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BAB IV 

DAMPAK MASTER PLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN 

PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA (MP3EI) 2011-2025 BAGI 

RAKYAT INDONESIA 

 

Bab ini akan menjelaskan tentang dampak MP3EI bagi persoalan rakyat 

khususnya terkait perampasan atas ruang hidup (tanah) yang menimbulkan 

serangkaian konflik agraria ataraa masyarakat negera, dan swasta. 

Sebagaimana visi dari Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan 

Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025 adalah MewujudkanMasyarakat 

Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, danMakmur.Untukmewujudkannya, MP3EI 

diharapkan mampumendorongpertumbuhanekonomiriilsebesar 6,4-7,5 

persenpadaperiode 201-2014, dan sekitar 8,0-9,0 persenpadaperiode 2015-2025. 

Melaluilangkah MP3EI, ditergetakanpendapatan per kapita masyarakat Indonesia 

sebesar USD 14.250-USD 15.500 dengannilai total perekonomian (PDB) 

berkisarantara USD 4,0-4,5 triliun. 

Salah satu dampak khusunya bagi rakyat Indonesia adalah kemampuan 

MP3EI mengatasiketimpanganpembangunanantarwilayah. Pembangunan di 

Indonesia yang selama ini terpusat diwilayah jawa, melalui Desain MP3EI yang 

membagi wilayah Indonesia kedalam 6 koridor ekonomi (koridor ekonomi 

sumatra, jawa, kalimantan, Bali – Nusa Tenggara, sulawesi, kepulauan maluku-
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papua) diharapkan dapat mengatasi ketimpangan pembangunan antar wilayah dan 

terwujudnya pemerataan pembangunan.  

Kedua, pengembangan pembangunan melalui koridor ekonomi, 

berdasarkan potensi dari daerah di setiap koridor diharapkan akan meningkatkan 

jumlah produk-produk unggulan dan dan dapat menggenjot anggaran pendapatan 

belanja daerah (APBD).  

Namun di balik visi dari MP3EI, desain MP3EI  juga menyimapan banyak 

persoalan bagi rakyat Indonesia. Sebagian besar proyek MP3EI yang bertumpu 

pada dan sektor pengerukan sumber daya alam (SDA) dan pembangunan 

infrastruktur yang membutuhkan luasan lahan dalam jumlah yang sangat besar, 

mengakibtkan timbulnya serangkaian persoalan perampasan atas ruang hidup 

masyarakat dan maraknya sejumlah konflik agraria di Indonesia. 

A.  Konflik Agraria 

Konflik agraria yaitu sebuah istilah untuk menjelaskan konflik agraria 

yang terjadi (melibatkan) penduduk setempat di satu pihak yang berhadapan 

dengan kekuatan modal dan/atau instrumen negara. Dengan demikian, istilah 

ini merujuk kepada konflik antara kelompok-kelompok masyarakat sipil di 

satu pihak yang berhadapan dengan dua kekuatan lainnya yang ada di dalam 

kehidupan bermasyarakat yakni, sektor bisnis dan/atau negara
1
. 

                                                           
1
Lihat Naskah Akademik Usulan Pembentukan Komisi Nasional untuk Penyelesaian Konflik 

Agraria, Komisi Nasional Hak AsasiManusia 2003 
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Konflik agraria ditengarai adalah konflik perebutan atas sumber-

sumber agraria antara negara dengan masyarakat, perusahan, yang 

menempatkan tanah sebagai persolan pokok.  

Dari catatan Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), selama lima 

tahun terakhir (2009 - 2013), terjadi peningkatan jumlah konflik agraria 

sebanyak 314% atau 3 (tiga) kali lipat.semenatara untuk untuk luasan areal 

konflik juga terjadi jika peningkatan luasan sebanyak 861% bila 

dibandingkan luasan luasan areal konflik pada tahun 2009. Jumlah kepala 

keluarga yang terlibat konflik pada 2013 juga meningkat sebanyak 1.744% 

dibandingkan 2009.  

Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) juga mencatat sepanjang 

tahun 2013 terdapat sebanyak 369 konflik agraria dengan luasan areal 

mencapai 1.281.660.09 hektar (Ha) dan melibatkan 139.874 Kepala Keluarga 

(KK).
2
 Dari luasan areal konflik agraria tersebutterbagi ke dalam bebarapa 

sektor sebagai berikut ; 

Tabel 4.1 Persebaran Konflik Agraria Berdasarkan Sektor 2013 

No Sektor Persentase konflik 

1 Perkebunan 180 (48,7 %) 

2 Infrastruktur 105 (28,46%) 

3 pertambangan 38 (10,3 %) 

4 kehutanan 31 (8,4 %) 

5 Pesisir/kelautan 9 (2,4 %) 

6 Lain-lain 6 (1,63 %) 

Sumber : KPA, 2013 

                                                           
2
Laporan akhir tahun 2013 Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) 
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Sementara ditahun 2014KPA juga mencata jumlah konflik agraria 

terus meningkat, menurut catatan Konsorsium Pembaharuan 

Agraria(KPA)jumlah konflik agraria pada tahun 2014 sebanyak 472 atau 

bertambah 103 pada tahun 2013 yang terjadi di seluruh Indonesia dengan 

luasan mencapai 2.860.977,07 hektar. Konflik ini  melibatkan sedikitnya 

105.887 kepala keluarga (KK)
3
. Dan menimbulkan jatuhnya korban tewas 

mencapai 19 orang, tertembak 17 orang, luka-luka akibat dianiaya 110 orang 

dan ditahan 256 orang.  

Konflik agraria yang mengalami peningkatan setiap tahun seiring 

dengan meluasnya proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan 

Pembangunan Ekonaom Indonesia (MP3EI) 2011-2025 yang menitikberatkan 

pada pembangunan infrastruktur, konflik agraria tertinggi pada tahun ini 

dapat dilihat terjadi pada proyekproyek infrastruktur. KPA mencatat 

sedikitnya telah terjadi 215 konflik agraria (45,55%) di sektor ini. 

Di sisi lain Pemberlakuan Undang - Undang No. 2 tahun 2012 tentang 

Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagai 

landasan yuridisbagi pengadaan tanah untuk mega proyek masterplan 

percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi indonesia (MP3EI) 

memperparah sejumlah konflik agraraia di Indonesia. Melalui undang - 

undang tersebut, atas nama pembangunan untuk kepentingan umum, negara 

mengambilalih lahan masyarakat secara paksa dengan dalih untuk 

kepentingan umum.   

                                                           
3
Laporan akhir tahun 2014 Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) 
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Lahirnya kebijakn pengadaan tanah untuk kepentingan umum tidak 

terlepas dari kepentingan pemodal besar dan lembaga keuangan interbasional 

yang disokong oleh Asian Development Bank (ADB) dalam rangka 

memuluskan hutang proyekproyek infrastruktur. 

Proyek MP3EI memperlihatkan bagaimana dominasi peran 

pemerintah sangat kental dalam mendorong terjadinya konflik agraria di 

sektor infrastruktur. Pemerintah berperan dalam proses pembebasan dan 

pengadaan tanah, termasuk sebagai penjamin resiko akibat pengadaan tanah 

bagi bisnis infrastruktur. 

B.   Perampasan atas Ruang Hidup 

Salah satu yang jelas disembunyikan dan diabaikan oleh para desainer 

pembangunan dan pemerintah yang mengusung MP3EI adalah bahwa 

Indonesia telah dan sedang mengalami krisis sosial-ekologis yang akut dan 

mendalam. Krisis sosial-ekologis adalah suatu krisis manusia dan ruang 

hidupnya yang diakibatkan oleh ekspansi modal. Krisis itu dapat berupa 

kemiskinan kronik, eksploitasi tenaga kerja, konflik agraria yang bersifat 

laten dan kronis, kerusakan lingkungan, perampasan tanah serta berbagai 

macam kekerasan, dan lainnya. 

Hampir sebagian besar Mega proyek MP3EI yang bertumpu pada 

pengeruakan sumber daya alam (SDA) yang melibatkan modal dalam skala 

besar dan membutuhkan lahan besar mengakibatkan terjadinya serangkaian 

kasus perampasan terahadap ruang hidup masyarakat dan menagkibatkan 
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terjadinya ketimpangan penguanasaan kepemilikan maupun pengolahan 

sumber- sumber agraria.  

Selama 1 dekade rezim Susilo Bambang Yudhoyono setidaknya 

terdapat tiga sektor yang memicu ketimpangan struktur agraria  yang paling 

dominan, pertama di sektor kehutanan; menurut kementrian kehutanan Luas 

HTI hingga kini mencapai 9,39 juta hektare yang dikelola oleh 262 Unit 

perusahaan dengan izin hingga 100 tahun, selain itu luas HPH di Indonesia  

21,49 juta hektar yang dikelola oleh 303 perusahaan, dan ini berbanding 

terbalik dengan pengelolahan hutan oleh rakyat melalui Hutan Tanaman 

Rakyat (HTR) yang sekarang hanya mencapai kurang dari satu juta hektar 

yaitu hanya 631.628 hetar,  

Kedua sektor perkebunan; sedikitnya ada 9,4 juta hektar tanah telah 

diberikan kepada 600 perusahaan sawit.dan 2 juta hektar tanah di Mereuke 

diberikan oleh pemerintah kepada 41 perusahaan pangan melalui proyek 

MIFFE , ketiga sektor pertambangan; 64,2 juta hektar tanah (33,7% daratan)  

telah diberikan izin kepada perusahaan pertambangan mineral dan batu bara 

dan angka ini belum ternaksud konsensi untuk minyak dan gas. 

Penguasaan tanah yang sangat luas yang diberikan kepada perusahaan 

berbanding terbalik dengan penguasaan tanah yang dimiliki petani, sedikitnya 

terdapat 28 juta Rumah Tangga Petani (RTP) di Indonesia dan  terdapat 6,1 

juta RTP yang tidak memiliki lahan pertanian sama sekali, bagi meraka yang 

memeiliki lahan rata – rata kepemilikan lahannya hanya mencapai 0,36 



96 
 

Hektar, saat ini terdapat 32 juta juta jiwa petani Indonesia adalah buruh tani, 

dan 90 juta jiwa adalah petani subsisten. 

Seiring dengan meluasnya proyek Masterplan Percepatan dan 

Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) menambah daftrar 

panjang bentuk baru perampasan terahdap ruang hidup bagi rakyat indonesia. 

Data KPA mencatat sepanjang tahun 2014 sedikitnya telah terjadi 

perampasan terhadap ruang hidup rakyat Indoensia sebagai berikut ; 

infrastrukrut dengan luasan areal mencapai 74,405.16 hektar, perairan dengan 

luas areal mencapai 1.548.150 hektar, perkebunan seluas 924,740.09 hektar, 

kehutanan mencapai 271,544 hektar (9.49%), pertanian 23.942,7 hektar, 

pertambangan 6.953 hektar, lain-lain 11.242 hektar (0,39%).  

1.   MIFFE dan Perampasan atas Ruang Hidup Masyarakat Papua. 

Mega proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate 

(MIFFE)  sebagai penyediaan sumber pangan nasional tersebut justru 

dilakukan denagn cara penghancuran terhadap ruang hidup masayarakat 

lokal papua.  

Riset yang dilakukan Muntaza (MIFFE ; Perampasan Tanah dan 

Krisis Tanah di Malind) menunjukkan bahwa MIFEE, yang merupakan 

salah satu program MP3EI di Koridor Maluku-Papua, berdiri di atas 

derajat kekacauan yang luar biasa. Gagasan untuk menyediakan sumber 

pangan nasional melalui pemberian konsesi skala luas (lebih dari 1,2 

juta hektar) kepada 48 perusahaan yang diajukan oleh MIFEE justru 
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dilakukan dengan menghancurkan sumber-sumber pangan lokal (babi, 

sagu, rusa), melakukan perampasan tanah skala luas dan menciptakan 

krisis pangan (busung lapar dan malnutrisi utamanya dialami oleh  

perempuan dan anak-anak). Terlebih, proses pelepasan tanah 

masyarakat setempat terjadi dilakukan dengan cara memanipulasi harga 

tanah dan ganti rugi
4
. 

Pengelolaan lahan seluas lebih dari 1,2 juta hektar di Merauke 

akan diserahkan kepada para investor. Lebih dari seperempat wilayah 

Merauke sudah dikapling-kapling untuk dimanfaatkan oleh investor 

baik dari dalam negeri maupun asing. 

Skema 4.1 Peta Investasi Kabupaten Merauke 

 

                                                           
4Swanvri, Muntaza Dkk MP3EI Masterplan Percepatan dan Perluasan Krisis 

Social Ekologis Indonesia, 2014 Bantul Yogyakarta : Tanah Air Beta 
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Sumber : BKPMD 2010. 

Satu perusahaan saja bisa menguasai puluhan ribuan hektar 

bahkan hingga ratusan hektar. Pengusaan lahan skala luas di MIFEE 

oleh investor ditopang oleh salah satu payung hukum MIFEE yakni PP 

No. 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budi Daya Tanaman. Pada pasal 8, 

ayat (2), disebutkan bahwa luas maksimum lahan untuk pengusahaan 

budidaya tanaman yaitu 10.000 Ha (sepuluh ribu hektar). Namun ada 

wilayah yang secara khusus mendapat pengaturan berbeda. Untuk 

wilayah Papua, luas maksimum lahan dapat diberikan dua kali luas 

maksimum yang ditentukan untuk daerah lain
5
.  

Dalam grand design MIFEE dan Peta Rencana Investasi 

BKPMD menunjukkan ada 20 perusahaan mengusahakan tanaman tebu 

dengan luas lahan 762.116 ha, ada enam perusahaan hutan tanaman 

dengan luas lahan 626.819 ha, ada 10 perusahaan kelapa sawit dengan 

lahan seluas 389.887 ha dan ada lima perusahaan yang menghasilkan 

tanaman pangan padi, ubi kayu, jagung, kacang dan sebagainya dengan 

luas lahan 79.500 ha. Angka ini menunjukkan akuisisi lahan skala luas 

yang hanya dikuasai segelintir pemilik modal
6
. 

Sebelum masuknya perusahaan dan melakukan penebangan 

hutan, berburu merupakan aktivitas yang mudah bagi masyarakat. 

Masyarakat tak perlu berjalan jauh dari kampung, tak perlu berjalan 

                                                           
5
 (Setiawan, 2010 dikutip dari Zakaria, et.al, 2012). 

 
6
 http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/Mega-Proyek-MIFEE-Suku-malin-

Animdan-Pelanggaran-HAM.pdf 
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jauh masuk ke dalam hutan serta tak perlu menunggu lama untuk 

memperoleh hasil buruan. Dalam sehari berburu masyarakat bisa 

memperoleh hingga lima hasil buruan, yang berat totalnya bisa 

mencapai 250 kilogram. Sebagian dari hasil buruan itu dijual, dan 

sisanya sebagai konsumsi rumah tangga. Dari penjualan itu masyarakat 

memperoleh uang untuk membeli kebutuhan lainnya yang tidak bisa 

diambil dari alam. salah seorang ibu di kampung zanegi menghisahkan : 

“Dulu, di belakang [tak jauh dari rumah] langsung dapat 

saham (kangguru). Tapi sekarang air mata darah bisa keluar. 

Sekarang pergi cari kayu bakar, tidak bisa lihat bekas saham atau 

rusa. Tidak seperti dulu. Dulu, pergi kehutan [bisa] lihat kasuari, 

babi, saham.‖ 

 

Tidak hanya binatang buruan yang berkurang drastis, pohon 

sagu yang menjadi komoditas pangan bagi masayrakat papua, juga 

hilang akibat dari proses penebangan yang dilakukan oleh perusahan. 

Berkurangnya ketersediaan pangan di masyarakat Kampung Zanegi, 

berpengaruh signifikan terhadap pasokan gizi bagi perempuan Malind.  

Perempuan Malind lebih memprioritaskan ketersediaan pangan 

bagi anak dan suaminya. Hal ini terlihat ketika waktu makan, 

perempuan Malind di Kampung Zanegi akan mendahulukan anak-anak 

dan kepala keluarga untuk makan, yang setelahnya baru mereka makan. 

Tubuh perempuan, khususnya para mama, karena hanya makan satu 

kali satu hari menjadi kurus. Untuk menahan lapar para perempuan 

semakin banyak mengkonsumsi pinang dan tembakau. 
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Krisis lainnya yang hadir dengan perusahaan beroperasi di hutan 

Zanegi adalah air. Air hujan membantu proses tercampurnya limbah 

peptisida dan limbah minya buangan alat-alat berat dengan sumber air 

masyarakat. Racun itu mengalir masuk ke rawa, dusun sagu dan Kali 

Sakau—kali yang menjadi sumber air sehari-hari masyarakat Zanegi. 

Air yang tercemar ini yang menyebabkan anak-anak dan orang dewasa 

menderita gangguan pernapasan, kulit, sakit perut.  

Dari hasil penyelidikan lebih lanjut di bulan Juni 2013, kondisi 

penduduk di Kampung Zanegi semakin memburuk. Dalam rentang 

waktu empat bulan, Januari hingga April 2013, empat anak meninggal 

di Kampung Zanegi. Keempat anak itu dikarenakan gangguan ISPA 

(Infeksi Saluran Pernapasan Akut), muntaber, dan kekurangan gizi. 

Terlebih parah lagi, puluhan anak kecil menderita busung lapar dan 

penyakit kulit.  

Salah seorang Bapak di Zanegi memperlihatkan situasi anaknya 

yang berusia tiga tahun. Berat badannya hanya tiga kilogram, tubuhnya 

kurus dengan tulang berbalut kulit yang keriput, kepalanya besar dan 

matanya melotot sayu. ―Dokter pulangkan anak ini karena tidak ada 

masalah penyakit‖, tutur Bapak itu
7
. Tak lama kemudian saya mendapat 

kabar anak kecil itu menghembuskan nafas terakhirnya. 

2.      Pembangunan Smelter Nikel dan Perampasan Ruang Hidup             

             Masayarkat Sulawesi Tenagah 

                                                           
7
 Yafet Leonard Franky, Juni 2013, PT Medco Menguras Isi Hutan Kampung Zanegi: Rakyat 

Tersingkir dan Menderita Lapar di Lumbung Pangan, diakses melalui email 24 Juni 2013. 
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Salah satu program MP3EI di Sulawesi Tengah adalah 

pembangunan bomming nikel. Berbanding terbalik dengan optimisme 

makro yang digambarkan dalam naskah MP3EI.  

Riset yang dilakukan oleh Andika (Booming Pertambangan 

Nikel, Perampasan Tanah dan Kondisi Klas Pekerja di Worowali 

Sulawsi Tengah)  dari JATAM menunjukkan bahwa meledaknya 

jumlah pertambangan nikel di Morowali (Sulawesi Tengah) dialasi oleh 

berbagai kekacauan lainnya, yaitu perampasan tanah melalui skema 

transaksi ganti rugi yang merugikan petani, pemagaran laut, eksploitasi 

kelas pekerja serta buruknya kondisi kelas pekerja tambang akibat hak-

hak dan keselamatan kerjanya diabaikan, dan berbagai kerusakan 

ekologis dalam bentuk banjir, kerusakan laut, hingga berbagai macam 

penyakit-penyakit akibat lingkungan yang dirusak oleh kegiatan 

pertambangan
8
.  

Terlebih, riset Andika juga menunjukkan bahwa bisnis tambang 

di Morowali juga dialasi oleh rente, korupsi birokrasi dan penggunaan 

aparatus kekerasan untuk melegitimasi dan mengamankan kepentingan 

perusahaan tambang. Apalagi, pembangunan smelter nikel dilakukan 

dengan pengusiran tenaga kerja setempat. 

 

 

                                                           
8
 Ibid hal, 86 
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Skema 4.2 Peta Konsesi Tambang Morowali 

  

Sumber : JATAM sulteng 2013 

Dari luas daratan Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, 

sebesar 14.489,62 kilometer persegi atau sekitar 1,4 juta hektar. 

Namun, lebih dari separuh kini dikuasai izin untuk pertambangan atau 

perkebunan. Laporan Pemerintah Kabupaten Morowali ke Kementerian 

Energi dan Sumber Daya Mineral menyebutkan, ada 144 izin usaha 

pertambangan (IUP) yang meliputi area sekitar 440.000 hektar.  

Namun, berdasarkan data panitia khusus (Pansus) Tambang dan 

Pengelolaan Lingkungan DPRD Kabupaten Morowali, ada 185 IUP di 

area sekitar 500.000 hektar plus 1 (satu) Kontrak Karya (KK). Selain 

itu, juga terdapat izin konsesi bagi perkebunan skala besar seperti sawit. 

Perkebunan sawit yang dikelola oleh sejumlah perusahaan mencapai 
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sekitar 250.000 hektar. Ini belum termasuk izin untuk perkebunan lain, 

dan sekitar 200.000 hektar hutan lindung. 

Dengan demikian, jika konsesi pertambangan, sawit, dan hutan 

lindung, serta perkebunan lain disatukan, maka setidaknya satu juta 

hektar daratan Morowali secara hukum tak boleh dimanfaatkan oleh 

warga untuk permukiman, persawahan, atau aktivitas lain. Artinya, 

hanya ada kurang dari 500.000 hektar saja wilayah kabupaten itu yang 

boleh dimanfaatkan ruang hidup
9
.  

Ekpansi tambang nikel ke kabupaten morowali tentu saja, 

berdampak langsng terhadap struktur pola penguasan dan kepemilikian 

terhadap sumber agaria. kasus yang terjadi adalah, tergesernya 

masayarakat transmigarasi dari tanahnya. 

Kedua, damapk langsng dari ekpansi tambang nikel ke 

kabupaten Morowali ialah terjadinya Pemagaran/pengkaplingan Laut, 

Pencemaran dan Penyingkiran Nelayan.  

Pada Tahun 2011, masyarakat Morowali dibuat tersontak oleh 

program Anwar Hafid tentang Minapolitan, status yang dicanangkan 

bagi nelayan di Bungku Selatan. Dalam ceramahnya, Anwar Hafid 

menyebut, komoditas rumput laut menjadi agenda andalan yang 

dipromosikan di hadapan Menteri dan diikuti tepuk riuh para nelayan 

yang hadir di lokasi kegiatan. Masyarakat nelayan diberi harapan akan 

kembalinya status mereka sebagai pemasok ikan. Tapi berselang 

                                                           
9
 (Kompas, edisi 20 Juni 2012). 
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beberapa bulan setelah kegiatan itu, Laut dan pantai yang semula 

dicanangkan sebagai kawasan rumput laut telah menjadi keruh, 

dipenuhi lumpur dan limbah tailing ore akibat dari aktifitas tambang. 

hal ini sangat berpengarh terhadap penapkan ikan nelayan akibat dari 

pencemaran laut. 

Sejak tahun 2011, produksi keramba ikan nelayan Kelurahan 

Bahoue sudah tidak efektif lagi, terutama, sejak PT MPR membuang 

limbah tailing ore ke Teluk Tolo Kolonedale. Padahal, masyarakat 

ketika masih aktif melakukan kegiatan sebagai nelayan, pendapatan 

mereka cukup tinggi.  

Dalam sehari, mereka dapat meraup hasil hingga 90 ribu rupiah 

dan perbulan mencapai 2 juta sembilan ratus ribu rupiah. Sekarang 

ruang produksi mereka dipersempit oleh perusahaan tambang. 

Pekerjaan pokok mereka dihilangkan oleh limbah dan aktivitas kapal 

tongkang, sementara areal pemukiman dan perkebunan mereka telah 

digali sedemikian rupa oleh aktivitas ekstraksi tambang nikel PT MPR. 

Kasus yang paling parah dari aktivitas pertambangan terhadap 

nelayan terjadi di Kolonedale, tempat PT (MPR) melakukan eksploitasi 

ore nikel. Sebanyak 200 orang warga yang terdiri dari anak-anak, 

perempuan dan ibu-ibu rumah tangga diserang penyakit gatal-gatal. 

Selain mengeluh karena penyakit gatal-gatal tersebut, mereka juga 

semakin kesulitan mengkonsumi air bersih. Sebab dimusim penghujan 
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air ledeng, yang mengalir dari pipa saluran air dipenuhi lumpur tanah 

merah.  

Demikian juga di musim kering, debu yang dihembuskan oleh 

aktivitas ekstraksi di atas gunung ditiup oleh angin laut hingga 

beterbangan masuk ke dalam rumah. Setiap masyarakat yang jaraknya 

hanya kurang lebih 100 meter dari lokasi tambang harus menutup rapat 

penampungan air karena debu sudah membuat atap rumah mereka 

berwarna kuning. 

Sejak PT BDM beroperasi, nelayan setempat, terutama Fatuvia 

sudah tidak lagi efektif melakukan aktivitas sebagai nelayan. Mereka 

bekerja sambil lalu di PT BDM, sebagai ojek perahu (begitu nelayan 

menyebutnya). Pada jam-jam tertentu mereka digunakan jasanya untuk 

mengantar makanan ke kapal pengangkut ore serta membawa para 

tenaga kerja yang telah melakukan pergantian. Sementara nelayan lain, 

memilih untuk melaut ditempat yang lebih jauh ke wilayah Kepulauan 

Menui hingga perbatasan Sulawesi Tenggara jika memiliki cukup 

modal untuk beli bahan bakar, bagi yang kesulitan mereka memilih 

tinggal dirumah dan membuat perahu untuk dijual. 

C.  Ancaman terhadap Privatisasi dan Terancamnya Pemenuhan Jaminan  

        Sosial bagi Rakyat Kecil 

Dampak lain dari MP3EI adalah persoalan pemenuhan dan akses  

masyarakat kcil terhadap pelayanan publik dan jaminan social. Hal itu dapat 

terjadi kaerana desain MP3EI sangat berpotensi pada terjadinya swastanisasi 
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atau penguasaan oleh swasta/privat terhadap sejumlah produksi barang dan 

jasa bagi kebutuhan masayarakat. 

Menurut Peacock (1930-an) swastanisasi pada umumnya diartikan 

sebagai pemindahan kepemilikan industri dari pemerintah ke sektor swasta 

yang berimplikasi bahwa dominasi kepemilikan saham akan berpindah ke 

pemegang swasta. Privatisasi mencakup perubahan ―dari dalam ke luar‖, di 

mana terdapat kontrak dan jasa pemerintahan. 

Potensi terjadinya Swastanisasi terhadap sejumlah aset vita negara 

sangat dimngkinkan, karena desain MP3EI menggunakan skema Publik 

Privat Partnership (PPP) dalam investasi, dimana pembiayaan tersbesar akan 

ditanggung pihak swasta. Sedangkan peran pemerintah, dalam menyediakan 

iklim yang baik bagi investasi dengan sejumlah regulasi.  

Dinyatakan dalam dokument MP3EI bahwa : 

Semakin maju perekonomian suatu negara, maka semakin kecil 

pula proporsi anggaran pemerintah dalam pembangunan ekonomi. 

Dinamika ekonomi suatu negara pada akhirnya akan tergantung pada 

dunia usaha yang mencakup BUMN, BUMD, dan swasta domestik dan 

asing. Pemahaman tersebut harus direfleksikan dalam kebijakan 

Pemerintah. Regulasi yang ada seharusnya dapat mendorong partisipasi 

dunia usaha secara maksimal untuk membangun berbagai macam 

industri dan infrastruktur yang diperlukan. Karena itu percepatan dan 

perluasan pembangunan ekonomi Indonesia memerlukan evaluasi 

terhadap seluruh kerangka regulasi yang ada, dan kemudian langkah-

langkah strategis diambil untuk merevisi dan merubah regulasi 

sehingga mendorong partisipasi maksimal yang sehat dari dunia usaha. 

Saat ini telah didorong pola pikir yang lebih maju dalam penyediaan 

infrastruktur melalui model kerjasama pemerintah dan swasta atau 

Public-Private Partnership (PPP) 
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Penguasaan oleh swasata dalam sejumlah megapyek MP3EI dapat 

dilihat dari nilai indikasi investasi utama bagi proyeksi investor yang akan 

masuk, dimana pihak swasta diharapkan sebanyak 51% akan mendanai 

proyek tersebut dengan total nilai investasi 4.012 triliun. (lihat tabel 3.3 

Indikasi inevsatasi utama hal 68). Artinya kurang lebih nilai investasi 

sebanyak 2.006 terliun berasal dari sektor swasta. 

Penggunann skema Publick Private Partnership (PPP) ini juga berlaku 

pada sujumlah mega proyek yang bersifat strategis, misalkan dalam 

pembangunan infrstruktur. Menggantikan model pembangunan infrastruktur 

yang umumnya dilakukan oleh pemerintah melalui BUMN.  

Publick Private Partnership (PPP) menjadi pendekatan baru dalam 

pembangunan infrastruktur yang dianggap segaris dengan semangat good 

governance itu, yang dalam kasus ini diasumsikan sebagai negara mesti 

memberi tempat bagi sektor swasta untuk turut terlibat dalam membangun 

layanan publik dan infrastruktur. skema PPP ini, menganjurkan negara  untuk 

memainkan peranan yang lebih aktif dalam mereformasi dirinya, 

memfasilitasi dan memberi insentif pada pasar serta mengurangi keterlibatan 

BUMN dalam pembangunan infratsruktur.  

Berikut adalah daftar megaproyek yang menggunakan skema PPP. 

Tabel 4.2 Proyek Infrastruktur dengan skema PPP  

NO Sektor/subsektor Jumlah proyek Nilai proyek (juta USD) 

1 Transportasi udara 4 1.354,00 

2 Transportasi darat 3 136,00 

3 Transportasi air 4 2.875,12 
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4 Rel kereta api 3 4.783,00 

5 Jalan tol 12 33.147,53 

6 Water Supply 18 1.987,82 

7 Sanitasi/TPA 6 453,00 

8 Pembangkit listrik 6 6.478,50 

 Jumlah 58 51.205,97 

Sumber : Dian yanuardi MP3EI dan peraubahan radikal dari peran 

                       Negara dalam MP3EI (Masterplan Percepan dan Perluasan 

                      Krisis Ekonomi Indonesia), 2014 Bantul Yogyakarta :Tanah 

                      Air Beta,   hal 61 

Penggunaan Skema PPP (Pubic privat pertnership)dalan MP3EI 

khusunya dalam pembangunan infrastruktur selainberpotensipada 

ancaman terhadap privatisasi BUMN dan BUMD juga berpotensi terhadap 

terancamnya akses masyarakat terhadap pelayanan publik dan jaminan 

sosial yang seharusnya di fasilitasi oleh negara.  

Hal ini sangat penting karena air, listrik serta infrastruktur, 

merupakan barang publik yang wajib disediakan oleh negara untuk 

menajamin tersedianya akses masayarakat terdapa fasilitas publik. Dalam 

hal ini negara perlu untuk melakukan intervensi yang kuat dalam 

penyediaan fasiltas publik guna mencapai keselamatan dan kesejahteraan 

rakyat.  

Penggunaan skema PPP dalam mega proyek yang bersifat strategis 

seperti halnya penyedian air, listrik dan infrsatruktur adalah keselahan 

pemerintah dalam yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat, 

Penggunan Skema PPP ini tentu bertentangan dengan konstitusi negara 

dimana, negara bertanggung jawba dalam penyedian pelayanan public 
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yang menyangkut dengan hak- hak dsar masyarakat. Hal ini berdampaka 

pada akses masyarakat terhadap berang –barang public.  

Penggunan skema PPP ini tentu akanpotensi bagi berubahnya 

mindsait, pola serta manajmane pelayanan publik yang selama ini di 

kelolah oleh negara berpotensi terjebak pada menigukuti mekanisme pasar 

yang berlaku. Hal ini dapat terjadi, karena skema PPP ini memberikan 

tempat bagi swasta dalam pemenuhan hak – hak masayrakat.  

1. Study kasus Pengembangan Penyedian Air Bersihmelalui Skema 

PPP di Kota Makassar dan Naiknya Tarif Dasar Air Bersih
10

.  

Perkembangan Kota Makassar yang sangat pesat menjadikan 

kebutuhan terhadap air bersih menjadi sangat penting. Sistem 

penyediaan air bersih di kelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM). Saat ini, PDAM sudah memiliki lima Instalasi Pengolahan 

Air (IPA) yaitu IPA I Ratulangi dengan kapasitas 50 liter/ detik, IPA II 

Panaikang dengan kapasitas 1.000 liter/detik, IPA III Antang dengan 

kapasitas 85 liter/detik, IPA IV Maccini Sombala dengan kapasitas 200 

liter/detik dan IPA V Somba Opu dengan kapasitas 1.000 liter/detik. 

Saat ini jumlah pelangan air minum di Makassar mencapai 180.215 

pelangan dengan komposisi pelangan 70% adalah rumah tangga 

(residential) dan 30% adalah industri yang dibagi menurut empat 

                                                           
10

Wiko saputra,  Pembangunan Ekonomi dan Terancamnya Hak Dasar Masyarakat, kritit dan 

kajian terhadap kebijkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan ekonomi 

Indonesia(MP3EI) 2011-2025, Jakarta, 2014 Perkumpulan Perkasa hal, 85 
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wilayah yaitu wiyalah I (Utara Kota) dengan jumlah pelangan 25,1%, 

wilayah II (timur kota) dengan jumlah pelangan 29,2%, wilayah III 

(selatan kota) dengan jumlah pelangan 19,7% dan wilayah barat 

dengan jumlah pelangan 26%. Cakupan pelayanan air bersih di Kota 

Makassar saat ini mencapai 74,2% dari seluruh wilayah administratif 

Kota Makassar.  

Dalam upaya memperbaiki pelayanan terhadap penyedian air 

bersih PDAM melakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan 

swasta. Ada empat Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang saat ini sudah 

dikerjasamakan dengan perusahaan swasta yaitu PT. Traya yang 

mengelola IPA Panaikang, PT. Bahana Cipta yang mengelola IPA 

Somba Opu, PT. Multi Engka yang mengelola IPA Maccini Sombala, 

dan PT. Baruga Agrinusa yang mengelola IPA Antang. Dan akan 

dibangun IPA baru untuk mendukung penyedian air bersih untuk 

kawasan timur Kota Makassar. Dari kerjasama itu, pihak swasta sudah 

berinvestasi sebesar Rp. 1,2 triliun untuk pengembangan keempay IPA 

yang ada di Kota Makassar. 

Bentuk kerja sama antara PDAM dengan perusahaan swasta adalah 

melalui skema Rehabilitate, Operate, Transfer (ROT). ROT adalah 

salah satu bentuk kerjasama antara pemerintah dan swasta (PPP) 

dimana pihak swasta melakukan investasi pada aspek 

perbaikan/rehabilitasi, melakukan operasional fasilitas dan 
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mengembalikannya kepada pemerintah setelah habisnya masa kontrak 

(konsesi).  

Peranan PDAM adalah Sebagai distributor air bersih kepada 

konsumen dan Bertanggung jawab atas biaya (pajak/retribusi) yang 

dikeluarkan oleh swasta untuk memasok air baku ke instalasi. 

Sementara Peranan swasta adalah sebagai Produsen air bersih dan 

Mengolah dan mengoperasikan IPA.  

Menurut kebijakan Pemerintah Kota Makassar, penyedian air 

bersih kepada masyarakat dikelola oleh PDAM. PDAM adalah badan 

usaha milik daerah yang seratus persen sahamnya merupakan milik 

Pemerintah Kota Makassar. Sebagai perusahaan daerah, sistem 

pengawasan dikontrol oleh pemerintah daerah melalui badan 

pengawas. Sedangkan sistem tata kelola berorientasi pada tata kelola 

perusahaan (good corporate governance). 

Menarik dari peran pemerintah di daerah sebagai 

pengawasansangat lemah ketika berhadapan dengan pihak swasta.  

sangatkurang mendapatkan informasi yang akurat. Padahal ini 

merupakan kebijakan yang sangat strategis yang harus di kontrol oleh 

badan pengawas. Ini juga yang menjadi persoalan oleh Bappeda, 

dimana dalam hampir semua proyek kerjasama, Bappeda tidak 

dilibatkan sehingga banyak berbenturan dengan RTRW. Studi 

kelayakan dari kerjasama ini seharusnya merupakan inisiatif Bappeda 

dan bukan hak mutlak PDAM sendiri. 
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Adanya kerjasama anatara PDAM dan pihak swasta dengan skema 

PPP ini mampu menciptakan perbaikan dalam pengadaan air bersih di 

Kota Makassar. Namun penggunan skema PPP  juga menyimpan 

persoaln lain.  

Penggunaan skema PPP dalam pengembangan penyediaan layanan 

air besrsih berdampak pada naiknya tarif/biaya bagi masyrakat untuk 

mengakses mendapatkan air, selama ini rata – rata biaya yang di 

keluarkan untuk air PDAM adalah rata – rata Rp. 125.000 – Rp. 

150.000/bulan tapi saat ini naik menjadi Rp. 225.000 – Rp. 

250.000/bulan. Padahal pelayanan yang kami terima tidak mengalami 

perbaikan yang signifikan. 

Pada tahun 2013, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) 

Makassar melakukan survey kepuasan pelanggan PDAM Kota 

Makassar. Kesimpulan dari studi YLKI Makassar ini menunjukan 

bahwa fungsi pelayanan air bersih di Kota Makassar masih ada 

mengalami banyak permasalahan terutama menyangkut kontinuitas, 

kuantitas dan kualitas air yang masih buruk. Memang ada perbaikan 

tapi seharusnya dengan skema ROT dimana kenaikan tarif dibebankan 

kepada konsumen, kualitas pelayanan PDAMharus lebih baik lagi. 

Namun masyarakat merasa justru setelah beban tarif tinggi, pelayanan 

yang mereka terima tidak berubah secara signifikan daripada sebelum 

kenaikan. 
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 Persoalan lainya adalah peran pemerintah sebagai lemabaga yang 

mengawasai penyediaan layanan air bersih di maksara sangatlah 

lemah. Hl ini karena Tidak adanya kelembagaan pengawasan terhadap 

proyek pembangunan infrastruktur dengan skema PPP di daerah.  

Pada level pemerintah pusat, sistem kelembagaan proyek PPP 

sudah berada satu lembaga di bawah Bappenas yaitu Direktorat 

Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (PKPS). Tapi 

dilevel daerah, tidak ada lembaga yang mengawasi skema 

pemnmbagunan infrastruktur.  

PPP menuntut kemampuan pemerintah dalam melakukan 

kerjasama dengan pihak swasta. Kapasitas baik dari aspek 

pengetahuan dan pengalaman harus dimiliki karena pemerintah akan 

berhadapan dalam aspek – aspek teknis dunia usaha dan perhitungan – 

perhitungan bisnis yang selama ini bukan bagian dari kerja birokrasi. 

Sebagaimana yang terjadi dalam kerjasama pemerintah dan swasta 

dalam penyedian layanan air bersih di kota makasar, dimana yang 

Menarik dari temuan ini adalah dalam mendesain program kerjasama 

dengan pihak swasta ternyata badan pengawas kurang mendapatkan 

informasi yang akurat. Padahal ini merupakan kebijakan yang sangat 

strategis yang harus di kontrol oleh badan pengawas. 

Penggunan skema PPP dalam pengemabagan penyedian air bersih 

dikota makassar hanya salah satu contoh dari sekian banyak mega 

proyek MP3EI yang menngunakan skema PPP. Penggunan PPP ini di 
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satu sisi walaupun mempercepat proses pembangunan, namun menjadi 

persoalan ketika penngunaan skema PPP ini juga berlaku bagi mega 

proyek yang bersifat strategis yang langsung menyangkut dengan 

akses dan kebutuhan dasar masyarakat. Ini menjadi polemic hampir 

disemua daerah.  

D.  Ancaman Terhadap Krisis Pangan  

Sesuai tema pembangunan koridor ekonomi yaitu “posisi Indonesia 

sebagai pusat ketahanan pangan dunia, pusat pengolahan produk pertanian, 

perkebunan, perikanan, sumberdaya mineral dan energi serta pusat mobilitas 

logistik global
11

”. namun dalam pelaksanaanya desain MP3EI menjadi sangat 

kontradiktif dan dapat memperbesar masalah kerawanan pangan di indonesia 

karena membahayakan akses warga kepada pangan dan tidak memperhatikan 

keberlanjutan lingkungan tempat warga mencari penghidupan. 

Ada tiga koridor ekonomi yang fokus dalam pengembangan 

ketahanan pangan yaitu KE Sulawesi, KE Bali – Nusa Tenggara dan KE 

Papua – Maluku dan dua koridor yaitu KE Sumatera dan KE Kalimantan 

yang diarahkan sebagai industri biofuel berbasis kelapa sawit 

Hal itu itu dapat terjadi karena desain MP3EI menempatkan sektor 

pertanian sebagai Industri yang tentu mengarah pada liberalisasi sektor 

pertanian. Indtrusialiasai sektor pertanian ini tentu sangat kontradiktif dalam 

                                                           
11

Wiko saputra, Pembangunan ekonomi dan terancamnya hak dasar masyarakat, kritit dan kajian 

terhadap kebijkan Masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia(MP3EI) 

2011-2025, Jakarta, perkumpulan perkasa, 2014 hal 30 
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pemenuhan akses terhadap pangan dan ancaman  terhadapa resiko ketahanan 

panagan Nasioanal. hal itu disebakakna karena dasain MP3EI menyebabkan: 

1. Liberalisasi sektor pertanian 

Desain MP3EI mengarah paada tejadinya liberalisasi sektoer 

pertanian. karena menempatkan pertanian sebgai indutri. MP3EI 

mendorong eksploitasi terhadap sumberdaya pertanian dengan 

mengenjot produksi komoditas pertanian yang massif. terdapat Tiga 

koridor ekonomi yang fokus terhadap pembangunan pertanian; KE 

Sulawesi, KE Bali – Nusa Tenggara dan KE Papua – Maluku akan 

menjadi kawasan industrialisasi pertanian yang nanti akan mendorong 

penguatan korporasi dan penguasaan sumberdaya pertanian oleh 

pemilik modal besar. Para petani gurem atau petani lokal yang sudah 

puluhan tahun mengantungkan kehidupan dengan bertani akan 

tergusur akibat skema korporasi ini. Ini berbahaya bagi kehidupan 

komunitas masyarakat lokal. 

Pilihan komoditas pangan dalam tiga koridor tersebut justru 

berorientasi pada ekspor dan bukan memenuhi konsumsi pangan 

masyarakat lokal. Ini akan menimbulkan masalah terhadap system 

keseimbangan pangan masyarakat. 

Pengembangan sentra pangan di tiga koridor tersebut lebih 

diarahkan pada industrialisasi pangan, di mana pemerintah mendorong 

korporasi atau pemilik modal besar untuk terlibat dalam industri ini 
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agar produktivitas meningkat seperti kasus Merauke Integrated Food 

and Energi Estate (MIFEE). Kebijakan ini akan menciptakan dominasi 

korporasi sehingga cenderung akan menciptakan liberalisasi pangan 

yang beresiko terhadap kerawanan pangan. 

Kasus MIFEE juga menjadi pembelajaran bagi pengembangan 

sistem ketahanan pangan nasional. Desain awal dari program ini 

sebenarnya mendorong perluasan produksi pangan diluar pulau Jawa 

terutama di Papua yang memiliki lahan yang luas dan belum 

dioptimalkan untuk pertanian. Tapi dalam implementasi justru 

mendorong munculnya kerawanan pangan bagi masyarakat lokal dan 

munculnya konflik lahan yang menyebabkan perlawanan oleh 

masyarakat adat setempat. 

MIFEE ternyata didorong untuk kepentingan korporasi. 

Sebagian besar lahan yang diperuntukan untuk MIFEE di kapling oleh 

korporasi seperti Medco, LG International, Rajawali Group, Wilmar 

International, China Gate Agriculture Development, Astra Agro 

Lestari, Moorim Paper dan lainnya. Masyarakat setempat justru terusir 

dari lahan mereka sendiri dan lahan untuk produksi pangan yang 

secara tradisional sudah mereka usahakan semakin menyusut sejak 

MIFEE diimplementasikan. MIFEE telah menyebabkan krisis pangan 

bagi masyarakat setempat (Awas MIFEE, 2012). 
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Hal yang sama juga terjadi di Sulawesi Selatan. Di Sulawesi 

Selatan terutama di Kabupaten Takalar, Kabupaten Maros, Kabupaten 

Pangkep dan Kabupaten Barru, nelayan yang sudah menggantungkan 

kehidupan mereka secara turun temurun, saat ini mulai sulit 

mendapatkan pasokan ikan. Kawasan perairan laut yang selama ini 

menjadi sumber pangan masyarakat sudah dijadikan kawasan industri. 

Pembangunan kawasan industri ini sejalan dengan program MP3EI 

yang menetapkan Kawasan Perhatian Investasi (KPI) yang merupakan 

bagian dari Kawasan Strategis Nasional (KSN).Sumber kekayaan 

hayati pesisir seperti mangrove dan terumbu karang tercemar akibat 

aktivitas industri. Sehingga nelayan di kawasan tersebut mengalami 

penurunan kesejahteraan dan mengalami krisis terhadap pangan. 

Selain ketiga 3 sektor tersebut,  KE Sumatera dan KE 

Kalimantan misalnaya adalah salah satu contoh desain ketahanan 

pangan yang keliru. Di dua koridor ini, pemerintah mendorong untuk 

meningkatkan produksi kelapa sawit. Tujuan dari kebijakan ini adalah 

industrialisasi di sektor hilir terutama fokus pada pengembangan bahan 

bakar nabati atau biofuel berbasis kelapa sawit. 

Saat ini total lahan perkebunan kelapa sawit sudah mencapai 

9,01 juta Ha maka untuk mendorong produksi dua kali lipat 

dibutuhkan tambahan 7 – 8 juta Ha lahan. Perluasan lahan perkebunan 

kelapa sawit akan menurunkan jumlah lahan produktif untuk 

ketahanan pangan. Akan ada alih fungsi lahan tanaman pangan besar – 
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besaran di dua koridor ini. Bila ini terlaksana maka resiko pulau 

Sumatera dan pulau Kalimantan mengalami kerawanan pangan dan 

kelaparan akan semakin besar. 

Desain pembangunan sektor pertanian dalam skema MP3EI ini 

tentucenderungkontraproduktif terhadap kesejahteraan petani. 

Pemerintah cenderung mengarahkan kebijakan pembangunan sektor 

pertanian menuju liberalisasi. Akibatnya, penguasaan lahan pertanian 

oleh petani lokal menjadi terbatas. Sebagian besar lahan potensial 

dikuasai oleh korporasi seperti perkebunan kelapa sawit. Petani lokal 

yang kalah bersaing dengan korporasi terpaksa hanya menjadi buruh 

tani. 

Ini menjadi kritik terbesar dalam MP3EI. Konsep MP3EI 

melanjutkan skema – skema transformasi ekonomi yang selama ini 

dilakukan pemerintah tapi tidak menciptakan tatanan pembangunan 

pertanian yang kuat. Justru industrialisasi mendorong eksploitasi 

terhadap sumberdaya pertanian sehingga kemorosotan produksi 

pertanian akan semakin besar ketika MP3EI diimplementasikan. 

2. Alih fungsi Lahan Pertanian. 

MP3EI juga berpotensi pada tingginya alih fungsi lahan 

pertanian –non pertanian  yang berpotensi  terhadap ancaman krisis 

pangan. Audit terhadap lahan pertanian yang dilakukan oleh 

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian 
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Pertanian (2013) menunjukkan bahwa rata–rata setiap tahun lahan 

pertanian yang beralih fungsi sebesar 100.000 Ha, sedangkan 

kemampuan cetak lahan pertanian baru setiap tahun hanya sebesar 

40.000 Ha sehingga setiap tahun Indonesia kehilangan 60.000 Ha 

lahan pertanian produktif. 

Satu sisi, pemerintah mendorong penguatan pertanian dan 

ketahanan pangan seperti intensifnya program cetak sawah baru yang 

dilakukan oleh Kementerian Pertanian dan pemerintah daerah tapi 

disisi lain desain industrialisasi yang dilakukan pemerintah juga 

dibiarkan berkembang di kawasan – kawasan pertanian produktif. 

Pengembangan pusat – pusat perdagangan dan pemukiman juga 

dibiarkan dengan mengalih fungsikan lahan pertanian. Persoalan 

inilah yang kerap ditemukan dalam kebijakan pembangunan nasional 

yaitu dualismee pembangunan antara agraris atau industri.  

Kekeliruan kebijakan yang bersifat dualismee ini diulang 

kembali dengan skema MP3EI, sehingga pilihan pembangunan 

dijatuhkan pada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang optimal. 

Ketika daerah dihadapi oleh pilihan tersebut maka kebijakan yang 

lahir adalah mendahulukan sektor industri dan mengorbankan sektor 

pertanian, sehingga implementasi pelaksaan MP3EI di daerah berhasil 

mengusur lahan pertanian produktif menjadi kawasan industri 

Kebutuhan lahan untuk proyek MP3EI sangat besar. Dalam 

kurun waktu 2014 - 2015, diperkirakan ada sekitar 9.573 Ha lahan 
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yang dibebaskan untuk pembangunan proyek infrastruktur. Ini baru 

untuk percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur belum 

masuk pengembangan KPI. Ada 151 KPI yang dipersiapkan dalam 

mendukung pembangunan koridor ekonomi. Saat ini yang sudah 

direalisasikan baru sekitar 71 KPI. Bila diasumsikan disetiap KPI 

dibutuhkan sekitar 1.000 Ha lahan untuk pengembangan 

pembangunan ekonomi maka ada sekitar 71.000 Ha lahan yang akan 

dibebaskan. 

Cerita tentang mimpi MP3EI untuk mewujudkan masyarakat Indonesia 

yang Mandiri, Maju, Adil, danMakmur dengan menggenjot pertumbuhan 

ekonomi yang tinggi melalui pembukan blok produksi yang dilakukan diatas 

penghancuran terhadap ruang hidup masayarakat.  

Persoalan perampasan ruang hidup yang dia alami oleh masayarkat adat 

papua melalui mega proyek MIFFE dan masyarakat Morowali dalam kasus 

pertamabangan hanyalah salah satu contoh dari sekian banyak kasus 

perampasan terhadap ruang hidup masayrakat Indonesia yang di akibatkan 

oleh MP3EI . Hal tersebut disebabkan karena ;  

Pertama, sebagai syarat hidupnya, MP3EI beroperasi melalui dua 

transformasi, dimana ―alat subsistensi sosial dan produksi diubah menjadi 

kapital, dan produsen langsung diubah menjadi tenaga kerja upahan‖ (Marx 

1976). Untuk mendirikan perkebunan skala besar, pabrik atau kawasan 

industri, para kapitalis dengan beragam cara harus dan mesti membuat orang 

terpisah dari tanah dan ruang hidupnya, baik melalui perampasan tanah secara 
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langsung maupun melalui transaksi. Dan para kapitalis juga mesti mengubah 

produsen langsung seperti petani dan tenaga kerja untuk kepentingan industri 

dapat terus-menerus tersedia. Inilah kontradiksi dan konsekuensi pertama 

ketika kapital bekerja. 

Kedua, setiap proses produksi kapital selalu berkontradiksi dengan 

alam. Proses produksi kapital pasti bekerja dalam ruang hidup dan 

lingkungan tertentu. Para kapitalis bekerja dengan cara mengubah secara 

drastis ruang dan lingkungan tersebut. Ruang-ruang baru terbentuk dan relasi 

sosial baru atas ruang juga terbentuk. Untuk mendirikan perkebunan sawit, 

perusahaan tambang atau kawasan industri, misalnya, maka dibangunlah 

kompleks pabrik, perkebunan, pertambangan jaringan transportasi, 

komunikasi dengan cara mengubah hutan, laut, tanah, sungai, sumber air 

sedemikian rupa untuk kepentingannya.Di titik inilah sering terjadi kerusakan 

alam dan krisis ekologis lainnya. 

Ketiga, setiap proses akumulasi kapital selalu menghadirkan 

kontradiksi lainnya, yaitu eksploitasi pekerja oleh pemilik kapital. Ini terjadi 

dalam semua proses akumulasi kapital. Cara bagaimana kapitalis memperoleh 

laba adalah dengan melakukan eksploitasi tenaga kerja. Seorang yang 

menjadi buruh hanya menjual tenaga kerjanya, atau kemampuannya untuk 

bekerja dalam jangka waktu tertentu. Sementara, seorang kapitalis hanya 

membayarkan upah sejumlah nilai yang proporsional terhadap syarat-syarat 

produksinya, atau yang biasa disebut gaji. Jadi laba para kapitalis didapatkan 

dari selisih antara jumlah yang dibayarkan dengan kelebihan kerja buruh yang 
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tak dibayarkan. Disini, eksploitasi berarti buruh mesti bekerja lebih banyak 

dari yang dibutuhkan untuk dirinya sendiri dan dari apa yang telah 

dibayarkan oleh para kapitalis. 

Seluruh kontradiksi itu disebut dengan krisis sosial-ekologis. Ketika 

kapital masuk, maka ia akan menciptakan perubahan kontrol dan perampasan 

tanah, perubahan tata guna lahan dan perusakan lingkungan serta eksploitasi 

manusia sekaligus. Artinya, dengan percepatan, penyebaran dan perluasan 

kapital sebagaimana dipikirkan oleh MP3EI dan CADP maka itu berarti pula 

percepatan, perluasan, penyebaran atau pemindahan krisis sosial-ekologis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


