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“REORGANISASI RUANG DAN PENYINGKIRAN PEREMPUAN” 

Oleh:  Kasmiati 

 

Krisis sosial-ekologi terus berlangsung secara cepat dan brutal. Istilah-istilah lama 

tidak lagi cukup memadai menjelaskan bagaimana fenomena ini terjadi. Perubahan atau 

reorganisasi ruang dimobilisasi oleh banyak hal, baik yang terlihat secara jelas, tersamar 

dibalik istilah pembangunan, ataupun melalui kepentingan ekonomi-politik yang bekerja 

kasatmata tapi busuk dan merusak. Dampaknya sangat terasa dalam proses perubahan ruang 

di berbagi tingkatan baik lokal, nasional, maupun global.  Dibutuhkan analisis yang lebih 

baru dan kritis guna melihat bagaimana ini terjadi serta dampaknya, terutama kepada kaum 

perempuan yang utama tercampakkan (expelled) dalam proses ini. Berkaitan dengan 

kebaruan analisis kritis itulah, pada tanggal 10 Agustus 2016, kelompok belajar agraria dan 

perempuan Sajogyo Institute mengadakan diskusi mengenai “Reorganisasi Ruang, Krisis 

Sosial Ekologi dan Akibatnya Terhadap Perempuan”. 

 

Proses reorgansiasi ruang di berbagai tingkatan 

 

“The acquisition of local land by foreign governments and foreign firms is a 

centuries-old process in much of the world”, (Saskia Sassen, 2014). 

 

Sesungguhnya ruang itu tidaklah statis melainkan terus mengalami perubahan yang 

digerakkan oleh banyak hal di sekitarnya, termasuk yang jauh tapi berdampak. Kebijakan 

sosial, ekonomi dan politik disadari atau tidak merubah struktur ruang juga kehidupan yang 

menjadi bagian daripadanya. Ruang sebagai kesatuan sistem sosial-ekologi tidak dapat 

terpisahkan satu sama lain—alam dan manusia—saling mempengaruhi juga dipengaruhi 

sebagai kesatuan kosmis. Mengatur ruang gerak manusia dan penguasaan tanah, pembolak-

balikan tanah, atau secara sederhana terjadi proses reorganisasi ruang. 

Proses reorganisasi ruang pada tingkatan global dijelaskan dengan baik dalam karya 

Saskia Sassen berjudul “Expulsion brutality and complexity in the global economy” terbit 

pada tahun 2014. Dalam buku ini Sassen mengkonseptualisasi dan menkontekstualkan 

kemajuan yang dilengkapi tekhnologi canggih dan sistem yang kompleks sebagai penciri 

modernitas pada akhirnya merupakan penyingkiran paksa yang dia istilahkan dengan kata 

“expulsion”. Ciptaningrat Larastiti dari Sajogyo Institute, sebagai pembahas naskah Sassen 

menjelaskan mengenai cara bagaimana pengorganisasian ruang pada tatanan global yang cara 

kerjanya sangat kompleks, salah satunya, melalui finansialisasi. “Finansial itu kapabalitas 

yang dibentuk dan dibentuk ulang untuk mempengaruhi bagaimana ekonomi itu diurus oleh 

negara dan pasar. Finance itu adalah kemampuanya. Jadi Finance itu bukan banking, tapi 

finance itu sebuah kereatifitas atau kemampuan untuk menjual sesuatu yang bahkan kita tidak 

punya. Finance itu bicara tentang kapasitas bagaimana kemudian menggelembungkan uang 

yang sebenarnya tidak secara riil dimiliki.” Lebih lanjut Laras mengungkapkan bahwa 

“finansialisasi itu masuk melalui structural adjustment atau penyesuaian-penyesuaian 

struktural yang dilakukan oleh IMF, bank dunia, dan WTO”. 
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  Lembaga keuangan internasional dan perusahaan asing berperan utama dalam 

poroses akuisisi lahan pada tingkat global melalui investasi asing untuk keperluan tanaman 

industri terutama kelapa sawit dan tanaman pangan berskala besar. Akuisisi dan peningkatan 

harga pangan semakin mendorong permintaan atas tanah bahkan yang hanya bertujuan untuk 

spekulasi. Investasi asing masuk dalam suatu negara melalui pengaturan utang dalam hal ini 

pendisiplinan—termaksud perjanjian-perjanjian bilateral antara negara. Dampaknya, harga 

tanah melonjak beberapa kali lipat dari harga sebelumnya serta terciptanya asset-asset asing 

(foreign asset) dalam suatu negara. Akibatnya, semakin banyak orang, terutama kalangan 

bawah, tercampakkan dari ruang hidupnya atau dalam bahasa Sassen terjadi microexpulsions 

petani kecil. Orang-orang di desa terlempar dari ruang-ruang hidupnya karena terjadi 

peningkatan kadar racun dalam tanah dan air di sekitar perkebunan warga, memaksa mereka 

keluar dari perdesan menuju kota yang pada akhirnya menciptakan kantung-kantung 

kemiskinan. 

 Di desa, kelangsungan hidup masyarakat terancam karena  kehilangan tanah dan 

airnya. Sementara di kota, mereka sama sekali tidak mempunyai ruang untuk sekedar tinggal. 

Semua itu karena kehidupan dimoneterisasi dalam rangka penciptaan kemudahan bagi 

investasi dan akuisisi lahan di belahan selatan atau dunia ketiga. Kehidupan perdesaan 

mengalami kehancuran disebabkan rusaknya alam, ekonomi rakyat pun porak-poranda. 

Sumber-sumber pangan keluarga petani rusak, sumber pendapatan tambahan dan 

pengetahuan turun-temurun hilang akibat sistem monokultur yang juga berarti hancurnya 

habitat flora dan fauna. Hal paling mengerikan dari proses reorganisasi ruang dalam jangka 

panjang adalah terciptannya lahan dan air mati (dead land and water). Suatu kondisi di mana 

tanah dan air di suatu daerah telah terkontaminasi zat-zat beracun sehingga tidak dapat 

berfungsi dan membahayakan jika dikonsumsi. Sederhananya, fungsi layanan alam tidak 

dapat lagi bekerja secara alamiah untuk memberikan kehidupan atau bahkan untuk 

memulihkan dirinya-sendiri. 

*** 

Proses reorganisasi ruang pada tingkat regional Asia Tenggara dijelaskan melalui 

Naskah Colchester dan Chao (2015).  Naskah ini dibahas oleh Lina Rintis Susanti dari 

women research institute. Menggambarkan bagaimana industri ekstraktif khususnya ekspansi 

kelapa sawit merubah tatanan ruang berbagai negara di Asia Tenggara seperti Filipina, 

Thailand, Vietnam, Kamboja, Indonesia, Malaysia dan Papua Nugini. Rintis menjelaskan 

bahwa kebijakan pemerintah atau negara merupakan salah satu faktor pendorong ekspansi 

perusahaan kelapa sawit. Contohnya di Indonesia “kebijakan negara yang ramah terhadap 

perusahaan kelapa sawit yang tadinya 7 juta sekarang sudah 12 juta. Perkebunan kelapa sawit 

terluas itu Indonesia 80% ada reorganisasi ruang. Merusak eksositem, merusak lahan 

gambut”. 

Investor terus mencari cara menemukan lahan untuk menanamkan investasinya, tak 

peduli kondisi tanahnya seperti apa—apakah  dataran tinggi, dataran rendah, daerah resapan, 

atau bahkan kawasan yang dilindungi. Kasus yang terjadi di Filipina, misalnya, “karena 

terbatasnya daerah yang terbuka untuk ekspansi kelapa sawit di dataran rendah Filipina, 

investor kelapa sawit memindahkan rencana pengembangannya ke daerah dataran tinggi. 
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Masalahnya, beberapa daerah di mana perkebunan kelapa sawit telah berekspansi dan daerah 

yang potensial untuk pengembangan ke depan, terletak di lahan hutan yang dilindungi oleh 

instrumen tenurial DENR dan di wilayah leluhur masyarakat adat”, (Cholester dan Chao, 

2015). Hal ini berarti perampasan tanah komunal, pembatasan akses masyarakat lokal / adat 

terhadap sumber kehidupan (tanah, hutan sebagai tempat menanam dan mencari pangan). 

*** 

Perubahan tata guna lahan di tingkat mikro dapat dipahami melalui kasus Makroman 

yang ditulis oleh Sitti Maimunah pada tahun 2014. Naskah ini menggunakan pendekatan 

etnografis dan mencoba mengungkap secara kritis bagaimana perubahan rezim pengusaan 

dan pengelolaan sumberdaya berdampak bagi alam dan kehidupan masyarakat di tanah 

Makroman. Terutama industri keruk batubara yang izin-izinya terus bertambah dan terus-

menerus memperburuk keadaan—situasi krisis sosial-ekologis semakin meluas. Tak sampai  

dua tahun, sejak datangnya tambang batubara CV Arjuna pada 2006, terjadi diferensiasi 

sosial dan spasial. Bukit-bukit menjadi lubang, air yang dulunya jernih berubah  keruh, 

musim hujan kerap disertai banjir lumpur. Akibatnya, gagal panen dan ikan-ikan di kolam 

mati. Tak hanya itu, krisis air pun terjadi bahkan di musim hujan. Dua tahun terakhir warga 

terpaksa meminta perusahaan memompa air dari lubang tambang mengairi sawah-sawah dan 

kolam ikan, hal yang tak pernah terjadi sebelumnya. Sejak ekonomi pemerintah daerah 

Samarinda bertumpu pada tambang batubara, warga Makroman menjadi tak berdaulat atas 

tanah dan airnya (Maimunah, 2014).  

Mayoritas warga Makroman adalah transmigran dari Jawa dan bekerja sebagai petani 

dengan  membuat sawah di lahan rawa Kalan Luas. Kehadiran industri ekstraktif telah 

merubah kehidupan mereka secara struktural maupun kultural. Tanah tidak lagi diperlakukan 

sebagai aset utama yang harus dimiliki petani dalam rangka menjaga keberlangsungan hidup, 

melainkan dikomodifikasi (diperjual-belikan sebagi komoditas untuk tujuan spekeluasi) dan 

akhirnya banyak dikusai penguasaha. Ada juga pola peminjaman tanah dari para transmigran 

ke perusahaan tambang sehingga tempat tinggal mereka sangat dekat dengan lobang galian 

tambang—hal ini telah menelan banyak korban jiwa terutama anak-anak kecil.    

Komodifikasi tanah juga membuat warga bengantung pada uang tunai. Ada yang 

bahkan menjual tanah hanya karena alasan gengsi, untuk memenuhi kebutuhan barang tersier 

dan menjadi lebih konsumtif. Strutkrur nafkah masyarakat pun ikut berubah, banyak warga 

yang beralih kerja dari sektor pertanian menjadi buruh di perusahaan tambang sebab ruang 

yang tersedia bagi warga hanyalah ruang-ruang sisa dari perusahaan tambang yang tidak lagi 

produktif, bahkan rentan bencana seperti banjir lumpur dan krisis air.  

 

Penyingkiran paksa perempuan 

Sistem kompleks yang ditopang oleh bekerjanya lembaga keuangan (finansialisasi 

aset) mempengaruhi pasar atau negara dalam mengelolah perekonomian. Hal ini turut 

memperkuat kait kelindan perusahaan dan negara dalam pengelolaan sumberdaya alam. 

Kondisi ini berlangsung sangat halus—dibutuhkan daya kritis dan analisis yang mendalam 

untuk sampai melihat kertekaitanya dengan proses pengorganisasian ruang yang pada 

akhirnya berwujud pengusiran rakyat terutama perempuan dari ruang kelolah. 
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Gambaran ini terekam jelas dalam operasi monopoli perusahaan besar, ekspansi 

besar-besaran berupa penggalian sumberdaya yang terkandung dalam bumi, perluasan 

industri ekstraktif termaksud pembukaan perkebunan berskala luas, ditopang oleh lembaga 

keuangan serta kebijakan-kebijakan yang pada dasarnya memang tidak pernah ditujukan 

untuk perbaikan kualitas hidup masyarakat apalagi lingkungan. Tujuan satu-satunya adalah 

akumulasi modal. Maka, dalam proses reorganisasi ruang, perubahan yang terjadi seringkali 

mengarah pada penghancuran. Dalam hal ini istilah-istilah lama berupa gagasan mengenai 

pembangunan, kesejahteraan, pertumbuhan dan berbagai term lain yang sering digunakan 

perlu ditinjau ulang. Apakah telah berdaya guna sebagaimana maksudnya yang indah-indah 

dan mulia itu, atau jangan-jangan malah menjadi titik masuk bekerjanya modal yang 

berujung pada penghancuran dan brutalitas atas nama modernitas. Maka kerja memulihkan 

kondisi sosial-ekologi akibat pengorganisasian ruang yang berdaya rusak tidaklah mudah. 

Karena di balik pengorganisasian ruang, terdapat sebuah sistem yang kompleks, yang bekerja 

untuk mencari dan menyediakan ruang sebagai tempat berlangsungnya proses akumulasi 

modal (Sassen, 2014). 

Sejauh ini penurunan kualitas alam dan kehidupan akibat reorganisasi ruang merubah 

sistem penghidupan dan menghancurkan tatanan sosial-ekologi. Konsekuensinya, perempuan 

sebagai yang paling dekat dengan alam tersingkir—disingkirkan. Hal ini seringkali memaksa 

perempuan meninggalkan tanah-airnya agar kehidupan dapat tetap berlangsung. Perempuan 

sebagai yang pertama tersingkir ketika proses pengorganisasian/ reorganiasi ruang berkedok 

pembangunan berlangsung karena selama ini perempuan selalu  dianggap bukan yang utama 

walau memiliki peran yang sangat penting. Kebutuhan perempuan tidak pernah diafirmasi. 

Distribusi informasi, misalnya, seringkali sangat sulit bahkan sama sekali tidak sampai ke 

perempuan dan hanya berputar pada pusaran tertentu yang didominasi laki-laki. Distribusi 

informasi yang timpang secara langsung membuat keterlibatan perempuan dalam 

pengambilan keputusan terkait alih fungsi tanah (misalnya dipinjamkan ke perusahaan 

tambang, dikapling-kapling untuk dijual dijadikan wilayah perumahan) menjadi sangat 

rendah. 

Sistem adat dan hukum positif juga masih banyak yang belum berpihak pada 

perempuan. Misalnya hak waris secara adat atau juga agama memberikan laki-laki bagian 

tanah yang lebih luas. Sistem kepala rumahtangga yang harus laki-laki sehingga perempuan 

tidak dapat mendaftarkan diri sebagi pemilik tanah, atau sertifikat tanah kolektif melalui 

lembaga, koperasi dll., yang strukturnya patriarkal. Semua ini mempersempit hak perempuan 

atas tanah dan semakin melemahkan posisinya. 

Selain itu, ketika industri ekstraktif beroperasi, perekrutan tenaga kerja seringkali 

besar-besaran dan mengutamakan laki-laki. Perempuan biasanya ikut serta membantu suami/ 

kerabat laki-laki untuk menyelesaikan pekerjaan (memenuhi target kerja) dan ini tanpa 

dibayar atau diberi upah. Maka yang terjadi adalah tenaga (produktivitas kerja) perempuan 

sama sekali tidak dihitung atau menjadi nilai lebih yang dihisap perushaan.  Selanjutnya laki-

laki (suami) sebagai penerima upah menjadi pengontrol uang tunai, padahal kehidupan rumah 

tangga (urusan ketersediaan makananan sehari-hari, uang jajan anak, biaya sekolah, dll) 

diserahkan kepada perempuan (istri) sebagai penanggung jawab.  



Artikel Diskusi Kelompok Belajar Agraria dan Perempuan 
Sesi 2: “Reorganisasi Ruang, Krisis Sosial Ekologi & 

Akibatnya Terhadap Perempuan” 
Bogor, Rabu 10 Agustus 2016 

 

Sementara itu reorganiasi yang terus berlangsung telah menyebabkan krisis sosial-

ekologi berupa tanah, air dan sungai yang mati, melumpuhkan ruang gerak serta melumat 

pengetahuan, dan kuasa perempuan secara perlahan. Perempuan  terpaksa bekerja melampaui 

waktu kerja dengan beban rangkap. Watak predatory industri ekstratif selalu menjadikan 

perempuan sebagai tumbal utama. Dalam Maimunah (2014), dituliskan bahwa perempuan 

sangat merasakan rusaknya sumber-sumber air. Di ujung RT 13, Ibu Nurbaiti, 43th, dulu 

mengambil air dari parit-parit sawah dan hutan, jalan, dan  tepian sawah, yang terkumpul 

dalam lubang-lubang dangkal. Kini rumahnya hanya sekitar 500 meter dari lubang tambang 

batubara CV Arjuna. Saat hujan deras, lumpur dari tambang mengalir dan masuk 

menggenangi rumahnya. Hingga kini, bekas genangan itu masih terlihat. “Dulunya air di 

parit  di sawah dan sungai-sungai kecil airnya jernih, bisa digunakan untuk mandi dan 

mencuci, tapi sejak ada perusahaan tambang, tak bisa lagi, airnya keruh”, ungkap Ibu 

Nurbaiti. Namun di tengah seluruh proses penyingkiran ini, banyak perempuan berdaya tahan 

tinggi, teguh berjuang menjaga tanah-airnya sebagai satu ruang hidup yang perlu dipulihkan 

dari proses reorganisasi yang merusak. Walau beban ganda semakin menjadi-jadi. 

Karena itu, penting untuk segera disadari semua pihak bahwa kita tidak sedang 

bergerak kemana-mana, apalagi menuju modernitas atau kemajuan, tidak sama sekali. Kita 

hanya sedang digusur, dipaksa bergesar, bergerak menuju sumur-sumur kematian. Utamanya 

perempuan, sebagai yang pertama disingkirkan dalam proses ini. 


