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PEREMPUAN DALAM REORGANISASI RUANG 

 

I. Rezim atau Formasi Predator 

Istilah formasi pemangsa (predatory formation) digunakan oleh Sassen (2014: 13) 

untuk menunjukkan kompleksitas relasi kuasa yang merupakan perpaduan dari kalangan elite 

dan ragam kapasitas sistemik yang mendorong terbentuknya konsentrasi ekonomi dan 

pemiskinan mayoritas penduduk dunia, baik di negara-negara bagian utara (global north) 

maupun negara-negara bagian selatan (global south), baik kelas menengah maupun kelas 

bawah, meski dalam berbagai bentuk dan pola yang berbeda. Di tingkat global, terjadi 

peningkatan kekayaan sebesar 60 persen yang terkonsentrasi pada 1 persen penduduk dunia 

selama dua puluh tahun terakhir, bahkan 100 biliarder terkaya dunia berhasil menambahkan 

kekayaannya sebesar 240 biliun dollar pada tahun 2012, yang sebenarnya empat kali lebih 

dari cukup untuk menanggulangi kemiskinan penduduk dunia.  

Menurut Sassen (2014: 118-119), faktor utama yang mendorong terjadinya pemusatan 

kekayaan tersebut adalah pembentukan sistem finansial yang mulai mengemuka pada tahun 

1980-an dan semakin meluas di perbagai penjuru dunia pada tahun 1990-an. Berbeda dengan 

perbankan tradisional yang menjual uang yang dimilikinya, perusahaan finansial bahkan 

mampu menjual yang tidak dimilikinya dengan mengalkulasi berbagai aset dalam sirkulasi 

perekonomian, merancang instrumen-instrumen spekulatif, menyesuaikannya dengan skema 

institusional, lalu menjualnya ke pihak investor. Finansialisasi ruang-ruang kehidupan ini 

dikembangkan melalui ragam kemampuan teknis, inovasi dan pemasaran, sekaligus 

dimuluskan oleh berbagai kebijakan pemerintah. “Finance itu, menurut Sassen, mesin 

(capability) yang dibentuk dan dibentuk ulang untuk mempengaruhi bagaimana ekonomi itu 

diurus oleh negara dan pasar,” ungkap Laras yang menjadi presentator diskusi sesi kedua. 

Melalui skema finansial yang dikembangkan oleh kolaborasi kuasa antara perancang 

finansial, investor dan pemerintah, itulah terjadi pengaturan ruang-ruang kehidupan yang 

berakibat tidak hanya pemiskinan penduduk, tetapi juga ragam bentuk pengusiran paksa 

(expulsions) dari sistem perekonomian. 

Di Indonesia, kebijakan pemerintah pusat yang disesuaikan dengan skema 

perekonomian global adalah Peraturan Presiden No.32 tahun 2011 tentang Master Plan 

Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (MP3EI). Dalam 

Konferensi Tingkat Tinggi Forum Kerjasama Asia Pasifik (APEC) pada 6 Oktober 2013 di 

Bali, Presiden Susilo Bambang Yudoyono menegaskan bahwa MP3EI menargetkan 

penggalangan investasi sekitar 460 miliar dolar dalam waktu empat belas tahun ke depan, 



yang akan dialokasikan pada 22 kegiatan ekonomi utama, di antaranya pertambangan, 

industri, energi, kelautan, pariwisata, dan telekomunikasi (Rachman dan Yanuardy 2014: 36). 

Megaproyek MP3EI ini dirancang untuk menyambut kesepakatan pemimpin ASEAN dan 

Asia Timur dalam membangun pasar bebas dan konektivitas perekonomian Asia, 

sebagaimana tertuang dalam dokumen CADP (Comprehensive Asia Development Plan) yang 

dihasilkan oleh sejumlah ahli ekonomi dari 16 negara yang tergabung dalam ERIA 

(Economic Research Institute for ASEAN and East Asia) pada tahun 2010. Rancangan 

dokumen CADP ini ditujukan untuk menguatkan saluran sirkulasi sumberdaya finansial 

melalui kombinasi penggunaan sumberdaya publik-swasta, perancangan strategi 

pembangunan, dan pembentukan arsitektur finansial. 

Melalui rancangan MP3EI, pemerintah Indonesia membentuk sistem dan arsitektur 

finansial yang selaras dengan skema pasar bebas sebagaimana dicanangkan oleh para 

intelektual dan ahli ekonomi ERIA. Implementasi MP3EI ini dilakukan dengan cara 

mereorganisasi ruang-ruang kehidupan dalam skala besar, dengan menggunakan tiga strategi 

pembangunan: (1) Pembentukan koridor-koridor ekonomi melalui pembentukan blok-blok 

produksi, seperti pemberian konsesi-konsesi skala luas untuk produksi komoditas global, 

serta penciptaan kawasan industri khusus atau kawasan perhatian investasi; (2) pembangunan 

infrastruktur untuk memperlancar aktivitas bisnis, seperti pembangunan jalan raya, 

pelabuhan, bandar udara, jembatan, sistem kereta api, energi, serta teknologi informasi dan 

komunikasi; (3) penguatan sumber daya manusia dan pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi nasional sebagai upaya menyelaraskan program pendidikan dengan skema 

pengembangan perekonomian nasional (Rachman dan Yanuardy 2014: 46). Rancangan 

MP3EI yang cenderung memfasilitasi kepentingan para pebisnis besar di Pulau Jawa dan 

Sumatera, melalui penetapan proporsi besar pada proyek jalan tol, pelabuhan, dan kereta api, 

justru mengesampingkan infrastruktur yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Selain 

itu, program MP3EI yang memuluskan konversi lahan-lahan pertanian menjadi kawasan 

industri pertambangan tidak hanya berpotensi semakin memperparah degradasi lingkungan 

tetapi juga merampas hak-hak petani atas sumber daya negara (Komnas HAM 2014: 110-

112). 

Sejak turunnya produksi migas Indonesia, batubara menjadi komoditas global penting 

yang mengalami peningkatan produksi setiap tahunnya; penggalian batu bara mencapai 386 

juta ton pada 2012, lalu meningkat signifikan dengan mencapai 421 juta ton pada 2013. 

Hanya sekitar 20,3 persen produksi batu bara digunakan untuk kebutuhan dalam negeri, 

sisanya diekspor ke Jepang, Cina, India, Korea Selatan, dan beberapa negara ASEAN. 



Program MP3EI diproyeksikan membutuhkan tambahan energi listrik sekitar 90.000 MW 

hingga tahun 2025, yang sekaligus meningkatkan kebutuhan energi fosil untuk 

pengembangan ekonomi utama dalam enam koridor MP3EI, seperti pengadaan listrik untuk 

Pembangkit Listrik Tenaga Uap, Pembangkit Listrik Mandiri (IPP), pabrik semen, dan 

smelter logam. Dalam dokumen MP3EI (2010: 100-101), pertambangan batubara di 

Kalimantan ditetapkan sebagai salah satu kegiatan ekonomi utama untuk menopang 

perekonomian Koridor Ekonomi Kalimantan. Kalimantan memiliki 51,2 persen cadangan 

batubara: sekitar 72 persen berada di Kalimantan Timur, sekitar 23,7 persen di Kalimantan 

Selatan, sekitar 3,1 persen di Kalimantan Tengah, dan 1 persen di Kalimantan Barat.  

Di Kota Samarinda Kalimantan Timur, banyak elite pemerintah daerah berlatar 

pengusaha sehingga cenderung mengeluarkan kebijakan yang memuluskan industri batu bara 

(Maimunah 2014: 16-19). Misalnya, pengusaha yang banyak membeli tanah di Makroman 

juga menjabat sebagai bendahara Partai Demokrat pada tahun 2012. Pengusaha tersebut juga 

menjadi pendukung utama Achmad Amins yang menjabat sebagai walikota Samarinda dua 

periode (2000–2010). Pada tahun 2001, Pemerintah Kota Samarinda dalam kepemimpinan 

Achmad Amins dan Sahari Jaang mengeluarkan satu ijin tambang batubara seluas 87,52 

hektar, pada 2005 bertambah menjadi 38 ijin seluas 20.323,1 hektar, dan naik pada 2009 

menjadi 76 ijin seluas 27.556,66 hektar. Selain itu, dalam memuluskan konversi lahan 

menjadi industri pertambangan, kolaborasi elite pemerintah daerah dan pengusaha tersebut 

juga menjalin kerja sama dengan organisasi massa (Pemuda Pancasila), bisnis pengamanan 

(Elang Borneo dan Matahati Dara 123), dan pondok pesantren Nabil Husein. Kelindan kuasa 

yang terbangun dalam industri tambang tersebut seolah menenggelamkan krisis ekologis 

yang diakibatkan oleh praktik penambangan berskala luas. Sebagaimana perancangan 

arsitektur finansial di tingkat nasional yang memuluskan hadirnya para investor dalam 

mereorganisasi ruang, elite pemerintah daerah juga merancang instrumen-instrumen yang 

mendukung terjadinya pengaturan ruang bagi pengembangan industri berskala besar tanpa 

memedulikan ketersingkiran penduduk dari sistem perekonomian. 

Selain industri batu bara, salah satu konversi lahan besar-besaran yang ditujukan 

untuk memenuhi komoditas global adalah ekspansi perkebunan kelapa sawit yang merupakan 

penyebab utama deforestasi di kawasan Asia Tenggara (Colchester dan Chao 2011). Tidak 

hanya mengakibatkan degradasi hutan dan hilangnya keanekaragaman hayati, ekspansi 

perkebunan kelapa sawit ini telah menyingkirkan penduduk lokal yang sebelumnya 

memanfaatkan hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, reorganisasi ruang 

yang diperuntukkan untuk perkebunan kelapa sawit juga melahirkan eksploitasi tenaga kerja, 



terutama perempuan dan pekerja migran. “Kemudian direkrut ke kebun kelapa sawit. Pola 

hubungan ketenagakerjaannya itu monopsonistik, yang sangat merugikan petani kecil karena 

tidak bisa menjual, terpaksa menjadi budaknya perkebunan kelapa sawit. Bekerja berbulan-

bulan tanpa tahu berapa gajinya. Gaji dipotong tidak ada transpransi. Posisinya hanya 

sebagai penanam,” jelas Rintis yang menjadi presentator Diskusi Sesi Kedua. 

 

II. Krisis Ekologis dan Penyingkiran Perempuan  

Seiring kian banyaknya penambangan di Kota Smarinda, kerusakan lingkungan pun 

semakin meluas. CV Arjuna yang memiliki konsesi lahan seluas 1.598 hektar di Kelurahan 

Makroman, Kota Samarinda Kalimantan Timur, terus meningkatkan produksi batubara dari 

tahun ke tahun; CV Arjuna yang awalnya memproduksi batu bara sebesar 48,945.01 ton pada 

2007 terus meningkatkan produksinya hingga mencapai 540.050 ton pada 2011 (LAKIP 

Dinas Pertambangan Samarinda 2011: 17). Tidak sampai dua tahun sejak CV Arjuna 

melakukan praktik penambangan pada 2006, bukit-bukit menjadi lubang, air berubah keruh, 

banjir lumpur terjadi di musim hujan, sehingga mengakibatkan gagalnya panen dan matinya 

ikan-ikan di kolam (Maimunah 2014: 4). Besarnya krisis ekologis yang terjadi di sekitar area 

penambangan berakibat pada hilangnya pencaharian petani. Perempuan yang biasanya lebih 

banyak memiliki pekerjaan di sektor pertanian, mulai dari menanam, membersihkan rumput 

hingga memanen, mangalami dampak yang paling buruk.  

Berkurangnya lahan pertanian yang beralih fungsi atau tercemar oleh industri 

penambangan telah menghilangkan sumber penghidupan perempuan. Misalnya, kebun 

Aisyah yang sering tergenang lumpur batubara terpaksa dikontrakkan pada CV arjuna selama 

3 tahun seharga Rp 30 juta. Perusahaan memiliki banyak cara untuk mengambil alih lahan 

penduduk, salah satunya memanggill dan meminta tokoh-tokoh lokal untuk mencarikan tanah 

dengan imbalan pemberian gaji bulanan, lalu tanah pun disertifikat atas nama perusahaan. 

Jual beli tanah juga berkembang menjadi beragam model, seperti model fee yang berupa 

pembagian hasil dari perusahaan kepada penduduk yang tanahnya bersedia digali, atau model 

kontrak yang dilakukan dengan menyewakan tanah dalam beberapa waktu kepada 

perusahaan. 

Peserta diskusi sesi kedua, Debby Manalu, yang bergiat di Jaringan Anti Tambang 

(JATAM) Sumatra Utara, juga berbagi pengalamannya dalam mendampingi perempuan yang 

memperjuangkan tanahnya. Sebagaimana yang terjadi di Makroman, perusahaan tambang 

melakukan beragam cara dan pendekatan untuk bisa mengambil alih kepemilikan lahan; 

pemilik lahan bahkan tidak mengetahui siapa yang membeli tanahnya. “Bertebaran konsep-



konsep bahwa bertani itu merugikan, tidak bisa sejahtera jika bertani.  Kamu tidak jadi 

manusia kalau hanya bertani,” ujar Debby Manalu. Akhirnya, banyak penduduk bekerja di 

penambangan, yang tidak lama kemudian mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). 

Setelah kebingungan karena tidak memiliki lahan lagi, penduduk pun menjadi buruh-buruh di 

lahan petani lain yang belum dijual.  

Dalam industri perkebunan kelapa sawit, perempuan yang diterima kerja di 

perkebunan cenderung dipekerjakan sebagai penyemprot pestisida dan pupuk, yang berisiko 

terkena bahan kimia berbahaya seperti paraquat, ditambah buruknya fasilitas medis 

(Colchester dan Chao 2011). Selain bekerja melebihi waktu dengan upah di bawah standar, 

pekerja perempuan juga menanggung biaya tambahan untuk transportasi dan pembayaran 

hutang. “Perempuan dituntut untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Perempuan dipaksa 

untuk mencari alternatif sumber pendapatan seperti melakukan prostitusi,” ungkap Rintis 

yang menjadi presentator dalam diskusi sesi kedua. Tidak hanya dieksploitasi oleh pihak 

perusahaan perkebunan kelapa sawit, perempuan juga sering mengalami pengucilan dalam 

relasi rumah tangga karena suami yang menerima gaji lebih besar dari perusahaan cenderung 

mengontrol pendapatan.  

Dalam Diskusi Sesi Pertama, Siti Maimunah menceritakan kisah Sukiyem yang selalu 

mengikuti suaminya sebagai penjaga eskavator perusahaan yang rusak di pinggir lubang 

tambang. Tempat menjaga eskavator lumayan jauh dari rumah mereka, sekitar setengah jam 

berjalan kaki melewati sawah-sawah dan tampungan air tambang. Awalnya, Sukiyem 

menyatakan bahwa dia tidak berani tinggal sendirian di rumah. Namun, setelah beberapa 

minggu, akhirnya Sukiyem baru mengaku, "Biar uangnya diberikan kepada saya". Ternyata, 

Sukiyem sudah berpengalaman dengan suaminya yang sering tidak memberikan uang belanja 

jika tidak diminta. “Jadi struggle-nya berlapis-lapis. Jika kita bicara metode, tidak serta 

merta dia akan bercerita apa yang sebenarnya. Bahkan untuk menjangkau itu, kita perlu 

berusaha menggali,” jelas Maimunah pada diskusi sesi pertama.  
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