 
me ngubah lanskap, siklus air, dan ekosistem. Emisi gas rumah kaca dari proses 
pembuatan semen, yaitu penyinteran batu gamping setidaknya menyumbang se-
jumlah 5% atas emisi panas global. Di samping itu pada proses pembuatan semen 
akan membawa dampak pencemaran debu, asap, dan udara.

Perubahan ekosistem yang diakibatkan oleh aktivitas industri tidak hanya 
berkonsekuensi pada kondisi lingkungan, tetapi juga sosial dan budaya. Pada kasus 
industri semen, contoh yang sedang berkembang saat ini adalah yang terjadi pada 
masyarakat di sekitar Pegunungan Kendeng, aktivitas pertambangan menimbulkan 
banyak dampak negatif yang dirasakan masyarakat sekitar. Perebutan lahan antara 
pendiri pabrik dengan petani menjadi permasalahan awal yang muncul. Hal 
tersebut berpotensi mengancam kedaulatan pangan, karena sebagian besar warga 
menggantungkan hidupnya pada pertanian. Selain itu permasalahan kesehatan 
yang nantinya akan muncul akibat pencemaran pada saat proses produksi semen 

Ucca Arawindha
Permasalahan-permasalahan 
sosial adalah bidang yang 
dikuasai olehnya. Perempuan ini 
mengambil pendidikan S1 dan 
S2-nya dalam bidang Sosiologi. 
Salah satu tenaga pengajar 
Universitas Brawijaya ini lahir 
di Sidoarjo pada 18 November 
1987.

dok.pribadi

Gerakan Perlawanan terhadap Industri 
 Semen di Indonesia

(Studi Kasus pada Gerakan Jaringan Masyarakat 
Peduli Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah)
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dan yang tidak kalah penting adalah 
kegiatan penambangan yang dilakukan 
di kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) 
Watu Putih Rembang akan mengancam 
ketersediaan air bersih bagi wilayah 
Rembang, karena sebagian besar 
Perusahaan Daerah Air Minum 
(PDAM) mengambil dari Sumber Air 
Watu Putih.

Keadaan demikian merupakan pe-
langgaran hak asasi yang dilakukan oleh 
korporasi, karena masyarakat memiliki 
hak untuk hidup layak dan dijamin oleh 
negara berdasarkan undang-undang. 
Pendirian pabrik semen dan aktivitas 
penambangan tersebut pada dasar-
nya telah memiliki Analisis Mengenai 
Dampak Lingkungan (AMDAL) yang 
merupakan kajian me ngenai dampak 
suatu usaha/kegiatan yang diren-
canakan pada lingkungan hidup yang 
diperlukan untuk pengambilan kepu-
tusan tentang penyelenggaraan usaha 
atau kegiatan (Peraturan Pemerin tah 
No. 27 Tahun 1999). Namun, menurut 
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia 
(WALHI) penerbitan AMDAL terse-
but memiliki beberapa kejanggalan. 
Oleh karena itulah  WALHI melakukan 
gugatan terhadap AMDAL yang telah 
dikantongi perusahaan semen (Omah 
Kendeng, 2016). Pelanggaran Hak Asa-
si Manusia (HAM) itu lah yang menjadi 
dasar perjuangan WALHI dan bebera-
pa aktivis serta masyarakat Rembang 
yang tergabung dalam Jaringan Ma-
syarakat Peduli Pegunungan Kendeng 
(JM-PPK).

JM-PPK merupakan sebuah bentuk 
gerakan sosial, yaitu tindakan kolek-
tif yang diatur secara longgar tanpa 
cara terlembaga untuk menghasilkan 
perubahan dalam masyarakat mer-
eka (Sztompka, 2005). Dalam pers-
pektif gerakan, JM-PPK merupakan 
bentuk Gerakan Sosial Baru (GSB), 
ya itu memiliki ciri memperjuang-
kan isu humanis (non-materi) yaitu 
HAM, aktor yang terlibat tidak harus 
penikmat langsung manfaat gerakan, 

misalnya WALHI, 
akademisi, media 
massa, dan seluruh 
entitas ma syarakat 
 Rembang, yang ber-
arti  bukan merupa-
kan  perjua ng     an ke-
las tertentu se perti 
hal nya paradigma 
 Marxis yang merupa-
kan dasar dari Ge-
rakan Sosial Lama. 
Walaupun secara ter-
sirat JM-PPK awal-
nya memperjuang-
kan isu  lingku ng an 
(materi) dan terdapat kelas petani yang 
turut berjuang di dalamnya melawan 
otoritas kapitalisme dan negara, na-
mun sangat berbeda dengan Gerakan 
Sosial Lama yang dimunculkan oleh                           
perjuangan kelas buruh pada tradisi 
 Marxis. Perbedaan tersebut terletak 
pada strategi yang diterapkan dalam 
gerakan  JM-PPK.

Berdasarkan strategi yang diterap-
kan oleh JM-PPK, terdapat dua pers-
pektif yang dapat digunakan sebagai 
pisau analisis, yaitu Teori Struktur 
Mobilisasi Sumber daya dan  Framing. 
Teori Struktur Mobilisasi Sumberdaya 
adalah proses di mana sebuah kelompok 
melakukan sebuah kendali kolektif atas 
sumber daya yang dibutuhkan untuk 
tindakan kolektif (Situmorang, 2013). 
Basis utama gerakan adalah struktur. 
Struktur menurut Mc Adam dapat beru-
pa struktur makro dan mikro. Struktur 
makro didasarkan pada kepemimpinan 
seorang aktor untuk mengorganisasi se-
buah aksi kolektif. Sedangkan struktur 
mikro lebih menekankan pada solida-
ritas yang dibangun didasarkan pada 
kekerabatan atau kekeluargaan. Yang 
menarik dalam konteks JM-PPK ini 
adalah kekuatan struktur mikro yang 
mampu menjadi basis gerakan sosial. 
Solidaritas masyarakat Rembang diba-
ngun berdasarkan kedekatan, yaitu 
tetangga dan kesamaan profesi sebagai 

petani. Solidaritas tersebut merupakan 
sumber daya yang mampu menggerak-
kan aksi kolektif untuk memper-
juangkan hak hidup bagi masyarakat 
 Rembang. Yang dalam hal ini juga 
diperkuat dengan struktur makro dalam 
keorganisasian JM-PPK dan WALHI.

Mc Carthy dan Zald (Situmorang, 
2013) menyebutkan bahwa sum-
ber daya bisa bersifat tangible dan 
 i ntangible (human asset). JM-PPK 
memiliki dua sumber daya tersebut, 
aspek  intangible dapat dilihat dari 
hadir nya beberapa aktivis yang turut 
berjuang menolak industri semen, se-
dangkan aspek  tangible dapat berupa 
uang, fasilitas, sarana prasarana, dan 
sebagainya. Seperti pendirian Posko 
Tolak Pabrik Semen merupakan salah 
satu bentuk sumber daya tangible yang 
dapat dimaksimalkan untuk keberhasil-
an gerakan. Selain itu, terdapat website 
sebagai fasilitas untuk me nyuarakan 
pendapat di media sosial, yaitu omah-
kendeng.org. Keberadaan website 
tersebut sekaligus mampu digunakan 
sebagai salah satu strategi gerakan, ya-
itu framing (pembingkaian isu).

Pelaku perubahan mempunyai pe-
ran penting untuk membingkai isu-
isu dan masalah-masalah sosial serta 
ketidakadilan yang terjadi. Cara ini 
digunakan untuk meyakinkan ma-
syarakat luas dan heterogen, sehingga 
 mereka terdorong mendesakkan sebuah 
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 perubahan. Menurut William Gamson, 
ada tiga frame yang mampu meme-
ngaruhi gerakan sosial, yaitu  Aggregate 
Frame adalah proses pendefinisian isu 
mengenai masalah sosial. Bagaima-
na individu yang mende ngar frame 
peristiwa tersebut sadar isu tersebut 
sedang berkembang berpe ngaruh pada 
setiap individu. Kedua,  Concensus 
Frame, yaitu proses pendefinisian 
yang berkaitan dengan masalah 
sosial yang hanya bisa disele-
saikan secara kolektif. Ketiga 
adalah  Collective Action Frame, 
yaitu proses pendefinisian yang 
berkaitan dengan alasan menga-
pa dibutuhkan tindakan kolektif 
serta tindakan kolektif apa yang 
seharusnya dilakukan (Eriyanto, 
2002).

JM-PPK melakukan pendefi-
nisian isu mengenai ma salah so-
sial (Aggregate Frame) salah satunya 
menggunakan website omahkendeng.
org. Dalam website tersebut terdapat 
beberapa konten yang menjelaskan 
mengapa perlu dan penting melakukan 
penolakan industri semen di sekitar 
Pegunungan  Kendeng serta bebera-
pa capaian yang telah dilakukan oleh 
JM-PPK. Konten tersebut berupa ar-
tikel, kliping berita, foto, video, dan 
komik. Kemudian selanjutnya JM-
PPK melakukan Consensus Frame 
dengan mengajak seluruh masyarakat 
untuk bergerak menolak industri se-
men, khususnya di sekitar Pegunungan 
 Kendeng. Pada konteks ini, JM-PPK 
melihat bahwa masalah sosial hanya 
mampu diselesaikan secara kolektif, 
yaitu keterlibatan seluruh entitas ma-
syarakat. Yang terakhir, tindakan kolek-
tif apa saja yang telah dilakukan oleh 

JM-PPK yang disebut Gamson sebagai 
 Collective Action Frame, yaitu melaku-
kan aksi-aksi kolektif seperti advokasi 
melalui jalur hukum seperti gugatan ke 
Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), 
kemudian mediasi ke instansi peme-
rintah  seperti Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan (LHK), 
Kementerian  Energi 

dan Sumber Daya Mi-
neral (ESDM), DPR, 
DPRD Semarang, 
dan Peme rintah 
Provinsi (Pemprov), 

serta menggugat 

AMDAL ke Mahkamah Agung (MA). 
Selain itu JM-PPK juga melakukan 
aksi damai dan longmarch berjalan 
114 km pada 5 Desember 2016 ke 
Semarang menemui Gubernur Jawa 
Tengah bertujuan mengawal putus-
an MA No.99 PK/TUN/2016. Massa 
melakukan aksi damai dengan memba-
wa speaker, spanduk, poster, dan truk. 
Kemudian massa juga ziarah di makam 
RA Kartini, dilanjutkan bertemu Gus 
Mus, dan bergabung dengan ma-
syarakat Kabupaten Pati yang peduli 
terhadap Pegunungan Kendeng. Selain 
aksi tersebut, sebe lumnya warga Desa 
Tegaldowo dan Trimbangan juga  telah 
melakukan pemblokiran jalan pada 
saat peletakan batu pertama pendirian 
pabrik semen hingga berujung  bentrok. 

Indikator/Fauzan

Para petani juga melakukan aksi 
menyemen kaki, sebagai bentuk perla-
wanan simbolis bahwa industri semen 
telah membelenggu petani.

Berkaca pada analisis kasus meng-
gunakan perspektif gerakan, gerakan 
sosial merupakan langkah konstruktif 
dalam menyelesaikan permasalahan in-
dustri semen di Pegunungan Kendeng, 
karena gerakan sosial mampu mencip-
takan perubahan sosial. Beberapa fak-
ta yang merupakan contoh perjuangan 
sebuah gerakan misalnya eksistensi 
perempuan di ranah publik yang me-
rupakan perjuangan R.A. Kartini dan 
beberapa gerakan feminis, kemudian 
cuti hamil, kenaikan upah buruh, uang 
makan yang merupakan hasil perjuang-
an buruh, dan contoh gerakan yang 
paling berdampak hingga saat ini yaitu 
Gerakan Mahasiswa ’98 yang mengu-
bah Orde Baru menjadi Era Reforma-
si. Gerakan sosial memiliki kekuatan 
perubahan yang luar biasa, termasuk 
halnya dalam konteks industri semen. 
Perjuangan masyarakat sekitar Pe-
gunungan Kendeng belum selesai, per-
lu adanya keterlibatan berbagai pihak 
tidak hanya masyarakat Rembang dan 
JM-PPK untuk mendukung aksi peno-
lakan industri semen, agar tidak terjadi 
replikasi kasus di belahan Indonesia 
lainnya. Perjuangan harus dilakukan, 
agar perampasan hak hidup masyarakat 
oleh korporasi tidak terulang. Me-
ngutip puisi Widji Thukul yang ber-
judul Peringatan, “Apabila usul ditolak 
tanpa ditimbang, suara dibungkam 
kritik dilarang tanpa alasan, dituduh 
subversif dan mengganggu keamanan, 
maka hanya ada satu kata: lawan!” 
(Thukul, 2014).

Adplus. 2016. Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK): “AMDAL Abal-abal, Rakyat Jadi Tumbal”. Diakses melalui omahkendeng.org pada 24 Januari 2016  
 Pukul 13.39 WIB.
Eriyanto. 2007. Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media. Yogyakarta: LkiS.
Situmorang, Abdul Wahib. 2013. Gerakan Sosial Teori & Praktik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sztompka, Piotr. 2005. Sosiologi Perubahan Sosial. Jakarta: Prenada Media.
Thukul, Widji. 2014. Nyanyian Akar Rumput: Kumpulan Lengkap Puisi Widji Thukul. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Wahyu, Felek. 2016. Aksi Jalan Kaki 114 Kilometer, Warga Tolak Pabrik Semen. Diakses melalui liputan6.com pada 24 Januari 2016 Pukul 13.39 WIB.
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Resensi

Anak kalimat di atas berasal dari 
novel kedua besutan  Tetsuko 
Kuroyanagi yang berjudul 

 Totto Chan’s Children: A Goodwill 
Journey to the Children of the World. 
Sekitar tahun 1980 hingga 1990-an, 
banyak negara di benua Afrika dan 
Asia mengalami peliknya hidup mu-
lai dari kelaparan, kemiskinan, hingga 
korban dari pecahnya perang. Sedikit 
yang tahu potret realita mereka, keba-
nyakan dari kita asyik mengisi perut 
masing- masing hingga buta akan pen-
deritaan yang lain.

Novel ini ditulis oleh Tetsuko saat 
ia menjadi Duta Kemanusiaan untuk 
United Nation Children’s Emergency 
Fund (UNICEF) pada periode 1984– 
1997. Seperti novel sebelumnya, Totto 
Chan: The Little Girl at the Window 
yang menceritakan masa kecil Tetsuko, 
novel ini ditulis berdasarkan pengala-
man pribadinya. Setiap novelnya sela-
lu berhasil meluluhkan hati pembaca. 
Terbukti sejak pertama kali diterbitkan 
hingga sekarang, maha karyanya yang  
pertama menjadi novel dengan penjual-
an terbanyak dalam sejarah Jepang. 
Setelah diterjemahkan dalam bahasa 
Inggris di tahun 1984, novel tersebut 
sudah diterbitkan ke lebih dari tiga pu-
luh negara. 

Tetsuko mengunjungi banyak ne-
gara seperti Tanzania, Nigeria, In-
dia, Mozambik, Kamboja, Vietnam, 
 Angola, Bangladesh, Haiti, hingga 
Bosnia-Herzegovina semasa ia menjadi 
Duta Kemanusiaan UNICEF. Tanzania 
menjadi awal perjalanan misi kemanu-
siaan Tetsuko. Negara itu menghadapi 
gizi buruk yang serius sampai bayi dan 
anak-anak pun hanya bisa meminum 

teh beberapa sendok tiap harinya. Tak 
ada satu pun susu yang bisa diminum. 
Kondisi fisik anak-anak di sana be-
nar-benar kurus kering, bak tulang ber-
balut kulit. Banyak dari mereka tidak 
mampu bicara, bahkan berpikir karena 
kondisi tersebut.

Terdapat beberapa negara yang 
mengalami hal serupa, salah satunya 
ketika Tetsuko menyambangi Ethiopia. 
Negara tersebut meniti pengalaman 
hidup yang sama, bahkan lebih kritis, 
gizi buruk sekaligus kekeringan. Me-
reka yang hidup di sana akan mendapat 
jatah makanan jika berat badannya ku-
rang dari 70% standar berat untuk umur 
dan tinggi badannya. Jatah makanan 
yang dibagikan pun sekadar beberapa 
sendok bubur campuran dari tepung.

Selain akibat gizi buruk,  Tetsuko 
juga menjenguk negara-negara yang 
menanggung derita perang, Irak salah 
satunya. Pecahnya Perang Teluk 
menyi sakan banyak lokasi yang me-
nyimpan ranjau darat. Saat mengitari 
lokasi rawan tersebut, anak-anak ya-
tim piatu yang orang tuanya meninggal 
saat perang diminta berjalan di depan. 
Me reka melakukannya dengan senang 
hati, merasa dibutuhkan dan bertang-
gung jawab. Tak menyadari jika sebe-
narnya mereka dijadikan alat pendetek-
si ranjau. Banyak anak-anak itu yang 
akhirnya kehilangan kaki dan tangan, 
bahkan nyawa mereka juga ikut me-
layang. 

Kelebihan dari novel ini adalah 
penulis mampu memberikan potret 
kesengsaraan dan kepiluan hidup ma-
syarakat yang masih butuh untaian 
tangan. Cara Tetsuko menggambarkan 
kehidupan anak-anak di sana  berhasil 

menggerakkan hati siapa pun yang 
membacanya. Pemilihan kata atau dik-
si yang dipakai pun sangat sederhana. 
Tetsuko juga menggunakan gaya ber-
tutur yang khas dan lugas seperti pada 
novel sebelumya. Di sisi lain, penulis 
menyusun novel ini tanpa memihak 
siapa pun, hanya menunjukkan akibat 
terburuk perang adalah pada anak-
anak. Kelebihan lain dari buku ini 
adalah penulis pandai melengkapi tu-
lisannya dengan pelbagai dokumentasi 
dari negara-negara yang didatanginya. 
Meski begitu, dalam kariernya sebagai 
Duta Kemanusiaan UNICEF, penulis 
kurang memberikan solusi secara riil 
yang bisa diberikan kepada anak-anak 
di sana. Hanya ada satu atau dua tin-
dakan yang ditunjukkan penulis lewat 
bukunya. 

Pada beberapa halaman terak-
hir, penulis mengungkapkan keadaan 
 negara-negara yang sempat ia kunju-
ngi sekaligus memaparkan kondisinya 
hingga sekarang. Terlepas dari segala 
kelebihan dan kekurangan dalam novel 
ini, Totto Chan’s Children: A Goodwill 
Journey to the Children of the World 
merupakan salah satu bacaan yang 
dapat menjadi bahan refleksi diri kita 
ke depannya. 

Totto Chan’s Children: Kisah  
 Kemanusiaan untuk Anak-Anak

Orang dewasa mengatakan banyak hal saat meninggal—bahwa mereka kesakitan, 
bahwa mereka tak bisa lagi menahan penderitaan—tapi anak-anak tidak menga-
takan apa pun. Mereka meninggal dalam kebisuan, di bawah daun-daun pisang, 

memercayai kita orang-orang dewasa.

Penulis: Tetsuko Kuroyanagi
Penerbit: PT Gramedia Pustaka Utama
Halaman: 322 halaman
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Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa 
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepen-

tingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/
atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Ne-
gara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pembentukan desa, ada berbagai syarat 
yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah jumlah penduduk, potensi sumber daya 
alam dan manusia, sarana dan prasarana bagi pemerintahan dan pelayanan publik, 
serta tersedianya dana operasional. Pada Pasal 72 ayat 1 UU Nomor 6 Tahun 2014 
menjelaskan dana operasional desa diperoleh dari pendapatan asli desa, bagi hasil 
pajak dan retribusi daerah, hibah, dan alokasi dana desa.

Dalam UU tersebut juga menjelaskan bahwa dana desa berasal dari Anggar-
an Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer melalui Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Dana tersebut digu-
nakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan     pem b ang-
unan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam upaya 
menyukseskan program untuk menciptakan kemandirian desa, pemerintah mu-
lai memberikan dana desa sejak tahun 2015. Adanya dana desa tersebut dilatar-
belakangi oleh terjadinya kesenjangan di beberapa wilayah, khususnya daerah 
kota dan desa. Kesenjangan tersebut dapat dilihat dari pembangunan yang hanya 
berkutat di ibukota. Sehingga kondisi itu menyebabkan ketimpangan pendapatan 
antar daerah yang stagnan di 0,41% dalam kurun waktu empat tahun terakhir.

Melihat  ketimpangan yang terjadi di sebagian wilayah Indonesia, pemerintah 
menganggarkan dana desa sebesar 10% dari APBN. Dana tersebut dihitung ber-
dasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, 
angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Pada tahun 2016, 
dana desa yang dikucurkan pemerintah sebesar Rp 46,98 triliun. Jumlah terse-
but mengalami peningkatan dua kali lipat jika dibandingkan dengan alokasi tahun 
2015 yang sebesar Rp 20,77 triliun.

Kemudian, dana desa yang telah dialokasikan tersebut disalurkan ke desa de-
ngan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Re-
kening Kas Umum Daerah (RKUD). Setelah dana desa diterima di RKUD, 
kabupaten/kota menyalurkannya kepada desa dengan memindahbukukan ke Re-
kening Kas Desa (RKD). Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 
49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pe-
mantauan, dan Evaluasi Dana Desa, terdapat dua tahapan dalam proses penyaluran 
dana desa, yaitu sebesar 60% pada bulan Maret dan 40% pada bulan Agustus. 
Penyaluran dana desa dari kabupaten/kota kepada desa dilakukan paling lambat 

Indikator/A
bid

Desa identik dengan kemiskinan, kualitas sumber daya manusia terbelakang, dan lapangan 
kerja yang kurang. Tak heran banyak pemuda desa kabur ke perantauan atau bahkan ke negeri 

orang. Lantas, mampukah desa menyongsong kemandirian yang didambakan?

Dana Tersendat, 
Pembanguan Desa Terhambat
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(http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52e8c12d3ce4a/nprt/lt511c7ca43835e/uu-no-6-tahun-2014-desa, diakses pada 9 September 2016 pukul 16.18 WIB)
(http://www.kppod.org/datapdf/daerah/pp-60-2014-dana-desa.pdf, diakses pada 9 September 2016 pukul 16.26 WIB)
(http://www.djpk.depkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/03/PP_8_2016_ttg-Perubahan-Kedua-Atas-PP-60_2014.pdf, diakses pada 9 September 2016 pukul 16.28 WIB)
(http://www.keuangandesa.com/wp-content/uploads/2016/04/PMK-49-Dandes-1-Tata-cara-Pengalokasian-Penyaluran-Penggunaan-Pemantau an-dan-Evaluasi-Dana-Desa.pdf ,  
 diakses pada 18 September 2016 pukul 10.58 WIB)
(http://bapemas.madiunkab.go.id/?unduhan=221, diakses pada 18 September 2016 pukul 13.55 WIB)
(http://nasional.kompas.com/read/2016/06/17/21184721/penyaluran.dana.desa.terkendala.syarat.administrasi, diakses pada 27 November 2016 pukul 20.37 WIB)
(http://www.koran-jakarta.com/fitra-ada-4-masalah-penyaluran-dana-desa/, diakses pada 27 November 2016 pukul 20.42 WIB)
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penyunatan dalam proses pencairan 
dana desa. Terdapat 22 desa mengalami 
pemotongan anggaran yang dilakukan 
oleh beberapa oknum di Kabupaten 
Bangkalan, Madura. Hasil pemotongan 
anggaran tersebut kemudian dibagikan 
kepada beberapa oknum dan jaringan 
birokrasi yang besarnya mencapai 110 
juta rupiah per desa. 

Berangkat dari permasalahan terse-
but, diperlukan upaya dari berbagai ele-
men agar dana desa dapat dimanfaatkan 
dengan bijak sesuai amanat UU. Salah 
satunya adalah meningkatkan sinergi-
sitas antara pemerintah, pendamping, 
dan masyarakat desa. Sinergisitas ini 
dimaksudkan agar penggunaan dana 
desa dapat meningkatkan partisipasi 
desa dalam pembangunan nasional. 
Demi mewujudkan hal tersebut, peme-
rintah patut hadir dalam memberikan 
pembinaan mulai dari perencanaan, 
pengorganisasian, penerapan, dan pe-
ngontrolan dana desa. Tak hanya pe-
merintah, pendamping desa juga ber-
peran untuk mendampingi dalam hal 
perencanaan sampai pada pemantauan 
terhadap pengelolaan pembangunan 
dan pemberdayaan masyarakat. Selain 
itu, masyarakat harus ikut berperan ak-
tif dalam mengawal dana desa mulai 
dari pencairan, penyusunan, penggu-
naan, hingga pertanggungjawaban agar 
tidak diselewengkan. Sehingga siner-
gisitas antara ketiga elemen tersebut 
dapat menciptakan kesejahteraan dan 
membangun desa yang mandiri.

tujuh hari kerja setelah dana diterima di 
RKUD. 

Setelah sampai di RKD, desa 
melakukan musyawarah untuk me-
nentukan prioritas penggunaan dana 
tersebut. Akhir tahun 2015, Kemente-
rian Desa, Pembangunan Daerah Ter-
tinggal, dan Transmigrasi menerbitkan 
Peraturan Menteri Desa (Permendesa) 
Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Pene-
tapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 
Tahun 2016. Peraturan ini menjadi 
salah satu dasar hukum dan pedoman 
dalam penggunaan serta pemanfaatan 
dana desa. Secara umum, prioritas 
penggunaan dana desa tahun 2016 di-
gunakan untuk membiayai pelaksanaan 
kegiatan berskala lokal seperti bidang 
pembangunan dan pemberdayaan ma-
syarakat desa.

Dalam Permendesa di atas juga 
dijelaskan bahwa pembangunan desa 
bertujuan untuk meningkatkan kese-
jahteraan, kualitas hidup, dan penang-
gulangan kemiskinan. Demi mencapai 
tujuan tersebut, pemerintah melalui 
Permendesa telah merumuskan ber-
bagai program seperti pembangunan, 
pengembangan, dan pemeliharaan sara-
na dan prasarana kesehatan masyarakat. 
Program lainnya adalah pengemba ng-
an usaha ekonomi masyarakat, meli-
puti pembangunan dan pemeliharaan 
sarana produksi dan distribusi. Selain 
itu, program di bidang pendidikan pun 
turut menjadi fokus utama untuk men-
ciptakan sumber daya manusia yang 
berkualitas. Ketika sarana dan prasa-
rana desa sudah memadai, dana desa 
dapat digunakan untuk pemberdayaan 
masyarakat desa.

Pemberdayaan tersebut bertu-
juan untuk meningkatkan kualitas dan 

kuantitas warga dalam pengembangan 
wirausaha, peningkatan pendapatan, 
serta perluasan skala ekonomi. Peng-
gunaan dana desa nantinya diarahkan 
pada beberapa program utama, seperti 
peningkatan investasi ekonomi desa, 
pengembangan Badan Usaha Milik 
Desa (BUM Desa), dan pembentukan 
kader pemberdayaan masyarakat desa. 
Pemberdayaan ini juga bertujuan untuk 
mengembangkan kapasitas ruang be-
lajar masyarakat di desa (Community 
Centre). 

Namun dalam perjalanannya, dana 
desa kerap mengalami beberapa perma-
salahan. Salah satunya adalah perma-
salahan administrasi. Sampai saat 
ini, sebagian besar kabupaten/kota di 
 Indonesia, selaku penyalur dana desa 
belum menyerahkan laporan realisasi 
penyaluran dan penggunaan dana desa 
tahun 2015. Hal ini menyebabkan pe-
nyaluran tahap satu yang seharusnya 
cair pada bulan Maret 2016 mengalami 
kemunduran. Sehingga, proses pemba-
ngunan di derah tersebut ikut tersendat.

Selain itu, dalam penyusunan APB 
Desa terdapat beberapa desa yang be-
lum melibatkan semua  stakeholder 
seperti diatur dalam UU. Sehing-
ga, dalam penggunaannya dana desa 
rawan diselewengkan. Hal tersebut 
terlihat dari adanya penyalahgunaan 
dana desa oleh aparatur desa seperti 
pemotongan anggaran, mark up, dan 
pemalsuan tanda tangan. Dikutip dari                                                                     
koran-jakarta.com, kasus tersebut 
mengakibatkan lima belas kabupaten 
mengalami kerugian hingga mencapai 
4,9 miliar rupiah.

Tak hanya sampai di situ, Forum 
Indonesia untuk Transparansi Anggar-
an (FITRA) juga menemukan masalah 
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It does not require much thinking to say that every person in this world carries 
their own share of responsibility. As a living person, your action brings out a 
reaction, and you become subject to the things that your actions cause. That is 

why, knowing the importance of responsibility is needed in order to build a strong, 
responsible character. 

American dictionary, Merriam Webster, defines responsibility as the state of 
being held as the cause of something that needs to be set right, while Oxford 
defines it as the state of being accountable or to blame of something. As to 
me, responsibility feels more like the moment when you finally understand the 
importance of owning up to your mistakes, or that time when you finally realize 
that you will have to finish what you started eventually. It is the little thing that 
reminds you that you are a grown up who does not need to be coddled anymore. 

Though everybody has their own share of it, I believe that the amount of 
responsibility a person holds will not exceed their own limits. Say, a five year old 
kid will not be held accountable of feeding a family of six, because not only that it 
is not their job, but also beyond their capacity. That being said, it is possible to say 
that responsibility falls to the right person—small responsibilities for the younger 
ones, and bigger responsibilities for the older ones.

Starting from the formative years, children are introduced into the big idea of 
what responsibility is, how it looks like, and how controlling their own behaviour 
is a part of it. According to Patterson (1981) (as cited in Anderson and Prawat, 
1983), young children tend to be unfamiliar with the strategies they need in order 
to control their behaviour. Even though some children are capable of developing 
this ability independently, some others still need guidance in practicing it. This 
brings us into setting the example of how creative strategies are needed in order 
to make responsibility looks fun and appealing to children, such as giving rewards 
to them after completing minor tasks or chores, like tidying up their own beds and 
toys, or something as small as waking up early for preschool. 

As children grow into their adolescent stage, things around them are starting 
to change. They get to experience a world outside their homes. For example, at 
school, these teenagers get to learn academic related matters and engage in multiple 
extracurricular activities, while when they are out playing with their friends, they 
get to take part in social interactions that’s completely different compared to the 
one they have at home. That is why, external assistance in educating them common 
courtesy and classroom responsibilities at school is needed. 

In Linda M. Anderson and Richard S. Prawat’s research, regarding students’ 
responsibilities in the classroom, it is believed that a student’s sense of self-
regulation and self-control do take part in their classroom responsibilities. Anderson 
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and Prawat also state that a student’s 
responsibilities in the classroom 
involves two major components: 
individual work responsibility (working 
independently and staying on task), and 
social responsibility (interacting with 
others in socially positive manner). 
This means that not only that they are 
held accountable of behaving well 
individually, but also held accountable 
of behaving well around others. They 
become responsible of completing 
their individual tasks, and also treating 
others nicely. Anderson and Prawat 
also talk about a student’s control over 
their own success or failure based on 
their own performance. They set some 
examples given by Stipek and Weisz, 
Harter and Connell, and Andrews 
and Debus. Stipek and Weisz (1981), 
believed that in most cases, students 
who are equipped with more personal 
control over their own outcomes are 
considered to be high achievers, who 
also happen to be held accountable 
for their own achievements. Harter 
and Connell (1981), specified that 
achievement, self-concept, and a sense 
of intrinsic motivation are important 
in a student’s understanding regarding 
their sources of control. Andrews 
and Debus (1978), stated that some 
persistent student admitted that their 
failures were the result of their own 
lack of effort, instead of lack of abilities 
or the difficulty level of the tasks.

Entering the years between late 
adolescence and early adulthood, these 
individuals, who are no longer children 
nor teenagers, are now equipped with 
better perception on how to act in a 
more decent fashion that is considered 
acceptable by their surroundings. 
Related to Kohlberg’s (1981) view of 
morality (as cited in Mergler, 2007), 
in this stage of life, an individual has 

begun to actively select environments, 
and act to it in a way that is deemed to be 
morally appropriate. This view brought 
Kohlberg into believing that a person’s 
moral development led them toward 
increased sense of moral autonomy and 
a more proper conception of justice. 
For example, when these individuals 
are studying in higher education 
institutions, such as universities, 
colleges or even academies, some 
of them may not have the luxury of 
staying near home or even together 
with their parents. They will have to 
adjust with whatever that is their new 
place has to offer. They will have to 
blend in with the kind of customs that 
place has going on. They will have to 
put aside their need for comfort in order 
to fit in with other people who probably 
have different take on the world. But 
since they are now practically young 
adults, they can not expect to have the 
whole world handed to them anymore. 
This way, they will finally get a grip on 
their actual roles and responsibilities in 
the world.

Amanda Mergler, in her Personal 
Responsibility Thesis, stated that a 
person’s level of awareness regarding 
their own thoughts and feelings, their 
level of control over their behaviour, 
the level of belief they have in their 
abilities, the level of ownership they are 
willing to accept for their choices,  and 
the level of worth and respect they have 
for themselves do have relations with 
their sense of personal responsibility. 
Each variable is believed to have its 
own effect towards a person’s personal 
responsibility. But, these variables 
are not meant to stand alone. They 
are meant to complete each other in 
order to build a person’s character 
and their personal responsibility. 
Further example, when people become 

adults, they are expected to stand on 
their own feet. These adults, become 
accountable  their own thoughts and 
feelings about things—say, their jobs. 
Some may love their job, or even hate 
it. But still, whether they love it or 
not, they will have to stand with their 
choices. They choose to do their job 
as a way to provide their own selves 
or even their families. Regardless of 
the feelings these individuals have for 
their jobs, they have to find a way to be 
professional about it and start assessing 
themselves by finding out their limits 
and abilities. The moment these 
individuals understand the things that 
they can and cannot do, they will find 
a way to fulfil their responsibilities in 
the most suitable and convenient way. 
Finally, this will lead them into having 
higher level of self-esteem.

Those examples given above are 
set to explain how responsibility and 
a person’s growth and development 
grow along in the same direction. The 
older and the more mature a person 
gets, the more there are for them to 
be responsible for. We all get to carry 
various kinds of responsibilities with 
various levels of difficulty in different 
stages of life. Although it gets tougher 
and tougher, it always happens for 
greater reasons. Either to prepare 
ourselves for a better and slightly more 
complicated future, or simply as a 
lesson needed to be learned. 

Anderson, L.M., & Prawat, R. S., “Responbility in the Classroom: A synthesis of Research on Teaching Self-Control”. Educational Leadership, April 1983.
Amanda Mergler, Doctoral Thesis: “The Creation, Implementation, and Evaluation of A School-Based Program” (Queensland: Queensland University of Technology,   
 2007).
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ke Indonesia
Westernisasi

Era globalisasi bukan lagi menjadi hal baru bagi masyarakat global. Bagi 
Anthony Giddens, globalisasi merupakan bentuk intensifikasi hubungan 
sosial secara mendunia yang menghubungkan antarkejadian pada lokasi 

berlainan yang menyebabkan terjadinya perubahan pada keduanya. Globalisasi 
mulai berkembang pesat karena adanya internet dan transportasi yang membuat 
aliran informasi bergerak semakin cepat. 

Muara dari berkembangnya globalisasi adalah modernisasi yang membawa 
berbagai dampak, seperti budaya westernisasi. Jika tidak ada filter yang tepat, 
masuknya budaya westernisasi pada budaya bangsa lain akan mengakibatkan 
percampuran, peleburan, hingga hilangnya budaya bangsa tersebut. 

Salah satu gejala masuknya budaya westernisasi ke Indonesia saat ini bisa 
terlihat dari kurangnya pengetahuan generasi muda terkait permainan tradisional. 
Anak-anak lebih gemar bermain smartphone, PlayStation, dan Xbox yang 
dianggap lebih modern. Bahkan, beberapa anak beranggapan bahwa permainan 
tradisional seperti gundu, congklak, atau gatrik yang mengandung nilai kearifan 
lokal merupakan suatu permainan yang ketinggalan zaman. 

Dominasi budaya westernisasi yang terbawa arus  modernisasi, kini bersanding 
dan menyebar di tanah air. Akibatnya, paham budaya materialisme dengan 
perwujudan harta yang menjadi hal utama, budaya hedonisme yang mengutamakan 
kesenangan dunia semata, serta budaya sekularisme yang menggerus nilai religius 
menjadi ancaman serius bagi penerus bangsa. Bila hal ini terus dibiarkan, bukan 
tidak mungkin ke depannya budaya pribumi terkait kesederhanaan, kedermawanan, 
dan religiositas akan melebur, bahkan hilang. 

Globalisasi Membawa Westernisasi
Negara barat atau western memang berkontribusi besar atas kemajuan 

teknologi, terutama perkembangan internet. Sebagai dampaknya, ketika teknologi 
bangsa barat diadopsi oleh bangsa lain, budaya western secara tidak langsung juga 
ikut tersebar. Istilah westernisasi makin meluas dan me nguat di bangsa yang tidak 
mampu lagi mencerminkan budaya yang melekat dan membentuk jati dirinya. 
Negara dengan landasan yang kurang diresapi warganya pun menjadi rentan 
terserang pengaruh westernisasi.

Beberapa budaya seperti materialisme, hedonisme, dan sekularisme dijadikan 
kebiasaan dan pedoman hidup sejak ratusan tahun lalu dan semakin berkembang 
di negara barat dengan penerapan ideologi liberalisnya. Budaya western sejatinya 
terlahir dari pemikiran serta kebiasaan merefleksi suatu golongan dalam batas 
wilayah tertentu, kini perlahan mulai berpengaruh pada bangsa lainnya. Hal ini 
disebabkan karena adanya anggapan bahwa westernisasi adalah budaya yang 
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terbaru, menyenangkan, dan dianggap 
sesuai dengan era globalisasi saat ini. 
Di sisi lain, westernisasi menimbulkan 
banyak sekali pertentangan budaya 
dan ideologi yang dianut oleh adat 
ketimuran yang mengedepankan budi 
pekerti, tidak terkecuali Indonesia 
dengan Pancasila-nya. 

Budaya Materialisme
Budaya materialisme terbentuk dari 

adanya pemahaman yang mengede-
pankan kepentingan kebendaan dan 
mengesampingkan ada nya alam indra 
dan menganggap semua adalah akumu-
lasi dari hubungan materi. Makna dari 
suatu hal tidak lagi menjadi pen ting 
karena harta dan tahta 
menjadi perwujudan 
yang sebenarnya dari 
paham materialisme. 
Membuat penganutnya 
tidak toleran, kon-
sumerisme, boros, 
bahkan mengesam-
pingkan moral demi 
mencapai kepuasan 
kebendaan semata 
(money oriented). 

Tertanamnya pa-
ham materialisme terli-
hat dari lebih diminatinya 
brand barang impor yang 
mengedepankan  prestige 
dan nominal dibandingkan 
kegunaan. Padahal merek 
buatan dalam negeri tidak 
kalah bagusnya, contohnya 
saja Eiger. Selain itu, in-
vestasi dengan produk ber-
nilai fantastis pun kini menjadi 
suatu tren terbaru di kalangan sosialita, 
yang menunjukkan bahwa beberapa 
orang kini berlomba-lomba menumpuk 
harta untuk dirinya sendiri. Di sisi lain, 
nilai  kesederhanaan,  saling berbagi, 
dan gotong royong dalam membangun 
perekonomian bangsa tanpa kesenjang-
an sosial terasa semakin jauh. 

Budaya Hedonisme
Hedonisme diartikan sebagai pe-

mahaman bahwa tujuan hidup adalah 
mencari kesenangan. Bermula dari 
filsuf Socrates yang menanyakan ‘apa 
yang menjadi hal terbaik bagi manu-
sia?’, dan ‘kesenangan’ menjadi jawa-
bannya. Pada hakikatnya, sejak  lahir 
manusia sudah mencari kesenang an 
dan kebahagiaan. Apabila tidak mam-
pu mencapainya, manusia akan kecewa 
dan terus mencari ke senangan yang 
dimaksud. Pada  hakikatnya  hedonisme 

memiliki makna sebuah keseimbang-
an kesenang an batiniah dan rohani-
ah. Seiring  berjalannya waktu, hedo-
nisme berubah menjadi pemahaman 
yang mengutamakan ke senangan dan 
kegembiraan yang nyata, berwujud, 
dan berkelanjut an tanpa memikirkan 
kepuasan  rohaniah. 

Merebaknya budaya hedonisme di 
Indonesia tercermin dari semakin ren-
tannya masyarakat tergoda untuk men-
coba obat-obatan terlarang, free sex, 
konsumsi alkohol, serta clubbing yang 
ironisnya telah dianggap wajar oleh 
beberapa kalangan. Kasus Awkarin 
yang menghebohkan bebe rapa waktu 
yang lalu pun menjadi sorotan karena 
tereksposnya westernisasi yang mere-
bak di kalangan anak muda dan meng-
gerus budi pekerti generasi penerus 
 bangsanya. 

Budaya Sekularisme
Sekularisme  muncul dan mulai 

mengikis rasa ketuhanan se-
bagai pengisi ketenangan 
batin  dengan mengedepan-
kan  rasio nalitas dan beraki-

bat pada pemisahan ke-
percayaan dengan urusan 
 dunia. Menjunjung ilmu 
pe ngetahuan sebagai pe-
mecah misteri dunia dan 
mengesampingkan adanya 
unsur setelah kematian. 
Begitulah gambaran pa-

ham sekularisme yang jelas 
bertentangan de ngan bunyi 
sila ke-1, Ketuhanan Yang 

Maha Esa.   
Paham ini mempengaruhi 

tatanan sosial masyarakat serta 
penguat budaya wester nisasi, 
dan menjadi penyebab utama 
paham ateisme (tidak meng-
akui ada nya Tuhan) muncul. 
Tidak heran, jika tingkat 

bunuh diri sangat tinggi pada 
negara yang menganut kebebasan 

berkeyakinan. Fenomena ini menja-
di bukti, jika batin dibiarkan kosong, 
maka jiwa manusia menjadi mudah 
terguncang. Akibatnya, kerentanan 
terhadap tindakan merugikan seperti 
bunuh diri dan  tindak kriminalitas se-
perti pembunuhan hingga perampokan 
dianggap sebagai jalan terbaik dalam 
penyelesaian masalah. 

Indikator/Fauzan
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Tribun Bebas

Westernisasi Mengancam Tatanan 
Sosial Masyarakat Indonesia

Produk gadget, kendaraan, hingga 
fashion dengan harga unreasonable 
bukan lagi menjadi masalah untuk be-
berapa kalangan. Sejumlah harta siap 
dikorbankan oleh golongan tertentu 
guna memperoleh manfaat fisik dan 
non-fisik terbarukan, seperti kebutuhan 
eksistensi pada social media, aktuali-
sasi diri pada kalangan tertentu, atau 
hanya mengikuti tren. Perlahan-lahan 
kebiasaan seperti ini tidak lagi bero-
rientasi pada mempermudah kesehari-
an manusia, tetapi sudah berubah men-
jadi kebutuhan dan lifestyle. Secara sig-
nifikan, hal-hal seperti itu mendorong 
berkembangnya budaya materialisme 
di Indonesia 

Selain itu, kemudahan akses inter-
net juga memberikan dampak buruk 
bagi warga Indonesia yang belum siap. 
Adanya adegan bermuatan wester-
nisasi seperti adegan kama sutra, de-
ngan mudah tersebar dan disaksikan di 
 Indonesia melalui internet. Akibatnya, 
tingkat kejahatan seksual, cybercrime, 
hingga penipuan meningkat dari tahun 
ke tahun. Maraknya kasus kejahatan itu 
sendiri mulai semakin parah saat du nia 
memasuki era globalisasi pada awal 
tahun 2000-an. Tentunya, hal terse-
but menjadi indikator bahwa paham 
hedonisme yang berorientasi pada ke-
senangan dunia dan sekularisme yang 
tidak lagi menghiraukan adanya hukum 
karma cukup mudah diterima oleh pe-
mikiran beberapa orang di tanah air.  

Munculnya tuntutan tinggi dalam 
penyelesaian tugas kini sering ber-
akibat pada timbulnya stres. Untuk 
menghadapi stres tersebut, manusia 
tidak lagi mengutamakan  ketenang an 

batiniah lewat doa atau siraman rohani, 
tapi perlu hiburan secara fisik yang 
mampu membuat pikiran rileks. Tidak 
heran, industri hiburan semakin dimi-
nati sedangkan rumah peribadatan se-
makin sepi. Bepergian ke lounge, bar, 
minum-minuman keras, bahkan tem-
pat karaoke sudah menjadi hal lumrah 
dilakukan untuk melepas penat dari 
rutinitas. 

Budaya materialisme, hedonisme, 
dan sekularisme yang masuk ke 
 Indonesia tidak hanya merubah tata-
nan sosial masyarakatnya, tetapi secara 
akumulatif menyerang mentalitas dan 
moralitas bangsa. Datangnya wester ni-
sasi tanpa didasari landasan yang kuat 
dan filter yang tepat bisa berdampak 
pada hilangnya tatanan sosial-budaya 
masyarakat Indonesia. Untuk itu, per-
lu ditanamkan landasan yang tepat un-
tuk menghadapi budaya westernisasi 
dengan pemaknaan  Pancasila yang di 
dalamnya menganut nilai ketuhanan, 
kemanusiaan, persatuan, kebersamaan, 
dan keadilan. 

Penguatan Pemaknaan Landasan 
Negara

Pancasila merupakan ideologi 
bangsa Indonesia yang memberikan 
pandang an hidup bagi warga negara-
nya. Sila pertama, bermakna setiap 
warga negara percaya adanya  Tuhan 
 agamanya. Sila kedua, bermakna  bahwa 
bangsa  Indonesia menjunjung tinggi 
nilai kemanusiaan, menempatkan ma-
nusia pada hakikat sebenarnya, menja-
di pengelola bumi yang bijaksana. Sila 
ketiga, mengedepankan kepentingan 
bersama di atas kepentingan pribadi. 
Sila keempat, mengutamakan musya-
warah dari pemikiran luhur, bermoral, 

serta mampu dipertanggungjawabkan 
di hadapan Tuhan. Dan sila kelima, 
bermakna setiap warga negara berhak 
atas hak dan kewajibannya untuk men-
ciptakan kesejahteraan dan kedamaian 
negara. 

Pancasila dibangun untuk mem-
perkokoh dan memperkuat bang-
sa  Indonesia. Jika Pancasila sebagai 
dasar ideologi bangsa mampu diresa-
pi oleh warga negaranya, maka tidak 
ada kekhawatiran adanya westerni-
sasi yang bisa merenggut identitas 
bangsa yang lemah. Melekatnya mak-
na  Pancasila pada setiap individu di 
 Indonesia akan melahirkan karakter 
sesuai adat ketimuran yang menitikbe-
ratkan pada sopan santun dan rasa na-
sionalisme yang kuat. Dengan begini, 
budaya apapun yang berusaha masuk 
ke  Indonesia tidak akan berdampak 
signifikan terhadap perubahan  sosial 
budaya masyarakat Indonesia. 

Masuknya budaya westernisasi ke 
Indonesia tidak dapat dihindari karena 
Indonesia merupakan bagian dari glo-
balisasi.Akan tetapi hal ini masih bisa 
dihadapi dengan filter berupa  Pancasila 
sebagai jati diri bangsa. Menjadikan 
ilmu pengetahuan dan teknologi se-
bagai jembatan untuk menjadi warga 
negara yang berjiwa nasionalis, dapat 
memicu segala bentuk kebaikan dan 
kebenaran serta menghargai kearifan 
lokal sebagai identitas bangsa yang 
 patut dibanggakan. 

Lorens Bagus.2000, Kamus Filsafat. Jakarta: Gramedia. 
Sekularisme : Nesia Fitri. 2015. Sekularisme itu Ideologi Bukan Agama. [Online] http://www.kompasiana.com/nesiafitri/sekularisme-itu-ideologi-bukan-ag  
 ama_551b43ff81331137489de624, diakses pada tanggal 30 Juli 2016.
Puline Pudjiastiti. 2007. Sosiologi untuk SMA/MA kelas 12. Jakarta : Grasindo. Hal. 92
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The Sunrise of Java. Begitulah kebanyakan orang menyebut Kota Banyuwangi. Kota yang terletak di ujung paling 
timur Pulau Jawa ini menyimpan begitu banyak tempat wisata seperti Kawah Ijen dengan blue fire-nya, Taman 
Nasional Baluran dengan padang savananya, dan Teluk Hijau dengan keindahan lautnya. Tetapi siapa sangka dari 

banyaknya wisata yang terdapat di Banyuwangi, ternyata ada wisata alam yang belum banyak orang ketahui. Objek 
wisata ini tersembunyi di dalam sebuah perkebunan milik PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) XII. Wisata alam tersebut 
adalah Air Terjun Selo Tirto.

Surga Tersembunyi
di Banyuwangi

Indikator/Renno
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Potensi Daerah

Berdasarkan keterangan dari 
Markijo, S.P selaku Manajer PTPN 
XII Kebun Pasewaran, nama Air Terjun 
“Selo Tirto” sendiri berasal dari kata 
“Selo” yang berarti batu sedangkan 
“Tirto” yang berarti air. Nama terse-
but merujuk pada lingkungan sekitar 
air terjun yang memang dipenuhi batu 
besar. 

Panasnya udara Banyuwangi 
menemani perjalanan menuju Air 
 Terjun Selo Tirto yang letaknya di 
dalam perkebun an milik PTPN XII 
tepatnya Desa Watukebo, Kecamatan 
 Wongsorejo, Dusun Pasewaran. Air 
terjun ini berjarak sekitar 50 km dari 
Kota Banyuwangi. Butuh waktu sekitar 
dua jam untuk menuju lokasi ini. 
Perjalanan menuju lokasi wisata dapat 
ditempuh menggunakan kendaraan 
bermotor roda dua maupun empat. 
Untuk itu cara menuju ke dalam 
perkebunan disarankan menggunakan 
kendaraan pribadi atau menyewa 
karena tidak ada trayek kendaraan 

umum menuju lokasi air terjun.
Saat sudah memasuki akses menuju 

perkebunan dari Jalan Raya Situbondo, 
kita akan disuguhkan pemandangan 
pohon-pohon yang menjulang tinggi. 
Sesekali melihat banyaknya sapi yang 
dilepas untuk mencari makan di an-
tara sela-sela pohon. Untuk menuju ke 
air terjun agak sulit karena minimnya 
papan petunjuk menuju lokasi wisata 
ini. Oleh karena itu disarankan untuk 
lebih jeli melihat pelang Pasewaran di 
seberang gapura jalan masuk setelah 
melewati Lapangan Stadion Garuda 
Bajulmati. Terbilang cukup sulit untuk 
menemukan air terjun ini karena hanya 
sedikit yang mengetahui ditambah lagi 
petunjuk jalan yang minim. Kondisi 
jalannya sudah beraspal namun di per-
tengahan jalan kita akan melintasi jalan 
rusak berbatu yang cukup menghambat 
waktu perjalanan. 

Sekitar tiga puluh menit menelusu-
ri jalan masuk pedesaan, sampailah di 
gerbang masuk Kebun Pasewaran. Dari 

sana kita diarahkan oleh satpam me-
markir kendaraan di depan sebuah se-
kolah dasar yang terletak dekat pos jaga 
Kebun Pasewaran. Untuk berkunjung 
ke air terjun ini tidak ada tiket masuk 
maupun tiket parkir yang dikenakan. 
“Dulu sempat ada tiketnya, Rp5.000 
untuk sepeda motor dan Rp10.000 
untuk mobil, tetapi hanya untuk ken-
daraan bukan per pe ngunjung,” ujar                                                                              
Mujianto yang bekerja sebagai 
 security di Kebun Pasewaran. 

Tidak berhenti di situ, kita diha-
ruskan berjalan sekitar 100 meter dari 
tempat memarkir kendaraan menuju 
tangga untuk turun ke air terjun. Me-
dan yang dilalui cukup sulit, karena 
anak tangga yang bertanah menuju air 
terjun cukup terjal. Ditambah tidak ada 
tempat berpegangan untuk membantu 
turun dan licin, jadi dibutuhkan keha-
ti-hatian untuk turun. Karena jika tidak 
fokus dalam memilih pijakan, kita bisa 
saja terperosok ke jurang yang cukup 
dalam.
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Renno Abdi P.

Suasana alam yang begitu asri tera-
sa karena masih bayak tumbuhan hijau, 
rindangnya pohon yang menambah 
keteduhan, serta bebatuan menambah 
keindahan alami menuju lokasi air ter-
jun. Suara gemericik air terjun dan he-
wan tonggeret  yang bernyanyi menam-
bah ketenangan saat berjalan menuruni 
tangga. 

Sesampainya di bawah, kecantikan 
dari Air Terjun Selo Tirto yang diresmi-
kan sebagai tempat wisata pada bulan 
Agustus 2014 langsung bisa kita nik-
mati. Udara segar dan air jernih yang 
mengalir seakan menjadi pelepas lelah 
setelah menuruni anak tangga. Di dekat 
air terjun terdapat bebatuan besar dan 
batang kayu dari pohon patah yang bisa 
digunakan untuk sekadar duduk me-
nikmati suasana. Diseberang aliran air 
terjun terdapat sebuah gubuk. Namun 
sayangnya sudah tidak terawat dengan 
baik sehingga tidak bisa dimanfaatkan 
sebagai tempat bersantai.

Rintik hujan mulai turun memba-
sahi pertanda harus segera menuju ke 
atas kembali, karena bila masih ber-
main di bawah air terjun berbahaya un-
tuk pengunjung. Dalam keadaan hujan 
bisa saja terjadi longsor ataupun banjir 
secara tiba-tiba datang dari arah atas 
air terjun. Setibanya di atas, terdapat 

bangku-bangku yang terbuat dari kayu 
yang bisa digunakan tempat beristira-
hat jika kelelahan.

Tidak hanya sekadar menyuguh-
kan air terjun, di sini ada festival yang 
diadakan tiap tahunnya pada bulan 
Agustus dan Desember (Tahun Baru). 
“Biasanya ada pentas karaoke sama 
warga sekitar, tetapi sudah sempat 
 nggak ada. Ka raoke terakhir dua ta-
hun yang lalu. Di  sini juga tiap bulan 
suka ada selametan, istilahnya itu biar 
lancar airnya,” tambah Mujianto. Pria 

yang mengenyam pendi-
dikan di SMA Jember ini 
juga mengatakan bahwa 
ada kolam renang bekas 
peninggalan Kolonial 
Belanda yang tidak jauh 
dari lokasi air terjun dan 
sebuah gua yang kata nya 
biasa digunakan tem-
pat semedi namun akses 
jalannya sudah tidak bisa 
dilalui karena tertutup 
rerumputan.

Potensi wisata ini 
sebenarnya cukup ba-
gus bila dikembangkan 
lebih lanjut. Mujianto 
mengatakan bantuan dari 

 pemerintah untuk air  terjun tidak ada. 
Hal serupa dipaparkan oleh  Markijo 
bahwa untuk pengelolaan Air Terjun 
Selo Tirto adalah Kope rasi Kebun 
Pasewaran melalui sistem sharing 
profit, sejauh ini pengelolaan menggu-
nakan 100% koperasi dengan bantuan 
dari pihak Kebun Pasewaran PTPN 
XII. Selain itu lokasi yang jauh, akses 
jalan yang rusak dan kurangnya pro-
mosi menjadi hambatan bagi PTPN 
XII untuk mengembangkan agrowisata 
ini. Jadi memang dalam pengelolaan 
air terjun ini memerlukan bantuan dari 
tangan pemerintah.

Dengan adanya permasalahan terse-
but, muncul harapan untuk memper-
baiki kualitas dari lokasi wisata ini. 
Markijo mengutarakan harapan dari 
PTPN XII Kebun Pasewaran adalah 
adanya perhatian dari pemerintah dari 
segi promosi, perbaikan akses jalan, 
dan bantuan operasional. Tak hanya 
Markijo, Mujianto juga berharap agar 
swasta atau pihak kebun dapat mem-
buat air terjun ini lebih terkenal. “Kalau 
ada pihak swasta kan bisa lebih cepet,” 
tandas pria yang memiliki hobi tinju 
itu.

Tangga batu menuju air terjun
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Terminal FEB

Buka Prodi Baru, FEB Siap 
Cetak Wirausaha Muda

Wirausaha rupanya turut ber-
pengaruh pada pertumbuh-
an ekonomi suatu ne gara. 

Mengutip dari republika.co.id (27 
/08/15), bahwa negara-negara maju se-
perti Amerika Serikat dan Jepang bah-
kan memiliki jumlah pengusaha lebih 
dari 10% dari populasi penduduknya. 
Dr. Sumiati, SE., CSRS. memaparkan 
bahwa kemampuan mencetak pelaku 
usaha atau pebisnis di Indonesia saat ini 
hanya sekitar 1,65% dari total penduduk 
yang ada. “ Singapura hampir 7% dari 
total penduduk, kemudian Malaysia itu 
5%. Thailand kalau tidak salah sekitar 
2,5%,” tutur Ketua Jurusan  Manajemen 
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univer-
sitas  Brawijaya (FEB UB). Indonesia 
masih ter tinggal bila dibandingkan 
dengan negara  tetangga nya.

Kewirausahaan kini tengah menja-
di salah satu wujud dari pertumbuhan 
keilmuan baru di Indonesia. Namun, 

Misbahudin Azzuhri, SE., MM., 
CPHR., CSRS. mengakui bahwa Pro-
gram  Studi  Kewirausahaan (Prodi 
KWU) masih mi nim ketersediannya 
di Indonesia. Dilihat dari segi regula-
si, Kementerian Riset, Teknologi, dan 
Pendidikan Tinggi (Kemenristekdik-
ti) telah memiliki nomenklatur untuk 
Strata-1 (S1) KWU. Hal inilah yang 
kemudian menjadi landasan Jurusan 
Manajemen FEB UB untuk membuka 
prodi baru yakni KWU. “Nah, ini (No-
menklatur KWU) yang menjadi pel-
uang juga buat kita mendiri kan prodi. 
Jadi nomenklatur nya sudah ada, tapi 
prodinya selama ini belum ada dan 
yang memanfaatkan pertama kali ada-
lah Institut Teknologi Bandung,” tutur 
Misbah sebagai salah satu founder Pro-
di KWU Jurusan  Manajemen FEB UB.

Lahirnya prodi baru ini memang 
tidak instan. Proses pengajuan dilaku-
kan dengan persiapan panjang. “Iya 

kita persiapan bikin proposal itu se-
jak dua setengah tahun,” kenang 
 Misbah. Kurikulum pun dipersiapkan 
matang-matang sebelum penyusunan 
propo sal. Setelah mengajukan propo-
sal pada Kemenristekdikti, surat izin 
pendirian prodi berhasil dikantongi 
pada 20  Januari 2016 dengan Nomor 
 Perundang-undangan 53/KPT/I/2016. 
Kemudian Prodi KWU resmi meneri-
ma mahasiswa baru pada pertengahan 
2016.

Ditilik dari kesiapan pengajar, 
 Misbah memaparkan bahwa  Prodi  KWU 
tak hanya terdiri dari dosen internal 
manajemen yang memang berkonsen-
trasi pada bidang kewirausaha an saja. 
“Tidak menutup kemungkinan bahwa 
ada tenaga  support untuk  pengajaran 
itu dari luar, baik pelaku wira-
usaha, praktisi, ataupun dosen wira-
usaha dari perguruan tinggi lain yang 
 memang sudah lama menjalankan 
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 mahasiswa untuk  berwirausaha.  Selaras 
 dengan Sabil, Sumiati pun merasa bah-
wa lab bagi keilmuan sosial bukan 
melulu berbentuk ruangan secara fisik. 
“Lab untuk sosial sebenarnya tidak ha-
rus fisik, masuk ruang, atau kelas. Mi-
sal ke mall melakukan observasi, ditu-
lis atau di-report itu sudah lab,” papar 
perempuan yang hobi membaca dan 
berkuliner ini.

Lantas apa yang membedakan Prodi 
KWU dengan Prodi Manajemen? Ter-
lebih sejauh ini Prodi Manajemen dira-
sa juga memiliki unsur kewirausahaan 
dalam pembelajarannya. Sabil menga-
takan bahwa Prodi KWU mengusung 
tiga nilai dasar yaitu kreativitas, inova-
si, dan komersialisasi. Penanaman tiga 
nilai ini diberikan melalui enam mata 
kuliah wajib pada tiap semester Prodi 
KWU. Bayu menyatakan bahwa enam 
Kompetensi (K) ini merupakan step 
by step, mulai dari ide awal pada se-
mester satu hingga bisnis ini nanti nya 
akan berjalan sampai pada semester 
akhir. K1 merupakan Pengantar Bisnis 
dan Kewirausahaan, K2: Business 
 Creativity, K3: Lab. Kewirausahaan-1, 
K4: Business Innovation, K5: Strategi 
Bisnis, dan K6: Lab. Kewirausahaan-2. 
Sabil juga menuturkan bahwa K1 nan-
tinya akan menanamkan jiwa dan pola 
pikir kewirausahaan pada mahasiswa. 
Kemudian pada K2 dan K3, kreativitas 
mahasiswa akan diasah dengan mem-
buat prototipe bisnis. Dilanjutkan de-
ngan penambahan inovasi-inovasi pada 
K4. Terakhir pada K5 dan K6 akan 
ditanamkan nilai komersialisasi, ma-
hasiswa akan mulai menyusun strate-
gi dan memasarkan bisnis yang telah 
di susun. Nantinya pada tahap akhir, 
bisnis sudah dapat diwujudkan de-
ngan memiliki surat izin usaha. Misbah 
menambahkan, “Semester 6 mahasiswa 
harus punya surat izin pendirian usaha. 
Minimal bentuknya Commanditaire 
Vennootschap.”

Demi terciptanya bisnis yang baik 
dari kelompok mahasiswa,  setiap 

itu,” tutur pria kelahiran Kediri ini.                                                                 
Ananda Sabil Hussein, Ph.D. selaku 
Ketua Prodi KWU menambahkan 
bahwa tenaga pengajar atau praktisi 
juga akan diambil dari alumni ataupun 
asosiasi kewirausahaan. Penggunaan 
tenaga pengajar eksternal ini dilakukan 
demi memfasilitasi mahasiswa Pro-
di KWU agar dapat lebih memahami 
keadaan riil yang ada di lapangan. 

Praktisi akan turut dilibat-
kan pada kegiatan perkuliahan. 
Seperti yang diungkapkan oleh                                                                    
Bayu Ilham Pradana, SE., MM., 
“Jadi kita sedang merancang bahwa 
nanti dalam satu semester perkuliahan 
itu ada porsi untuk praktisi, ada porsi 
untuk dosen.” Praktisi yang dianggap 
berkompeten akan dihadirkan sesuai 
kebutuhan saat perkuliahan. Di sini 
mahasiswa tentu akan dimudahkan da-
lam bertukar pikiran serta belajar dari 
pengalaman bisnis yang dimiliki para 
pelaku usaha. 

Prodi KWU pada tahun pertama-
nya berjalan dengan 62 mahasiswa 
dan dibagi menjadi dua kelas. Bukan 
karena sepi peminat, pembatasan kuo-
ta ini memiliki berbagai pertimbang-
an.  Sumiati merasa di awal perintisan 
tidak lah mungkin Prodi KWU  bergerak 
de ngan jumlah mahasiswa yang ba-
nyak. Saat jumlah mahasiswa padat 
 di awal perjalanannya, dikhawatirkan 
dapat mengancam quality insurance 
dari prodi tersebut. Tak hanya itu, per-
tambahan mahasiswa idealnya diiringi 
pula de ngan infrastruktur seperti ru-
ang kelas. “Karena ketika prodinya 
meningkat, sementara infrastruktur kita 
masih belum berubah secara signifikan. 
Jadi tidak mungkin kita ada prodi baru, 
Manajemen tetap 300 lantas nambah 
jadi 375 misalnya,” ujar Misbah.

Kegiatan perkuliahan Prodi KWU 
akan langsung menggunakan ma-
syarakat sebagai laboratorium (lab). 
Sabil menyatakan bahwa riset dan prak-
tik dilakukan dengan terjun ke lapang-
an sehingga dapat mempersiapkan 

tahap kompetensi akan dibimbing oleh 
dosen yang memang berkompeten di 
 bidangnya. Bayu mengungkapkan bah-
wa dosen akan turut andil pada bisnis-
bisnis bentukan mahasiswanya. “Se-
tiap dosen itu punya kompetensi yang 
berbeda-beda. Jadi mahasiswa itu di-
dampingi dengan dosen yang berkom-
peten di masing-masing K itu,” ulas 
pria yang juga menjabat Sekretaris Ju-
rusan Manajemen FEB UB ini. 

Prodi baru ini membuka 
 harapan bagi mahasiswa yang se-
lama ini mendambakan untuk 
berkecimpung di dunia bisnis.                                                                                  
Anggit Ayu Aq Yuning Tyas sebagai 
Mahasiswi Prodi KWU 2016 berharap 
dapat lebih memahami bagaimana 
pembentukan start up bisnis dan mem-
pertahankannya. Bibit wirausaha ini 
harus mulai ditumbuhkan dalam diri 
masyarakat Indonesia. “Sekarang itu 
bukan zamannya lagi kita cari kerja. 
Karena kalau kita cari kerja terus, per-
ekonomian di Indonesia gak bakal bisa 
terangkat. Jadi aku memilih kewira-
usahaan untuk membantu meningkat-
kan perekonomian Indonesia,” tandas 
Muhammad Yoga Sakti yang satu 
kelas dengan Ayu. Sementara untuk 
prospek mahasiswa, bukan berarti tak 
bisa membangun karier dengan masuk 
ke dalam sektor-sektor formal. Hanya 
saja, mahasiswa KWU memang dide-
sain untuk benar-benar menjadi job 
creator bukannya job seeker. Sabil me-
maparkan bahwa nantinya mahasiswa 
KWU dapat menjamah berbagai pro-
fesi, seperti sociopreneur, pendamping 
bisnis, konsultan bisnis, pengajar, dan 
tentunya wirausaha.

Eva Kumalasari
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Etalase

Gali Makna di Balik 
Hiburan Wayang

Alunan lembut seruling oleh Ki 
Ajis mengawali, diikuti sebuah 
sampek yang dipetik berpadu 

merdu. Sang dalang berdiri, tubuhnya 
mengikuti alunan seruling Ki Ajis. Tak 
lama ia sudah berada di belakang layar, 
“Mungkin sudah begitu, anak muda 
sibuk dengan dunia maya!” teriak 
Ki Karjo. Sesekali Ki Ajis bernyanyi 
hingga berhasil mempererat suasana 
miris akan remaja yang apatis. 

***
Itulah sekilas pembukaan acara 

Pameran Artefak dan Seminar Bu-
daya Nusantara yang telah menghibur 
mahasiswa Universitas Brawijaya di 
penghujung tahun. Panitia yang terdiri 
dari anggota Program Studi Antropolo-
gi Fakultas Ilmu Budaya Universitas 
Brawijaya (FIB UB) itu mengusung 
tema ‘Puppet Theater sebagai Refleksi 
Kebudayaan’. Acara tersebut dimulai 
pada tanggal 7 sampai 8 Desember di 
Hall FIB UB dan tanggal 9 di Studio 
UB TV sebagai acara puncak. Tidak 
ingin sekadar menghibur, dipilihnya 
konsep pameran artefak berangkat dari 

minimnya pengetahuan masyarakat 
mengenai keberagaman dan fungsi 
wayang. Sebagai penyempurnanya, 
panitia menyuguhkan seminar me-
ngenai wayang dari sudut pandang 
pedalang dan akademisi. “Jadi kami 
 ingin menghadirkan pelaku wayang-
nya. Sebagai dalang dia bisa menyam-
paikan sisi historis dan teknis wayang. 
Kemudian satu lagi dari seorang ahli 
antropologi dalam seni pertunjukan,” 
papar Manggala Ismanto, M,A. se-
laku panitia Koordinator Divisi Acara.

Rabu pagi itu, salah satu sudut Hall 
FIB UB terlihat ramai. Pengunjung 
yang telah mendaftarkan diri langsung 
disuguhi berbagai macam wayang 
dengan pigura yang berisi deskripsi-
nya. Selain itu, terdapat sesajian di tiap 
wayang dengan tata lampu yang apik. 
Namun di sudut ruangan, terdapat kom-
puter yang sedang menayangkan film 
boneka si unyil. Lalu di sudut lainnya 
akan kita temui wayang krucil, wayang 
suluh, wayang wahyu, wayang beber, 
dan lainnya.

Akhirnya, pada pukul 12.00 WIB 

pemotongan pita merah sebagai simbol 
pembukaan dilaksanakan. Peresmian 
dibukanya acara ini dilakukan oleh 
Dekan FIB UB yaitu Profesor Ratya 
Anindhita. Antusiasme pengunjung 
begitu terasa. “Satu…dua…tiga…,” 
teriak mereka memandu dekan meng-
gunting pita merah.

Pertunjukan wayang suket yang 
paling dinanti pun tiba. Ki Karjo se-
bagai dalang memasuki panggung sam-
bil menjinjing gumbeng, diikuti Ki Ajis 
yang memikul alat musiknya. 

Pertunjukan dimulai oleh mer-
dunya seruling dan petikan sampek 
Ki Ajis. Ki Karjo pun memulai aksi-
nya, ia menggenggam wayang suket 
menuju belakang layar. Pertunjukan 
kali ini bercerita tentang anak muda 
yang sibuk dengan dunianya sendiri 
semenjak ditemukannya handphone, 
hingga dampak negatif dirasakan 
 keluarga mereka. Salah seorang bapak 
dari remaja itu berang dan membuang 
handphone tersebut ke sungai. Namun 
anak-anaknya tetap mencari benda itu 
hingga terkena kutukan.

Indikator/Eva
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Ki Karjo pun berpesan agar kita 
lebih bijak menyikapi peranti yang ada. 
“Sebaiknya kita lebih bijaksana dalam 
menggunakan peranti, karena dapat 
menembus segala lini,” tuturnya. Pesan 
tersebut rupanya berhasil menohok pe-
nonton kala aksi dalang berakhir.

Acara pameran artefak ini masih 
terus berlanjut hingga keesokan hari. 
Kali ini tanpa pertunjukan memberi pe-
luang bagi pengunjung untuk mengam-
bil foto dengan leluasa. Photobooth 
yang telah tersedia di dekat panggung 
akhirnya bisa dimanfaatkan. 

Dua hari berlalu, acara ini ber-
hasil memberi kesan bagi pengun-
jung. Selaras dengan ungkapan                                  
Mochamad Sadheli, “Saya penasa-
ran sama yang mereka  tampilin. 
Ternyata ada wayang suket yang 
saya belum pernah lihat.” Ada pula                                                          
Rykelia Nanda Evirantyas yang sem-
pat  akrab dengan wayang saat kecil. 
“Saya tertarik datang, karena almar-
hum kakek saya dulu dalang dan sering 
diajak main wayang,” paparnya. 

Kini sampai di rangkaian  tera   k hir 
yaitu Seminar Budaya Nusantara. Pada 
tanggal 9 Desember bertempat di Stu-
dio UB TV, pukul 12.30 WIB meja re-
gistrasi telah dibuka. Pengunjung pun 
berdatangan hingga pukul 13.13 WIB 
tirai ditutup. Diawali sambutan dari 
Siti Zuryani M,A. selaku Ketua Pelak-
sana dan kemudian Wakil Dekan I yang 
meresmikan pembukaan acara Seminar 
Budaya Nusantara.

Master of Ceremony (MC) pun 
mengumumkan acara selanjutnya  ya itu 
pagelaran wayang kulit padat oleh                                                                               
Dyan Permana Putra, S.Sos.. Nam-
pak tujuh orang lelaki mengenakan ke-
baya biru dan seorang lelaki berkebaya 
ungu. Mereka berjalan menuju pang-
gung dan berada di posisi masing-mas-
ing. Satu per satu alat musik mulai 
dimainkan, wayang pun beraksi. Per-
tunjukan kali ini menceritakan tentang 
Gatot Kaca dengan menggunakan ba-
hasa Jawa. Singkat cerita, Gatot Kaca 

 merupakan seorang ksatria sakti sedari 
kecil. Saking  saktinya, Gatot Kaca 
diutus oleh para dewa dari Kayangan 
 Suralaya untuk membunuh Prabu Kolo 
Prajono dan Patih Sugibu dari Negara 
Gilimosi.

Pagelaran selesai, Ki Dyan Permana 
sebagai dalang menanamkan bebe-
rapa pesan di pagelaran tadi. “Nilainya 
adalah bagaimana lembaga pendidikan 
menggodok bayi-bayi Gatot Kaca. Me-
reka dimasukkan ke Kawah Candra-
dimuka pendidikan yang akhirnya 
nanti keluar menjadi istilahnya ksatria 
seperti Gatot Kaca,” jelas lelaki alumni 
UB tersebut.

Selanjutnya yaitu  penyampaian ma-
teri yang dimoderatori oleh Manggala 
Ismanto. Kali ini panitia mengundang 
Dosen Universitas Gadjah Mada (UGM)                                                                                              
Dr. G. R. Lono Lastoro Simatupang 
dan dosen Universitas Lambung 
Mangkurat Sulisno, S.Sn., M.A.. 
 Pe nyampaian materi dimulai oleh 
Sulisno mengenai Eksplorasi Puppet 
Theatre di Indonesia. Menurut beliau, 
wayang adalah karya yang adi luhung 
sehingga harus dijaga orisinalitas-
nya. Namun dewasa ini, wayang tidak 
lagi bermakna bayang-bayang karena 
beberapa komposisi fisik wayang te-
lah diubah. Berbeda dengan Sulisno, 
Lono me nyampaikan tentang Peso-
na Wayang. Menurutnya, seni adalah 
 teknologi pesona untuk menarik orang-
orang, “Ada satu hal yaitu mengenai 
tekniknya. Nanti nilainya bisa kita le-
pas atau tambahkan. Artinya material-
nya lah yang penting,” jelas dosen yang 
mengajar di FIB UGM itu. 

Akhirnya, sampai pada penghujung 
acara sekitar pukul 16.00 WIB.  Sulisno 
kini berkesempatan menunjukkan 
kemampuannya menampilkan wayang 
kontemporer. Di panggung telah 
tersedia sebilah batang pisang yang 
tertancap wayang kecil berbahan 
sayur-mayur. “Anak desa tidak bercita-
cita sebagai petani. Lalu siapa yang 
menggarap tanah?!” teriaknya di 

tengah- tengah aksi memukaunya. Bagi 
beliau Indonesia harus mempertahan-
kan  desa-desa yang lekat dengan 
pertaniannya. “Indonesia adalah negara 
agra ris, tapi masalahnya banyak pabrik 
dan toko yang merampas tanah,” 
 paparnya.

Maka berakhirlah rangkaian acara 
Pameran Artefak dan Seminar Budaya 
Nusantara. Reka Tri Ayu Wulandari 
sebagai salah satu pengunjung rupa-
nya menyukai tema kebudayaan yang 
diangkat. “Semoga dengan adanya 
acara ini teman-teman tergugah buat 
ngelanjutin wayang. Te rus buat yang 
ngadain acara ini, semoga bisa mun-
culin acara yang bertajuk kebudayaan 
lagi,” paparnya. Terakhir, Manggala 
sebagai panitia berharap acara ini bisa 
memantik para pe ngunjung agar beru-
saha mencari tahu me ngenai wayang. 
“Saya memiliki harapan kepada yang 
hadir agar terbuka pe ngetahuannya 
tentang wayang. Hingga nanti muncul 
semacam produksi pe ngetahuan, dan 
mudah-mudahan bisa lebih mengapre-
siasi karya seni,”  tutupnya.

Pertunjukan wayang di tengah acara

Indikator/E
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Sastra

Pleidoi Sang Tertuduh

Ariana Nisaa Walker
Mahasiswi Jurusan Ilmu Ekonomi 
angkatan 2015 ini biasa  dipanggil 
Ica. Kini dia aktif sebagai Staf 
Redaktur Pelaksana di Lembaga 
Pers  Mahasiswa  Indikator Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis  Universitas 
Brawijaya. 

Namaku Saefur. Aku tidak bersalah.

Sudah satu bulan,  jeruji itu jadi rumahku. Dinding kusamnya menyekatku 
dari ratusan nara lain. Terpisah melalui sebab dan gender, membuatnya nam-
pak bagai blok-blok yang angkuh. Sepetak ruang lembap itu kuhuni beserta 

enam temanku. Sempit! Kasur keras dengan seprai bau ditambah selimut yang 
tipis jadi bekal tidur tak nyamanku. Belum lagi bau keringat yang menyebar di 
seluruh ruangan yang lembap itu. Kurasa baunya begitu menyengat. Dan jangan 
berharap ada kipas angin. Kau tahu, ingin muntah rasanya! Tak lebih baik jika 
disebut sebagai rumah, memang.

Aku masih tak percaya aku ada di sini. Di antara tikus-tikus yang berkeliaran 
tak sopan. Belum lagi nyamuk yang sibuk mencari mangsa saat malam menum-
pahkan tintanya. Serta dengkuran yang melengking di batas hening. Pun ketika 
pagi datang dengan mata tajam yang menerkam. Memaksaku bangun dari rasa 
takut itu. 

“Woy, bangun! Bedebah macam apa kalian ini! Bangun!” 
Ditendangnya pintu besi itu hingga seisi ruang kalut. Menyeruak memecahkan 

sunyi tiap pagi. Sepertinya, aku sudah mulai terbiasa.
“Kau yang di ujung! Muka kau tak rupa-rupanya berubah ya tiap pagi begini! 

Kusut seperti hidup kau yang malang itu! Wahahaha!” teriaknya sambil menye-
ringai tanpa malu. Maksudnya sedang membicarakanku. 

Hah?! Persetan dengan kurungan ini. Rasanya, ingin kubungkam mulutnya 
dengan sepatu itu!   

“Bergegaslah! Hari ini pemeriksaan terakhirmu!” 
Kuusap mukaku yang masih memar itu dan bersiap. 

***
Sudah kubilang, aku ini tidak bersalah. Aku memang selalu berada di sana. 

Membersihkan lantai kamar mandi yang berbekas sepatu. Mengelap kaca yang 
sedikit kusam. Tapi, aku sama sekali tidak menyentuhnya. Aku ini normal! Masih 
menyukai wanita-wanita ramping dengan make up dan rambut hitam yang pan-
jang. Bermimpi memiliki rumah megah dengan mobil memenuhi garasi yang luas. 
Bukan bercinta dengan bocah-bocah berkuncir dua yang berlarian di taman kanak. 
Menjijikkan. Itu bukan aku.  

Tapi, sekarang aku jadi orang paling tenar. Namaku didengungkan setiap saat. 
Fotoku dipampang di media-media massa. Aku jadi topik hangat yang selalu dibu-
ru para pencari berita. Aku tak mengerti, seolah nasib baik sedang tak bersamaku. 
Aku menyebut diriku korban kebengisan semesta, sedang orang-orang di luar sana 

dok.pribadi
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menyebutku biadab. Amoral yang do-
yan anak-anak. Menyakitkan! 

Kau bertanya riwayatku, hah?! 
Aku ini hanya buruh bersih-bersih 
di salah satu sekolah dasar di kotaku. 
Untung-untung saja ada yang mau me-
nerimaku bekerja. Nasib pendidikanku 
hanya berhenti di Sekolah Menengah 
Pertama (SMP). Umurku baru 25 ta-
hun. Tak ada yang bisa kubanggakan. 
Apalagi, sepetak rumah kecilku. Tak 
ada. Keluargaku, astaga! Sungguh ada-
lah keluarga yang sederhana. Ayah dan 
Ibu masih ada, mereka hanya buruh ru-
mahan. Kedua adikku, Rima dan Yani, 
sedang duduk di bangku SMP. Mereka 
tak me ngerti apa-apa. 

Aku normal. 
Keluargaku sederhana. 
Hidup seperti orang-orang sedia 

kala. Bedanya, aku ini miskin dan me-
reka yang menuduhku adalah orang 
berduit. Mudah saja! 

Sudah kubilang, aku ini tidak ber-
salah. Semua itu hanya bualan dari ibu-
ibu yang ingin kantongnya mendadak 
tebal. Kali saja, setelah memenjara-
kanku, nominal di tabungannya bertam-
bah. Menggunakan cara apapun untuk 
memperdaya orang-orang. Aku se perti 
menjadi mangsa lezat yang harus diter-
kam habis. Mereka membuatku terlihat 
bagai si cabul yang menjijikkan. Anak-
anak mereka dipaksa mengumbar tipu. 
Katanya, aku bersikap tak senonoh 
saat mereka berada di kamar mandi. 
 Mereka? Iya, skenarionya aku menca-
buli banyak bocah. Katanya lagi, sudah 
terjadi selama lima tahun aku bekerja. 
Katanya, katanya, semuanya memang 
serba katanya! Astaga, menyakitkan 
memang. Tapi, aku bisa apa? Aku tak 
punya apa-apa. Berbeda dengan me-
reka, suap sana-sini, manipulasi sana- 
sini, beres masalahnya! Lalu kenapa 
harus aku? Entahlah. Tanyakan saja 
padanya! 

Pagi itu, tepat pada saat aku kelu-
ar dari pintu rumahku untuk berang-
kat kerja. Saat itu pula sebuah mobil 

 dengan suara sirenenya yang khas be-
rada di depan rumahku. Polisi! Son-
tak aku terkejut dan bertanya-tanya. 
Ada apa? Memangnya aku salah apa? 
Mendekatlah mereka ke arahku dan 
mengatakan maksud kedatangannya. 
Dibawanya aku ke dalam mobil dengan 
tanpa memberiku waktu untuk pamit 
kepada Ayah dan Ibu. 

Pagi itu, hingga hari ini, aku me ng-
erti, sungguh hidup ini layaknya hutan 
rimba. Siapa kuat, tentulah ia berkuasa.

Untuk Ayah, Ibu, dan adik-adikku, 
sungguh maafkan aku..

***
Ruangan itu sempit dan sedikit 

gelap. Hanya berisi sebuah meja ber-
ukuran sedang dengan empat kursi 
besi mengelilinginya. Lampunya yang 
temaram menambah suasana semakin 
menakutkan. Tak ada jendela, hanya 
satu ventilasi berbalut kertas koran 
di pojok atas. Dindingnya yang lem-
bap membuatku semakin tak nyaman. 
Aku duduk di antara orang-orang yang 
memuakkan. Apalagi si pendek ber-
baju cokelat dengan badge seisi bahu 
itu  tanpa henti mengepulkan asap 
rokok nya. Puh! Tepat di depan mu-
kaku.  De ngan jari tangan kanan yang 
mengapit rokok, disundutkanlah benda 
panas itu ke punggung tanganku. Seke-
tika aku loncat dari kursi dan mendapa-
tinya me merah. Bengis!  

“Kau melakukannya tidak, hah?! 
Ngaku!” tangan berkapal itu menam-
parku sekenanya. 

“Nggak, saya tuh nggak salah. Mau 
diapain pun saya tetap nggak salah!” 

Lagi-lagi, si bengis itu menam-
parku. Kali ini, ditambah dengan ten-
dangan tepat di perutku. Aku menyeru-
ak. Tanganku gemetar seketika. Ya 
Tuhan, perutku begitu nyeri. Kuusap 
mulutku yang mengeluarkan darah 
sambil memohon ampun.

“Ampun-ampun, enak saja! Kalau 

kau ngaku, baru kukasih ampun!”
“Sumpah, Pak. Saya tuh nggak 

nyentuh mereka sama sekali!”
“Alah, sumpahmu itu nggak ber-

laku di sini!”
Ditonjoknya berkali-kali bibirku 

hingga pecah. Belum sempat aku berdi-
ri, dilemparnya kursi besi itu ke arahku. 
Hingga seluruh bagian mukaku lebam 
sempurna. 

Salah satu dari mereka menarikku 
dari lantai dan mendorongku ke pojok 
ruang. Sambil dicengkeramnya da-
guku, ia berbisik tepat di telinga, “Ka-
lau saja kau mengaku dari awal, mung-
kin kami tak dapat uang. Tapi, tak apa 
karena membuang waktuku. Setelah 
ini, kau bisa berpamitan pada keluarga 
dan bilang kalau takkan pulang hingga 
delapan tahun ke depan.” Deg! Ia mele-
pas cengkramannya dan aku jatuh ter-
tunduk lemah. 

“Pak, saya mau ke toilet sebentar.” 
Diantarnya aku ke sana dan diting-

galkan. Sempurna sendirian di dalam 
kamar mandi kecil itu. Pikiranku se-
makin sendu dan kalut. Kulihat sebo-
tol cairan pembasmi serangga di sudut 
ruang. Kutumpahkan seluruh air mata 
yang sempat tertahan begitu lama se-
raya meneguk habis cairan keras itu. 
Mataku berat, hingga seluruh ruangan 
itu terlihat gelap. Semakin gelap... Dan 
hilang...

Hari itu, aku kalah. Tapi setidak-
nya, aku tak gentar untuk bilang tidak 
kepada mereka. Ayah, Ibu, Rima, dan 
Yani, sungguh maafkan aku karena ti-
dak sempat berpamitan..

Namaku Saefur. Bukan aku yang 
melakukannya. Dan aku tidak bersalah. 



Klik

Cekat Bersiap

Pendamping Setia

Menuntun Pasrah
Tak Kenal Jengah

Tubuh rapuh yang tetap terjaga
Ketika rembulan mulai merayap menyapa
Tubuh sepuh yang mengingat Sang Ilah
Berbisik syukur tanpa kenal lelah

Tubuh tua yang tak lagi tegap melangkah
Menuntun sepedanya tanpa keluh kesah
Tubuh renta yang tak hanya duduk menghamba
Tegar menghadang kikirnya dunia



Fotografer
Mohammad Abid M.

Narasi
Imanirrahma Salsabil

Tata Letak
Fauzan Setyo A. N.

Bersama Tolan

Yang Dinanti

Mengakhiri Rutinitas

Mensyukuri Nikmat-Nya

Tubuh rapuh yang tetap terjaga
Ketika rembulan mulai merayap menyapa
Tubuh sepuh yang mengingat Sang Ilah
Berbisik syukur tanpa kenal lelah



Indikatoriana

Suatu saat di desa yang asri nan permai terjadi per-
temuan antara Kepala Desa (Kades) dan  seorang investor. 
Sang investor berencana mendirikan pabrik semen yang saat 
ini mulai digandrungi di Indonesia. 
Investor: “Jadi begini Pak, saya berencana untuk mem-
bangun pabrik semen di desa ini, namun  lahan yang dibu-
tuhkan cukup luas.” 
Kades: “Wah proyek besar tuh Pak, lahan di desa ini cu kup 
luas, tapi mayoritas sawahnya petani yang memang sejak 
dulu sudah bergantung pada sektor agraria.” 
Investor: “Nah itu sebabnya, saya ingin minta bantuan Ba-
pak agar mereka mau menjualnya.” 
Kades: “Oalah, itu sih bisa diatur, asal saya juga dapat 
hmm…… yaaa Bapak paham lah.”
Investor: “Halah itu masalah gampang Pak, pokoknya kita 
sama-sama untung, tapi apa Bapak yakin para petani itu mau 
melepas sawahnya?”
Kades: “Wes masalah petani biar saya saja yang urus, mereka 
iku gampang ditipu, lha kan petani iku wong goblok haha. ”
Investor: “Wah memang Bapak sangat bisa diandalkan, saya 
gak salah orang nih.”

Keesokan harinya, si Kades pun mengumpulkan para 
petani di balai desa.
Kades: “Dulur-dulurku sekalian, ada pengusaha yang ingin 
membeli sawah-sawah di desa kita.”
Petani 1: “Lho memangnya mau dipakai apa to Pak? Kok 
sampai ngumpulno petani sak kampung.”
Kades: “Jadi sawahnya mau dibikin perkebunan jarak, nilai 
jualnya lebih tinggi. Selain itu sampean-sampean juga diajak 
garap kok.” 

Petani 2: “Oalah gitu to Pak, yowes aku manut Pak Kades 
ae.”
Petani 3: “Wes rapopo lah sing penting kita semua sejahtera.”

Rencana busuk Kades pun berhasil, beberapa bulan 
kemudian pembangunan pabrik semen mulai berjalan. Di 
sisi lain petani pun heran melihat realitas yang tidak sesuai 
dengan janji Kades. Sontak mereka pun melakukan aksi per-
lawanan terhadap pembangunan pabrik semen.
Petani 1: “Hei kau pembohong, mana janjimu dulu!!” 
Petani 2: “Mana tanaman jarak yang dulu kau katakan? Yang 
ada hanya pabrik semen sialan itu!”
Petani 3: “Kami kehilangan mata pencaharian akibat ulah-
mu!!! Desa kami juga tercemar limbah dan debu gara-gara 
pabrik itu!”

Di dalam pabrik, investor sedang memberikan imbalan  
pada Kades atas kerjanya. Ironisnya, petani yang berdemo 
di luar tak sedikit pun digubris oleh mereka.
Kades: “Ga usah didengerin omongan petani goblok iku.” 
(sambil menghitung lembaran duit)
Investor: “Iya… saya heran mereka itu kok gampang banget 
dikibulin.” 
Kades: “Bayar saja aparat untuk ngusir petani itu Pak, kan 
udah jadi tugas mereka juga to buat menertibkan hahaha.” 
Investor: “Wah bener tuh Pak, ternyata berguna juga tuh 
komplotan ‘pregam’.”
Kades: “Apaan tuh Pak, pregam?”
Investor: “PREMAN BERSERAGAM! HAHAHA!” 

Kibul Berdengung, Hilang Sawah Sekampung 
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