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Ringkasan Kajian Prakarsa Strategis 
Sub Bidang Politik Dalam Negeri 

“Pembangunan Politik di Pusat-Pusat Pertumbuhan Baru” 
 

Abstrak 
Kenyataan di Indonesia bahwa selama ini pembangunan lebih difokuskan terhadap sektor ekonomi 
dan infrastruktur. Hal ini menyebabkan pembangunan dimensi lain yang lebih kualitatif seperti 
pembangunan sosial, politik, dan lainnya belum diperhatikan. Padahal dewasa ini paradigma 
pembangunan di dunia sudah lintas disiplin dan multi isu untuk menjawab permasalahan 
pembangunan yang semakin kompleks. Di Indonesia tidak diakomodasinya perencanaan 
pembangunan sosial dan politik untuk mengiringi prioritas pembangunan ekonomi dan 
infrastruktur menyebabkan konflik sumber daya (ekonomi, politik, pendidikan, SARA, dll) secara 
vertikal maupun horisontal dan melemahnya wibawa pemerintah. Atas dasar inilah kajian ini perlu 
dibuat agar pembangunan politik dapat disinergikan dengan arah prioritas pembangunan di 
Indonesia. Penelitian ini memilih 6 daerah sebagai lokus penelitian, yaitu Kota Batam di Provinsi 
Kepulauan Riau, Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur, Kota Bitung di Provinsi Sulawesi 
Utara, Kabupaten Kutai Timur di Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Pulau Morotai di 
Provinsi Maluku Utara, serta Kabupaten Lombok Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Barat.  

 
1. Latar Belakang 

Sesuai amanat UU No. 17 tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025, 
pembangunan nasional lima tahun mendatang difokuskan pada upaya pencapaian 
daya saing perekonomian yang kompetitif berlandaskan keunggulan sumber daya 
alam yang ada, dan sumber daya manusia berkualitas, serta kemampuan ilmu dan 
teknologi yang terus meningkat.   
Pada pembangunan bidang politik, visi jangka panjang sampai dengan tahun 2025 
adalah terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi yang dicapai secara bertahap 
dan terencana. Pada RPJMN 2015-2015 pelembagaan nilai-nilai demokrasi 
diperkuat dengan menitik beratkan pada prinsip toleransi, nondiskriminasi dan 
kemitraan dengan penguatan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. 
Pembangunan demokrasi dan pembangunan ekonomi selayaknya menghasilkan 
sebuah korelasi positif satu sama lainnya, seperti lazimnya terjadi di negara-
negara demokrasi yang sudah mapan di berbagai belahan dunia, apakah di negara-
negara Eropa dan Skandinavia, maupun di negara-negara demokrasi baru di Asia 
Timur seperti Jepang dan Korea Selatan. Kualitas demokrasi, kualitas manusia 
dan kemakmuran ekonomi berada pada garis linear, saling memperkuat satu sama 
lainnya. 
 Di Indonesia keterkaitan demokrasi dan ekonomi masih merupakan hal 
yang problematik, bahkan seringkali tidak sejalan di sejumlah daerah. Indeks 
Demokrasi Indonesia (IDI), misalnya menunjukkan, bahwa provinsi yang secara 
ekonomis berada di bawah rata-rata nasional, ternyata memiliki angka IDI yang 
sangat tinggi, seperti Nusa Tenggara Timur (NTT). Demikian pula sebaliknya, 
pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata tidak selalu membawa sebuah 
provinsi/daerah menjadi makin demokratis. Di samping kehidupan demokratis itu 
sendiri merupakan tuntutan yang tidak terelakkan dari pembangunan nasional, 
karena merupakan amanat konstitusi, demokrasi terkonsolidasi diharapkan dapat 
memberikan dampak jangka panjang dan permanen yang positif pada 
pembangunan seluruh bidang kehidupan masyarakat luas. 
 Dewasa ini, Pemerintah sedang melakukan upaya untuk mewujudkan 
pemerataan pembangunan ekonomi dengan mendorong munculnya pusat-pusat 
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pertumbuhan di luar Pulau Jawa. Selain untuk melaksanakan tugas negara untuk 
menciptakan proses distribusi kekayaan ekonomi kepada semua lapisan 
masyarakat di seluruh Indonesia, perwujudan pusat-pusat pertumbuhan baru juga 
sangat penting untuk menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pada 
gilirannya hal ini diharapkan dapat menguatkan daya saing perekonomian bangsa 
Indonesia di kawasan regional maupun di tingkat global.  
Pusat-pusat pertumbuhan baru, selain dapat menjadi pemicu kemakmuran dan 
kesejahteraan ekonomi masyarakat, diharapkan juga menjadi pelopor di wilayah 
masing-masing dalam upaya memelihara kebebasan sipil yang tinggi, 
meningkatkan kapasitas lembaga demokrasi dan menguatkan penerapan hak-hak 
politik warga. Pembangunan politik dan pertumbuhan ekonomi diharapkan 
berkorelasi positif. 
 
1.2. Tujuan 

Dengan memperhatikan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka 
tujuan pelaksanaan kajian prakarsa ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengkaji keterkaitan pembangunan aspek-aspek demokrasi dan 
kesejahteraan di daerah-daerah pusat pertumbuhan baru di Indonesia. 

2. Mengetahui permasalahan dan kendala pembangunan politik di pusat-
pusat pertumbuhan baru. 

3. Mengkaji potensi-potensi yang perlu dikembangkan lebih jauh bagi 
pembangunan demokrasi di pusat-pusat pertumbuhan baru. 

2. Sasaran 
 Sasaran yang ingin dicapai dari kajian ini adalah tersusunnya laporan 
kajian untuk masukan dokumen perencanaan bidang politik. 
 
2.1. Keluaran 

Hasil dari kegiatan kajian prakarsa ini adalah tersusunnya laporan hasil 
kajian terhadap pembangunan politik di pusat-pusat pertumbuhan baru. Laporan 
kajian ini akan digunakan untuk :  

a. Bahan penyusunan dan masukan/umpan balik dalam perencanaan 
program/kegiatan pembangunan politik pada tahun-tahun mendatang, 
terutama di pusat-pusat pertumbuhan baru 

b. Masukan berkenaan dengan efektifitas program/kegiatan dalam mencapai 
target/sasaran pembangunan politik, terutama untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat di pusat-pusat pertumbuhan baru.  
 

2.2. Ruang Lingkup 
Ruang lingkup kajian prakarsa ini antara lain: 

1.  Melakukan pemetaan dan menentukan indikator kajian prakarsa untuk 
mengetahui korelasi antara pembangunan politik dan pertumbuhan 
ekonomi dan pusat-pusat pertumbuhan baru 

2.  Mengumpulkan data dan informasi terkait berbagai aspek 
pembangunan demokrasi dan pembangunan ekonomi di pusat-pusat 
pertumbuhan baru 

3.  Melakukan pertemuan koordinasi/konsinyasi/FGD dan lain-lain, 
dengan berbagai pihak yang relevan, termasuk mitra kerja, untuk 
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rekonsiliasi data, serta klarifikasi informasi capaian pelaksanaan 
kegiatan/program terkait pembangunan politik. 

4.  Melakukan observasi/kunjungan lapangan ke daerah-daerah yang 
diidentifikasikan sebagai kawasan pusat-pusat pertumbuhan baru di 
Indonesia 

5.  Menyusun laporan kajian prakarsa dan rekomendasi.  
 

3. Metodologi 
Metodologi yang akan digunakan untuk melakukan kajian prakarsa 

meliputi jenis metodologi, sumber data dan cara menganalisis data : 
 

1. Metode Kajian 
Metode yang digunakan dalam kajian prakarsa ini adalah metode 

deskriptif karena hendak memberikan gambaran yang lengkap tentang 
pembangunan politik di pusat-pusat pertumbuhan baru. Hasil dari pengamatan, 
kemudian akan dikomparasi dengan dokumen perencanaan bidang politik untuk 
mengetahui tingkat efektivitas dari pelaksanaan pembangunan politik di daerah 
tertentu. 
2. Sumber Data 

 Sumber data terdiri atas dua macam yaitu data primer dan data sekunder.  
Data primer diperoleh dari: 

a. Wawancara langsung kepada para pihak yang berkepentingan 
(Pokja Demokrasi yang terkait dengan IDI di Provinsi, para 
akademisi/ahli, tokoh agama/adat); 

b. Melalui Focused Group Discussion (FGD) untuk rekonsiliasi data, 
serta klarifikasi informasi tentang capaian berbagai indikator yang 
ditetapkan dari berbagai sumber; 

c. Melakukan observasi/kunjungan lapangan ke beberapa daerah yang 
dianggap pusat-pusat pertumbuhan baru.  

Sedangkan data sekunder, diperoleh dari : 
1. Dokumen-dokumen perencanaan yaitu RPJPN 2005-2025, RPJMN 

III (2015 – 2019) dan RKP Tahun 2015 dan 2016, serta sumber-
sumber dokumen hasil pelaksanaan pembangunan politik dan 
demokrasi 

2. Data hasil pembangunan di pusat-pusat pertumbuhan baru 
3. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) (evaluasi terhadap skor IDI di 

Propinsi dan menganalisis pembangunan politik di daerah 
pertumbuhan baru berdasarkan pencapaian skor tersebut), dan lain-
lain 

4. Melakukan kajian literatur komparatif tentang pembangunan 
politik di pusat-pusat pertumbuhan baru di negara-negara lain yang 
telah sukses melakukan kebijakan serupa.  

Penelitian ini memilih 6 daerah sebagai lokus penelitian, yaitu Kota Batam 
di Provinsi Kepulauan Riau, Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur, Kota 
Bitung di Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Kutai Timur di Provinsi 
Kalimantan Timur, Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara, serta 
Kabupaten Lombok Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. 
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Pemilihan daerah-daerah tersebut didasari oleh beberapa faktor. Pertama, 
daerah yang sudah lebih dahulu dirancang kebijakan pembangunannya dan kini 
telah maju secara ekonomi karena ditopang oleh sektor industri yang telah 
berkembang di sana, serta menjadi pusat pertumbuhan di regional sekitar daerah 
tersebut. Dua daerah yang mewakili alasan tersebut adalah Kota Batam dan Kota 
Bontang. Faktor kedua adalah daerah-daerah yang diproyeksikan akan menjadi 
pusat-pusat pertumbuhan baru, karena telah ditetapkan menjadi kawasan ekonomi 
khusus (KEK). Daerah yang dimaksud adalah Kota Bitung yang memiliki KEK 
Bitung, Kabupaten Kutai Timur yang memiliki KEK Maloy Batuta Trans 
Kalimantan (MBTK), Kabupaten Pulau Morotai yang memiliki KEK Morotai, 
serta Kabupaten Lombok Tengah yang memiliki KEK Mandalika. 

Selain kedua faktor di atas, terdapat beberapa faktor lain yang ikut 
mendasari pemilihan lokus penelitian tersebut, yaitu kemajemukan komposisi 
masyarakat di masing-masing daerah serta persebaran lokasi geografis setiap 
daerah yang mewakili hampir semua regional di Indonesia. Batam mewakili 
regional Sumatra, Bontang dan Kutai Timur mewakili regional Kalimantan, 
Bitung mewakili regional Sulawesi, Morotai mewakili regional Kepulauan 
Maluku, serta Lombok Tengah mewakili regional Kepulauan Nusa Tenggara. 
Informasi dan data lebih terperinci mengenai daerah-daerah tersebut akan 
dipaparkan pada bagian berikut ini. 
3.  Analisis Data 

Analisis data yang akan dilakukan dalam kegiatan ini adalah dengan cara 
analisis deskriptif kulatitatif dengan pola pendekatan induktif. Analisis ini 
berdasarkan pada data-data yang diperoleh dari tahap pengumpulan data dengan 
tujuan untuk mendeskripsikan keadaan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan 
dan evaluasi. 

 
3.1. Pelaksana Kegiatan   

Pelaksanaan kegiatan kajian prakarsa ini dilakukan secara swakelola oleh 
Direktorat Politik dan Komunikasi Bappenas dan dibantu oleh 2 orang Tenaga 
Ahli dan 4 orang Surveyor (Pusat dan Daerah).  

 
4. Hasil Kajian dan Analis 

Kajian ini mulanya akan dilakukan di lima wilayah yaitu Batam, Bontang, 
Bitung, Morotai, dan Maloy. Kemudian, ketika pelaksanaan dirasa perlu untuk 
memasukkan satu wilayah lagi ke dalam daftar penelitian sebagai bahan 
pembanding, lalu Mandalika dipilih sebagai wilayah terakhir. Dengan begitu 
terdapat enam lokus kajian yang dapat diklasifikasikan menjadi tiga klaster utama 
sebagai berikut: 

Tabel III.1 Klasifikasi Lokus Kajian 
Kawasan yang Sudah 

Tumbuh (Lesson 
Learned) 

Kawasan yang 
Direncanakan Sebagai 

Kawasan Ekonomi 
Khusus (KEK) Industri 

Pengolahan 

Kawasan yang 
Direncanakan Sebagai 

Kawasan Ekonomi 
Khusus (KEK) Industri 

Pariwisata 
Batam-Keulauan Riau Bitung-Sulawesi Utara Morotai-Maluku Utara 
Bontang-Kalimantan 
Timur 

Maloy-Kalimantan Timur Mandalika-Lombok 
Tengah 
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Dari tabel klasifikasi di atas, dapat dilihat bahwa enam lokasi kajian 

diklasifikasikan ke dalam tiga klaster utama, yaitu kawasan yang sudah tumbuh; 
KEK yang disiapkan untuk industri pengolahan; dan KEK yang disiapkan untuk 
indusri pariwisata. Batam dan Bontang merupakan kawasan yang tumbuh terlebih 
dahulu. Dari dua kawasan ini diketahui permasalhan-permasalahan sosial politik 
yang muncul setelah kawasan ini menjadi kawasan yang tumbuh sehingga dapat 
diantisipasi kemunculannya di empat kawasan lain yang direncanakan menjadi 
pusat pertumbuhan baru. Kemudian, kajian di Bitung, Maloy, Morotai dan 
Mandalika dilihat perkembangan kawasannya dan gejala kemunculan masalah 
sosial politik, serta peluang solusi pembangunan politik di kawasan tersebut. 
Untuk melihat hal tersebut, pada bagian ini akan dipaparkan temuan lapangan di 
enam lokus tersebut. 
4.1 Batam: Sengketa Kewenangan, Urbanisasi, dan Pertumbuhan yang 
Disokong Konsumsi 

Pada awal tahun 1970, Batam dikembangkan sebagai basis logistik dan 
operasional untuk industri minyak dan gas bumi oleh Pertamina. Sejak tahun 1978 
di pulau ini telah berkembang berbagai jenis industri. Pengembangan Batam 
dipercayakan kepada Otorita Pengembangan Industri Pulau Batam atau lebih 
dikenal dengan Otorita Batam, yang selanjutnya diganti dengan BP Batam melalui 
PP. 46 tahun 2007. Batam awalnya merupakan pulau kecil dengan jumlah 
penghuni sekitar 6000 jiwa. Kini Batam dihuni oleh kurang lebih 1.000.000 jiwa. 
Urbanisasi di kota Batam kini tercatat sebesar 8,1%. Hal itu tak dapat dihindari 
karena pertumbuhannya yang begitu cepat. Pertumbuhan industri di Batam tak 
lepas dari pene Implikasi dari pasar bebas (FTZ) Batam justru melahirkan 
masyarakat yang konsumtif. Selain itu ada ekses lain yang ditimbulkan, 
khususnya sejak tahun 1999 ketika Batam menjadi wilayah setingkat 
kabupaten/kota. Terbentuknya pemerintahan kota Batam justru menimbulkan 
dualisme antara Otorita Batam yang kini berganti nama menjadi BP Batam dan 
Pemerintah Kota Batam. Sejak itu di Batam dikatakan ada dua matahari. BP yang 
menguasai sumber-sumber ekonomi dari investor mengaku tak bertanggung jawab 
atas kesejahteraan rakyat karena itu adalah urusan pemerintah kota. Hal ini 
terungkap dari wawancara dengan anggota DPRD Batam dari Hanura, Ubaingan 
Singalingging sebagai berikut 

“Kalau kita liat dari BP Batamnya sendiri, mereka  ga ngurusin kesra. 
Nah memang dari awal konsepnya tidak ada urusan dengan kesra. Kemudian di 
perjalanannya ada Pemerintah Kota Batam. Sekarang semua beban kesra itu ada 
di pemerintah kota Batam.” 

Di lain sisi tanah-tanah di Batam adalah milik BP Batam. Pemerintah Kota 
tak dapat membangun untuk kepentingan masyarakat karena tak punya tanah. 
Sebagai contoh, ketika pemerintah kota akan membangun sebuah SMP di satu 
kecamatan yang padat penduduk dan meminta lahan ke BP, kemudian BP 
memberikan tanah di area yang tidak diminta. Area itu jauh dari penduduk yang 
butuh sekolah dan sangat rawan banjir. Setelah SMP itu dibangun, setiap musim 
hujan tiba selalu muncul genangan setinggi 1-1,5 meter dan proses belajar 
mengajar harus terhambat.  
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Hal lainnya yang menjadi masalah krusial di Batam adalah persoalan air 
bersih dan listrik.1 Banyak kampung tua di Batam yang tidak mendapat akses 
listrik. Selain itu angka pengangguran yang terus meroket yang berakibat pada 
kriminalitas, lalu konflik etnis yang rentan muncul, juga persoalan pemukiman 
yang oleh masyarakat sekitar disebut rumah liar (Ruli). Belum lagi persoalan 
demo buruh dan konflik industrial yang sangat sering terjadi di Batam. Persoalan 
HIV, prostitusi, dan perdagangan manusia harus menjadi catatan yang sering 
disembunyikan. Hal itu dikemukakan oleh Sosiolog Universitas Indonesia, Ganda 
Upaya. 

Banyak sekali masalah sosial yang muncul di Batam setelah kawasan ini 
tumbuh, namun tidak nampak dipermukaan. Saluran demokrasi memang telah 
tersedia. Pers dan LSM jumlahnya cukup banyak di Batam, namun jarang terlihat 
yang benar-benar mengangkat dan memperjuangkan isu-isu sosial di atas. Hal 
tersebut juga berkaitan dengan tidak adanya perencanaan sosial sejak wilayah ini 
dikembangkan hingga sekarang. Temuan lapangan juga memperlihatkan bahwa 
Pemerintah kota Batam mengakui belum adanya forum CSR yang dikoordinir 
oleh pemerintah kota dan melibatkan perusahaan-perusahaan di Batam. 
4.6.  Bontang: Zonasi, Forum CSR, dan Saluran Demokrasi yang 

Tersumbat 

Bontang yang merupakan wilayah yang dalam kajian ini juga dikaji sebagai 
wilayah yang telah tumbuh, memiliki pengalaman yang agak berbeda dengan 
Batam. Perkembangan Bontang sangat ditunjang oleh dua perusahaan, yakni PT 
Pupuk Kaltim dan PT Badak LNG, termasuk perkembangan Infrastruktur, 
pembangunan SDM dan lain-lain. Ketika pemekaran terjadi dan pemerintah kota 
hadir di Bontang, permerintah di tingkat lokal ini tak dapat benar-benar lepas dari 
keberadaan dua persahaan ini. Kemudian dibentuklah forum CSR yang 
dikoordinir pemerintah dengan dua perusahaan tersebut sebagai penyokong 
utamanya. Forum CSR tersebut bertujuan untuk menyelaraskan antara rencana 
pembangunan pemerintah dan CSR perusahaan.  
 Di satu sisi forum CSR dilihat sebagai hal yang positif, namun di sisi lain 
membuat pemerintah kurang kreatif. APBD Bontang memang memperlihatkan 
angka yang cukup besar, namun PADnya tergolong kecil. 

Melalui CSR-CSR itu perusahaan bekerja sama dengan pemerintah 
membuka diklat-diklat dan akademi-akademi di Bontang, sehingga perkembangan 
pendidikan dan pembangunan SDM di Bontang dapat dikatakan baik jika 
dibandingkan wilayah sekitarnya. Melalui CSR itu pula perusahaan mendanai apa 
yang mereka sebut dengan mitra binaan. Perusahaan juga memberi bantuan 
beasiswa bagi mahasiswa Bontang melalui Himpunan Mahasiswa Bontang 
(HMB).    

Di Bontang kta banyak melihat peran-peran pemerintah dalam 
mewujudkan kesejahteraan masyarakat, diambil alih oleh dua perusahaan besar 
tersebut. PKT dan PT Badak telah mengajak masyarakatnya dari awal dalam 
pembangunan Bontang, meski memang ada beberapa ketidakpuasan, namun tidak 
ada yang berujung pada konflik yang tajam. Kondisi yang demikian bukan saja 

                                                 
1 DPRD Kepri Minta BPK FTZ Batm Hentikan Alokasi Lahan di Catchment dan Sekitar Waduk, 
diakses dari http://suryanews.co.id/2015/09/dprd-kepri-minta-bpk-ftz-batam-hentikan-alokasi-
lahan-di-catchment-dan-sekitar-waduk/, pada tanggal 20 Oktober 2015, pukul 11.41 WIB 
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membuat Pemerintah tidak kreatif, tetapi juga membuat masyarakat enggan untuk 
bersuara atau apatis. Masyarakat sipil dan pers di Bontang ada, tetapi semuanya 
berada di bawah kooptasi perusahaan. 

Isu-isu yang akhirnya mendapatkan perhatian dari pemerintah adalah isu 
terkait lahan pemukiman dan perambahan hutan lindung. Isu ini mendapat 
perhatian karena masyarakat menggunakan saluran demonstrasi untuk 
menyuarakan aspirasi mereka, mislnya demonstrasi yang dilakukan oleh 
masyarakat Lok Tuan. Selain itu, persoalan lahan pemukiman warga ini juga 
mengganggu kepentingan perusahaan. Persoalan lahan di Bontang sangat serius, 
mulai dari perambahan hutan lindung oleh warga di kawasan Bontang Lestari 
dengan pembakaran hutan dan keberadaan rumah-rumah di atas laut yang 
dibangun warga di pesisir Bontang yang jaraknya sangat dekat dengan lokasi 
industri PT Badak LNG. 
4.7. Bitung: Sengketa Lahan KEK, Harapan Masyarakat, dan Peran Aktif 

Aktor Masyarakat di Luar Pemerintah 

Letak geografis Bitung yang strategis, di bibir pasifik membuat kota ini 
selalu dilihat sebagai peluang oleh pemerintah. Bitung terus menerus dijanjikan 
untuk berkembang melalui berbagai program seperti KABIMA, KAPET, dan 
terakhir KEK. Bitung sedianya menjadi KEK industri pengolahan berbasis 
perikanan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pada tahun 2014. Lokasi KEK 
Bitung berdekatan dengan pelabuhan yang telah ada dan akan diperbesar. 
 Saat ini masih terdapat konflik terkait lahan KEK di Bitung. Masih ada 
warga yang tinggal di kawasan tersebut dan mendirikan pemukiman liar. Akses 
jalan ke lokasi KEK sudah dibuka, meski belum seluruhnya diaspal. Dari hasil 
peninjauan lapangan juga belum terlihat adanya pembangunan infrastruktur 
seperti kantor pengelola di kawasan ini. 

Secara umum masyarakat tidak resisten terhadap rencana KEK di kota ini 
karena mereka diberi pemahaman tentang kemajuan yang akan dihasilkan melalui 
pembangunan tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Pendeta Petrus dalam FGD yang 
dilaksanakan di kantor Bappeda Bitung. Hal yang menjadi kekhawatiran 
masyarakat Bitung justru keseriusan pemerintah dalam mengelola KEK untk 
kepentingan masyarakat Bitung itu sendiri. Berdasarkan temuan apangan di 
Bitung, diketahui bahwa potensi konflik antara penduduk asli dan pendatang 
pernah ada di kota ini.  

Hasil temuan lapangan di Bitung memperlihatkan kondisi masyarakat 
Bitung yang sebenarnya cukup siap dan tidak resisten terhadap KEK di wilayah 
itu. Adapun permasalahan yang masih menjadi hambatan adalah persoalan 
pembebasan lahan KEK. Potensi konflik lain di luar persoalan lahan berkaitan 
dengan konflik masyarakat asli dan pendatang. Hal ini belum dipikirkan secara 
serius oleh pemerintah, karena pemerintah Bitung tidak memiliki rencana 
pembangunan sosial.  

Untuk mengatasi masalah atau konflik yang muncul dalam masyarakat, 
serta melakukan sosialisasi KEK, pemerintah sangat mengandalkan institusi 
gereja, karena memang fungsi institusi ini sangat sentral dalam masyarakat 
Bitung, termasuk juga sebagai media penyaluran aspirasi masyarakat. Media 
massa di bitung disebut sebagai pemberi informasi saja, bukan penyalur aspirasi 
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bagi masyarakat, karena hampir semua media di Bitung telah “di-APBD-kan”, 
sehingga independensinya diragukan. 
4.4. Maloy: Political Will Pemerintah Daerah dan Keinginan Pemekaran 
Wilayah 

Belum banyak yang mengetahui mengenai satu kawasan yang disiapkan 
menjadi kawasan ekonomi khusus (KEK) untuk industri pengolahan kelapa sawit 
ini. Maloy, bagian dari wilayah kabupaten Kutai Timur ini merupakan kawasan 
yang masih jarang penduduknya. Saat ini, di kawasan Maloy terdapat kebun-
kebun sawit yang sangat luas. Waktu tempuh yang dibutuhkan menuju Maloy dari 
ibu kota kabupaten Kutai Timur di Sangatta, sekitar 4,5 jam jalan darat, dengan 
kondisi jalan aspal yang kerap terputus setiap beberapa meter dan membelah 
perkebunan sawit. 

Kondisi kawasan yang tidak ditinggali oleh warga memudahkan proses 
pembebasan lahan. Tahapan pembebasan lahan merupakan tahapan yang paling 
dirasa sulit di kawasan lain yang juga disiapkan menjadi KEK. Hambatan di tahap 
ini nyaris tidak ada di Maloy. Dengan ketiadaan hambatan tersebut berarti 
infrastruktur kawasan sudah mulai dapat dibangun. Berbeda dengan kawasan lain 
yang disiapkan menjadi KEK, di Maloy peran pemerintah daerah khususnya 
pemerintah provinsi Kalimantan Timur dalam pembangunan infrastruktur 
kawasan ini sangat besar. Pembangunan jalan kawasan di Maloy dilakukan 
dengan menggunakan APBD. Dana APBN digunakan untuk membangun sisi 
darat dari pelabuhan. 

Pembangunana kawasan dengan menggunakan dana APBD dapat 
dilakukan karena tersedianya dana dan adanya political will pemerintah provinsi 
khususnya dari pemimpin politik, dalam hal ini gubernur Kalimantan Timur untuk 
mewujudkan KEK industri pengolahan kelapa sawit ini. Political will gubernur 
Kaltim dalam pembangunan kawasan ini dibenarkan oleh hampir seluruh nara 
sumber dalam FGD dan wawancara. Salah seorang nara sumber FGD yang 
merupakan perwakilan media menyatakan bahwa pembangunan Maloy sebagai 
kawasan industri dan perkembangan pembangunannya selalu menjadi bagian dari 
pidato gubernur Kalimantan Timur di hampir setiap kesempatan. Hal tersebut juga 
menjadi penyebab mengapa birokrasi dari provinsi sampai kecamatan memberi 
perhatian besar pada pembangunan kawasan ini, termasuk juga dalam hal 
anggaran. 

Political will gubernur Kaltim tersebut dilatarbelakangi oleh kesadaran 
bahwa provinsi ini selalu menjadi korban dari pengerukan bahan mentah seperti 
batu bara dan kayu. Saat ini mulai tumbuh kelapa sawit dan pemerintah tidak 
ingin mengulangi apa yang terjadi dengan kayu dan batu bara, sehingga 
dibutuhkan industri pengolahan minyak kelapa sawit yang memadai di 
Kalimantan Timur. Produk turunan dari minyak kelapa sawit berjumlah kurang 
lebih 300 jenis. Ini sangat mungkin menjadi peluang bagi industri yang akan 
dibangun di kawasan Maloy nantinya. Dengan begitu Kaltim tidak hanya menjadi 
wilayah penghasil bahan mentah. 

Perihal potensi konflik di wilayah tersebut relatif rendah karena penduduk 
di wilayah ini masih jarang. Kalaupun ada mereka adalah para transmigran dan 
pekerja di kebun sawit. Dengan kndisi yang demikian, pemerintah tidak terlalu 
fokus pada kondisi sosial masyarakatnya, sehingga rencana pembangunan sosial 
politik di kawasan inipun belum dipikirkan. Alasan utama mengapa pemerintah 
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belum memikirkan pembangunan sosial juga karena fokus merka yang saat ini 
tersita oleh pembangunan infrastruktur. 
4.5. Morotai: Kualitas SDM, Persoalan Lahan, dan Data Dasar 
Kependudukan 

Morotai merupakan salah satu tujuan wisata yang direkomendasikan di 
Indonesia. Wilayah ini mempuanyai dua daya tarik utama yakni wisata sejarah 
dan wisata alam khususnya alam bawah laut. Berbagai festival pernah digelar di 
Morotai, misalnya sail Morotai dan festival lobster. Morotai juga merupakan salah 
satu pulau terluar Indonesia. Kabupaten ini memiliki letak geografis yang sangat 
strategis. Posisi tersebut telah disadari sejak dulu oleh negara lain, seperti Jepang 
dan Amerika. Bukti dari strategisnya posisi morotai adalah peninggalan sejarah di 
wilayah tersebut berupa sebuah bandara dengan tujuh landasan pacu. Hanya saja 
kondisi landasannya saat ini tidak terawat dengan baik. Bandara itupun hanya 
dimanfaatkan oleh TNI dan penerbangan perintis untuk mengangkut logistik. 

Persoalan yang dominan terjadi di Morotai adalah persoalan lahan. Di 
beberapa tempat terjadi sengketa lahan antara masyarakat dan TNI Angkatan 
Udara, di bagian yang lain, permasalahan lahan terkait dengan lahan KEK. 
Hingga kini, KEK Morotai masih di tahap pembebasan lahan. 

Hal lain yang mungkin dapat menjadi permasalahan di masa yang akan 
datang di Morotai adalah persoalan kependudukan. Saat ini masalah lahan sudah 
menjadi masalah yang hadir secara nyata di tengah masyarakat, lalu diikuti oleh 
kemunculan pemukiman kumuh. Pemukiman itu didirikan kebanyakan oleh warga 
pendatang yang dulunya adalah transmigran ke wilayah tersebut. Masalah lainnya 
yang berpotensi muncul adalah gesekan antar kelompok. Saat ini 60% penduduk 
Morotai memeluk agama Kristen, namun mayoritas penduduk di ibu kota 
Kabupaten adalah pemeluk Muslim. Potensi kerawanan seperti ini belum 
dipetakan dan belum direncanakan. Hal tersebut terungkap dalam wawancara 
mendalam dengan, Darmono dari Jababeka Morotai. 
4.6. Mandalika: Kesiapan Masyarakat dan Peran Tuan Guru 

Akses ke kawasan Mandalika sudah terbangun. Pengelola kawasan dalam 
hal ini ITDC menargetkan pembangunan tiga hotel berkelas internasional di 
kawasan ini hingga tahun 2017. Namun demikian, masih ada beberapa 
permasalahan yang belum selesai terkait dengan KEK Mandalika ini, diantaranya 
persoalan pembebasan lahan. Masih terdapat lahan seluas 135 HA yang statusnya 
belum clear, namun diakui bahwa saat ini lahan tersebut sedang diproses oleh tim 
yang dibentuk oleh gubernur. 

Permasalahan lain yang muncul dalam pengembangan kawasan Mandalika 
di luar permasalahan pembebasan lahan adalah permasalahan sosial dan SDM. Di 
kawasan ini terlihat kebersihan lingkungan belum terjaga dan jumlah pedagang 
asongan juga cukup banyak. Mereka umumnya merupakan anak-anak di usia 
sekolah. Mereka kerap memaksa wisatawan untuk membeli barang dagangannya. 
Kondisi tersebut sering menjadi alasan bagi wisatawan untuk tidak datang 
kembali ke kawasan itu bila hal tersebut belum ditertibkan. 

Sikap oportunistik masyarakat setempat dikatakan muncul setelah 
kawasan ini mulai dikembangkan. Hal itu memperlihatkan bahwa masyarakat di 
sekitar kawasan, belum terbangun dengan baik. Pembangunan sosial yang 
diperlukan dalam hal ini adalah pembangunan nilai-nilai sosial dalam masyarakat. 
Di sisi lain, pihak ITDC mengataan bahwa mereka memberi perhatian terhadap 
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pengembangan SDM di sekitar kawasan dengan berbagai program CSR. Selain 
itu, dalam kawasan telah direncanakan untuk membangun sekolah tinggi 
pariwisata yang akan bekerja sama dengan kementeriaan pariwisata. 

Ketidakpuasan warga sebagian besar berkaitan dengan ekonomi. Lombok 
Tengah merupakan kabupaten termiskin ke tiga di NTB, tingkat pendidikan 
masyarakatnya juga belum cukup memadai untuk pariwisata. Masyarakat tidak 
ingin menjadi penonton di daerahnya. Untuk itu, pemerintah dan pengelola 
kawasan menyiapkan beberapa program seperti penggunaan komoditas lokal 
dalam industri pariwisata. Tak hanya komoditas, SDM juga diutamakan pekerja 
lokal yang terampil. Diperkirakan akan ada 3.000 kamar dengan jumah pekerja 
yang dibutuhkan adalah dua pekerja per kamar, jadi tenaga kerja yang terserap 
diproyeksikan mencapai 6.000 pekerja. 

Konflik hanya dilihat sebagai hasil dari ketimpangan ekonomi. Belum 
dipikirkan permasalahan yang akan muncul akibat pekerja pendatang yang akan 
memasuki kawasan tersebut, persoalan lingkungan, atau eksklusi terhadap warga 
sekitar. Ini adalah hal yang perlu direncanakan, namun belum mendapat perhatian 
dari banyak pihak. 
4.7. Analisis 

Berdasarkan temuan lapangan yang telah dipaparkan pada bagian 
sebelumnya, wilayah-wilayah yang menjadi lokus penelitian dapat dibagi menjadi 
beberapa kelompok. Pengelompokan pertama berdasarkan pertumbuhannya, yakni 
daerah yang sudah tumbuh dan daerah yang akan tumbuh. Dari daerah yang akan 
tumbuh juga dapat dikelompokkan berdasarkan basis industri pertumbuhannya, 
yakni industri pengolahan dan industri pariwisata. Tabel di bawah ini akan 
mempermudah untuk membandingkan kondisi di lokus-lokus penelitian tersebut. 

Tabel 4.1 Perbandingan Kondisi Antar Lokus 

No 
Item 

Perbandinga
n 

Batam 
Bontan

g 
Bitung Maloy Morotai 

Mandalik
a 

1 Perencanaan 
Pembanguna
n Sosial dan 
Politik 

Tidak ada Tidak 
ada 

Tidak 
ada 

Tidak ada Tidak ada Tidak ada 

2 Saluran 
Demokrasi  

Pers ada 
Memiliki 
Ormas, 
namun 
hanya 
untuk 
mengako
modir 
kepenting
an 
kelompok.  

 

Demonstr
asi,  
mengenai 
masalah 
tanah dan 

Pers ada, 
namun 
tidak 
terlalu 
aktif 
dikarenak
an 
masyarak
at sipil 
sebagai 
partner 
tidak 
mandiri 

 

Ormas 
dan LSM 
relatif 
banyak 

Pers 
berperan 
aktif 

 

Forum 
dan 
tokoh 
agama 
berperan 
dalam 
sosialisas
i KEK 
dan 
dalam 
mengelol
a 
hubunga
n antar 

Pers ada, 
namun 
belum 
terlalu aktif 
menjangka
u  daerah 
sekitar 
KEK 

 

Ormas 
belum ada 

Ada pers 

 

Tokoh 
agama 
berperan 
dalam 
mengelola 
kerukunan 
umat 
beragama 

 

Demonstrasi 
terjadi 
beberapa 
kali (isu 
tanah dan 

Saluran 
demokrasi 
tradisional 
melalui ‘tuan 
guru’ 
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UMK tapi 
dibawah 
kooptasi 
pemerint
ah dan 
perusaha
an. 

umat 
beragam
a 

pergantian 
bupati) 

3 Peran 
Pemerintah 

Ada dua 
lisme 
kelembag
aan di 
Batam, 
yakni BP 
Batam  
(investasi 
dan 
perdagang
an) dan 
Pemko 
Batam 
(sektor 
publik) 

Pemkot 
Bontang 
menyiapk
an 
pembang
unan 
infrastruk
tur dan 
kawasan 
industri 
baru 

Pemerint
ah 
provinsi 
menjadi 
pengelol
a KEK 

 

Melakuk
an 
pembeba
san lahan 
untuk 
akses 
masuk ke  
lokasi 
KEK 

Pemprov 
sebagai 
inisiator 
KEK 
memiliki 
political 
willingnes  

 

Mengaloka
sikan 
APBD utk 
pembangun
an 
infrastruktu
r 

Menyiapkan  
infrastruktur 
dasar dan 
penopang 
KEK, spt 
bandara dan 
jaringan 
jalan 

Pemprov 
terlibat melalui 
dewan 
kawasan 
membentuk 
tim 
pembebasan 
lahan 

4 Peran 
Perusahaan/P
engelola  

Perusahaa
n berperan 
melalui 
program 
CSR bagi 
masyaraka
t 

 

Terjadi 
beberapa 
konflik 
industrial 
(cth: PT 
Drydock) 

PT 
Badak 
LNG dan 
PKT 
melibatka
n 
masyarak
at dari 
awal 

 

Terdapat 
forum 
CSR 
perusaha
an – 
perusaha
an 
dengan 
Pemkot 

Peran 
pihak 
swasta 
belum 
terlihat 
signifika
n 

Promosi 
KEK 
MBTK 
kepada 
calon 
investor 

Pengemban
gan 
pariwisata 
Morotai 
dengan 
membangun 
resort dan 
menyerap 
tenaga kerja 
lokal 

Pelibatan 
TOGA dan 
TOMA dalam 
mensosialisasi
kan KEK 
Mandalika 
oleh pihak 
pengelola KEK 
(PT ITDC) 

5 Masalah Tanah, 
menjadi 
salah satu 
potensi 
konflik 
terbesar di 
Batam 

Konflik 
pembeba
san 
lahan 
dalam 
kawasan 
Hutan 
Lindung 
Bontang 

 

Keterbata
san 
wilayah 

Pernah 
terjadi 
konflik 
antara 
pendudu
k asli dan 
pendatan
g 
(perihal 
pendirian 
rumah 
ibadah) 

 

Konflik 
pembebasa
n lahan 

 

Pengusiran 
transmigra
n 

Saling klaim 
lahan antara 
TNI AU 
dengan 
masyarakat 
dan pemda 

Masih ada 
masalah 
dengan 
pembebasan 
lahan, meski 
tidak banyak 
jumlahnya. 

 

Pedagang 
asongan yang 
menjamur. 
Sebagian besar 
adalah anak-
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darat di 
Kota 
Bontang 

Masalah 
pembeba
san 
lahan 
KEK 
(sampai 
ke 
Komnash
am) 

anak  

 

Masyarakat 
belum terbiasa 
dengan 
pariwisata 

6 Potensi 
Masalah 

Konflik 
etnis, 
industrial, 
agraria, 
antar 
lembaga 

Konflik 
industrial
, etnis, 
agraria 

Konflik 
agraria, 
etnis 

Konflik 
etnis, 
agraria 

Konflik 
agraria 

Konflik agraria 

7 Lesson 
Learned 

Sebaiknya 
dalam 
satu 
daerah 
hanya ada 
satu 
pemerinta
han, 
sehingga 
kebijakan 
menjadi 
satu pintu 
saja 

Political 
Will 
pemerint
ah Kota 
dan  
Provinsi 
Kaltim 
menduku
ng kran 
investasi 
di 
Bontang 
termasuk 
menduku
ng 
pembang
unan 
infrastruk
tur 
bandara 
perintis 
dan 
kawasan 
industri 
di 
Bontang 
Lestari  

Keterliba
tan 
lembaga-
lembaga 
di luar 
pemerint
ah 
(seperti 
Gereja)d
alam 
sosialisas
i 
program 
KEK 
pada 
masyarak
at sangat 
membant
u 
penerima
an 
masyarak
at 
terhadap 
KEK  

Political 
Will 
pemerintah 
Provinsi 
serius 
mendukun
g KEK 
Maloy 
(Gubernur 
pegang 
kontrol  
kekuatan 
APBD) 

 

Daerah 
belum 
berpendud
uk, 
sehingga 
lebih 
mudah 
untuk 
ditata 
(Berbeda 
dengan 
Batam dan 
Bitung) 

Pemuka-
pemuka 
agama dapat 
diberdayaka
n utk 
mengelola 
kerukunan 
umat 
beragama 
serta 
membantu 
mensosialisa
sikan 
program 
KEK pada 
masyarakat. 

Pemerintah 
dapat 
mengusahakan 
agar fasilitas 
pariwisata 
yang ada dapat 
menyerap 
produk lokal 
secara 
maksimal 

 
5. Kesimpulan dan Rekomendasi 
5.1. Kesimpulan 
 

Temuan lapangan yang didapat dari hasil studi ini adalah terdapat masalah 
terhadap daerah yang sudah lebih dulu dirancang dan peluang timbul masalah 
serupa dari daerah yang diproyeksikan menjadi daerah pertumbuhan baru. 
Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain: masyarakat asli dan pendatang 
(pergeseran mayoritas), masyarakat dan perusahaan, antar institusi pemerintahan, 
perebutan kekuasaan, dan kesiapan SDM.  
Kesimpulan dari kajian ini adalah tidak adanya perencanaan pembangunan politik 
di pusat pertumbuhan akan membuat permasalahan-permasalahan muncul yang 
berakibat kegagalan dari pembangunan tersebut secara sosial, selain itu 
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ketidaksiapan pusat pertumbuhan baru akan masuknya arus investasi dan migrasi 
penduduk mengakibatkan  konflik-konflik yang nantinya akabn menghambat 
pembangunan itu sendiri. 
 
5.2 Rekomendasi 

Perencanaan pembangunan sosial dan politik mulai diintegasikan dan 
disinergikan di setiap prioritas pembangunan di pusat pertumbuhan baru, agar 
selain secara ekonomi tumbuh, masyarakat, pemerintah, dan entitas lainnya siap 
untuk mengikuti perubahan akibat pembangunan tersebut, sehingga konflik dapat 
dikelola dengan baik. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

1.1 LATAR  BELAKANG 

Sesuai amanat Undang-Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Program Jangka Panjang Nasional  (RPJPN) Tahun 2005-2025, pembangunan 

nasional lima tahun mendatang difokuskan pada upaya pencapaian daya saing 

perekonomian yang kompetitif berlandaskan keunggulan sumber daya alam yang 

ada, dan sumber daya manusia yang berkualitas, dan kemampuan ilmu dan 

teknologi yang terus meningkat.   

Pada pembangunan bidang politik, visi jangka panjang hingga tahun 2025 

adalah terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi yang dicapai secara bertahap 

dan terencana. Pada Rencana Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 

2015-2025 pelembagaan nilai-nilai demokrasi menitik-beratkan pada prinsi 

toleransi nondiskriminasi, dan kemitraan dengan penguatan pelaksanaan 

desentralisasi dan otonomi daerah. Pembangunan demokrasi dan pembangunan 

ekonomi selayaknya menghasilkan sebuah korelasi positif satu sama lainnya, 

seperti lazimnya terjadi di negara-negara demokrasi Eropa, Skandinavia, dan Asia 

Timur seperti Jepang dan Korea Selatan. Kualitas demokrasi, kualitas manusia, 

dan kemakmuran ekonomi berada pada garis linear, saling memperkuat satu sama 

lainnya. 

Di Indonesia keterkaitan pembangunan politik dan pembangunan ekonomi 

masih merupakan hal yang problematik, bahkan seringkali kontradiktif. Indeks 

Demokrasi Indonesia (IDI), misalnya menunjukkan kasus yang berlawanan yaitu 

provinsi yang secara ekonomis berada di bawah rata-rata nasional, justru memiliki 

angka IDI yang sangat tinggi, seperti Nusa Tenggara Timur (NTT). Demikian 

pula sebaliknya, provinsi yang dianggap berhasil pertumbuhan ekonominya, 

ternyata tidak selalu membawa provinsi itu menjadi semakin demokratis. Di 

samping kehidupan demokratis itu sendiri merupakan tuntutan yang tidak 

terelakkan dari pembangunan nasional, karena merupakan amanat konstitusi, 

demokrasi terkonsolidasi diharapkan dapat memberikan dampak jangka panjang 

dan permanen yang positif pada pembangunan seluruh bidang kehidupan 

masyarakat. 
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Dewasa ini, Pemerintah terus berupaya menciptakan proses distribusi 

kekayaan ekonomi: keadilan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia 

melalui pemerataan pembangunan ekonomi dengan mendorong munculnya pusat-

pusat pertumbuhan di luar Pulau Jawa. Bagi kepentingan nasional, kemunculan 

Pusat-pusat Pertumbuhan Baru sangat penting untuk dua hal yaitu secara internal 

untuk memperkuat persatuan bangsan dan kesatuan nasional dan secara eksternal 

meningkatkan daya saing perekonomian nasional baik di kawasan regional 

maupun di tingkat global . 

Namun dari perspektif politik, mendorong munculnya Pusat-pusat 

Pertumbuhan Baru berarti pula mendorong suatu kebijakan pembangunan 

nasional yang mencakup aspek pembangunan ekonomi dan aspek pembangunan 

politik secara simultan.  Pelaksanaan pembangunan ekonomi di Pusat-pusat 

Pertumbuhan Baru bertujuan untuk jalan bagi peningkatan kemakmuran dan 

kesejahteraan ekonomi masyarakat. Sedangkan pembangunan politik di Pusat-

pusat Pertumbuhan Baru  bertujuan untuk membukakan jalan daerah tersebut bagi 

peningkatan kehidupan  demokratis yang ditandai oleh pemeliharaan kebebasan 

sipil yang tinggi, peningkatan kapasitas lembaga demokrasi, dan penguatan 

penerapan hak-hak politik warga negara. Pembangunan politik: konsolidasi 

demokrasi dan pertumbuhan ekonomi: pertumbuhan ekonomi diharapkan 

berkorelasi positif. 

 
1,2 TUJUAN 

 Dengan memperhatikan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka 

tujuan pelaksanaan kajian prakarsa ini adalah sebagai berikut: 

4. Mengetahui permasalahan dan kendala pembangunan politik di Pusat-pusat 

Pertumbuhan Baru; 

5. Mengkaji potensi-potensi yang perlu dikembangkan lebih jauh bagi Pusat-

pusat Pertumbuhan Baru; 

6. Mengantisipasi dampak sosial dari pembangunan di Pusat-pusat 

Pertumbuhan Baru. 

 Hasil kajian prakarsa ini selanjutnya akan digunakan sebagai bahan 

penyusunan dan masukan atau umpan balik bagi perencanaan pembangunan 
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nasional yang lebih baik dan terintegrasi, khususnya bagi perwujudan konsolidasi 

demokrasi dalam kaitannya dengan perwujudan pertumbuhan ekonomi yang 

relatif tinggi. 

 
1.3  RUANG LINGKUP 
Ruang lingkup kajian prakarsa ini antara lain: 

6. Mengumpulkan data dan informasi terkait berbagai masalah dan potensi 

pembangunan politik di Pusat-pusat Pertumbuhan Baru; 

7. Mengumpulkan data dan informasi terkait berbagai aspek pembangunan 

demokrasi dan pembangunan ekonomi di Pusat-pusat Pertumbuhan Baru; 

8. Melakukan pertemuan koordinasi/konsinyasi/FGD dan lain-lain, dengan 

berbagai pihak yang relevan, termasuk mitra kerja, untuk rekonsiliasi data, 

serta klarifikasi informasi capaian pelaksanaan kegiatan/program terkait 

pembangunan politik di Pusat-pusat Pertumbuhan Baru; 

9. Melakukan observasi pada daerah-daerah yang diidentifikasikan sebagai 

Pusat-pusat Pertumbuhan Baru di Indonesia; 

10. Menyusun laporan kajian prakarsa dan rekomendasi.  

 

1.4.    KELUARAN  
Hasil dari kegiatan kajian prakarsa ini adalah tersusunnya laporan hasil kajian 

terhadap pembangunan politik di Pusat-pusat Pertumbuhan Baru. Laporan kajian 

ini akan digunakan untuk:  

a. Bahan penyusunan dan masukan/umpan balik dalam perencanaan 

program/kegiatan pembangunan politik pada tahun-tahun mendatang, 

terutama di Pusat-pusat Pertumbuhan; 

b. Masukan berkenaan dengan efektivitas program/kegiatan dalam mencapai 

target/sasaran pembangunan politik, terutama untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat di Pusat-pusat Pertumbuhan Baru 

 
1.5. METODOLOGI  

Metodologi yang digunakan dalam kajian prakarsa di Pusat-pusat 

Pertumbuhan Baru  meliputi hal, yaitu: metode, kajian, sumber data, dan analisis 

data: 

5. Metode Kajian 
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Metode yang digunakan dalam kajian prakarsa ini adalah metode deskriptif 

eksplanatif karena hendak memberikan gambaran dan penjelasan tentang 

pembangunan politik di Pusat-pusat Pertumbuhan Baru. Hasil kajian 

dikomparasikan dengan dokumen perencanaan bidang politik untuk mengetahui 

tingkat efektivitas dari pelaksanaan pembangunan politik di daerah tertentu. 

6. Sumber Data 

 Sumber data terdiri atas dua macam,  yaitu data primer dan data sekunder.  

Data primer diperoleh dari: 

d. Wawancara langsung kepada para pihak yang berkepentingan (Pokja 

Demokrasi yang terkait dengan IDI di Provinsi, para akademisi/ahli, tokoh 

agama/adat); 

e. Melalui Focused Group Discussion (FGD) untuk rekonsiliasi data, serta 

klarifikasi informasi tentang capaian berbagai indikator yang ditetapkan 

dari berbagai sumber; 

f. Melakukan pengamatan (observasi) di beberapa daerah yang dikategorikan 

sebagai Pusat-pusat Pertumbuhan Baru. 

Sedangkan data sekunder, diperoleh dari : 

a. Dokumen-dokumen perencanaan, yaitu RPJPN 2005-2025, RPJMN III 

(2015 – 2019) dan RKP Tahun 2015 dan 2016, serta sumber-sumber 

dokumen hasil pelaksanaan pembangunan politik dan demokrasi; 

b. Data hasil pembangunan di Pusat-pusat Pertumbuhan Baru 

c. Evaluasi terhadap skor IDI di Provinsi dan analisis terhadap pembangunan 

politik di daerah Pusat-pusat Pertumbuhan Baru berdasarkan pencapaian 

skor tersebut 

Penelitian ini memilih 6 daerah sebagai Pusat-pusat Pertumbuhan Baru 

sebagai lokus penelitian, yaitu: (1) Kota Batam di Provinsi Kepulauan Riau; (2) 

Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur; (3) Kota Bitung di Provinsi 

Sulawesi Utara; (4) Kabupaten Kutai Timur di Provinsi Kalimantan Timur; (5) 

Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara, dan (6) Kabupaten Lombok 

Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

Pemilihan daerah-daerah tersebut didasari oleh beberapa faktor, antara 

lain: (1) daerah yang sudah lebih dahulu dirancang kebijakan pembangunannya 
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dan kini telah maju secara ekonomi karena ditopang oleh sektor industri, dan telah 

berkembang menjadi pusat pertumbuhan di regional sekitar daerah tersebut. Dua 

daerah yang mewakili alasan tersebut adalah Kota Batam dan Kota Bontang; (2) 

daerah-daerah yang diproyeksi menjadi Pusat-pusat Pertumbuhan Baru, karena 

sebelumnya telah ditetapkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Empat 

daerah yang masuk dalam ketegori ini, yaitu: Kota Bitung yang memiliki KEK 

Bitung, Kabupaten Kutai Timur yang memiliki KEK Maloy Batuta Trans 

Kalimantan (MBTK), Kabupaten Pulau Morotai yang memiliki KEK Morotai, 

dan Kabupaten Lombok Tengah yang memiliki KEK Mandalika. 

Selain kedua faktor di atas, terdapat satu faktor lain yang mendasari 

pemilihan lokus penelitian tersebut, yaitu (3) kemajemukan komposisi masyarakat 

di masing-masing daerah, dan persebaran lokasi geografis setiap daerah yang 

mewakili hampir semua regional di Indonesia. Batam mewakili regional Sumatra, 

Bontang dan Kutai Timur mewakili regional Kalimantan, Bitung mewakili 

regional Sulawesi, Morotai mewakili regional Kepulauan Maluku, serta Lombok 

Tengah mewakili regional Kepulauan Nusa Tenggara. 

7. Analisis Data 

Teknis analisis data yang digunakan dalam kajian prakarsa ini adalah 

analisis deskriptif kualtitatif dengan pola pendekatan induktif. Analisis ini 

berdasarkan pada data-data yang diperoleh dari tahap pengumpulan data dengan 

tujuan untuk mendeskripsikan keadaan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, 

dan evaluasi. 

 

1.6.   PELAKSANA KEGIATAN 
Pelaksanaan kegiatan kajian prakarsa ini dilakukan secara swakelola dan 

berkoordinasi dengan K/L mitra kerja Direktorat Politik dan Komunikasi. 

Penanggung jawab dari kegiatan kajian ini adalah Deputi Bidang Politik, Hukum, 

Pertahanan,  dan  Keamanan dengan  masa  tugas  12  (dua belas) bulan.  Tim 

pelaksana kegiatan beranggotakan pejabat eselon II ke bawah dari Direktorat 

Politik dan Komunikasi, dan lintas direktorat dengan masa tugas 12  (dua belas) 

bulan, serta melibatkan mitra direktorat dengan masa tugas 5 (lima) bulan. Tugas 

dari Tim Pelaksana kegiatan kajian prakarsa dapat dirinci sebagai berikut : 
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1. Melakukan pemetaan dan menentukan indikator kajian prakarsa untuk 

mengetahui korelasi antara pembangunan politik dan pembanguan  ekonomi 

di Pusat-pusat Pertumbuhan Baru; 

2. Mengumpulkan data dan informasi terkait berbagai aspek pembangunan 

demokrasi dan pembangunan ekonomi di Pusat-pusat Pertumbuhan Baru; 

3. Melakukan pertemuan koordinasi/konsinyasi/FGD dan lain-lain, dengan 

berbagai pihak yang relevan, termasuk mitra kerja, untuk rekonsiliasi data, 

serta klarifikasi informasi capaian pelaksanaan kegiatan/program terkait 

pembangunan politik. 

4. Melakukan pengamatan (observasi) pada daerah-daerah yang 

diidentifikasikan sebagai daerah Pusat-pusat Pertumbuhan Baru di Indonesia; 

5. Menyusun laporan kajian prakarsa dan rekomendasi. 
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BAB II 
PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN BARU 

 
 

2.1. Alasan Pemilihan Lokus Penelitian 
Pada Bab I telah sebutkan bahwa ada 6 (enam) daerah yang masuk dalam 

kategori Pusat-Pusat Pertumbuhan Baru, yaitu Kota Batam di Provinsi Kepulauan 

Riau, Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur, Kota Bitung di Provinsi 

Sulawesi Utara, Kabupaten Kutai Timur di Provinsi Kalimantan Timur, 

Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara, serta Kabupaten Lombok 

Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Keenam daerah itulah yang menjadi 

lokus penelitian dalam kajian praksa pembangunan politik ini.  

Hanya ada satu alasan pasti mengapa keenam daerah tesebut menjadi lokus 

penelitian, yaitu secara kategoris keenam daerah tersebut masu ke dalam 

daerah/kawasan Pusat-Pusat Pertumbuhan Baru. Namun untuk menetapkan 

keenam daerah tersebut masuk ke dalam daerah/kawasan Pusat-Pusat 

Pertumbuhan Baru diperlukan sejumlah syarat, antara lain: (1) dibandingkan 

daerah lain terutama daerah sekitarnya, daerah/kawasan tersebut secara kasat mata 

mengalami peningkatan pesat pembangunan infrastrukturnya, seperti jalan, 

pelabuhan/bandara, pusat perdagangan   dan jasa, serta perbangkan; (2) 

dibandingkan daerah lain terutama daerah sekitarnya, daerah/kawasan tersebut 

dipilih menjadi pusat  industri;  (3) dibandingkan daerah lain terutama daerah 

sekitarnya, daerah/kawasan tersebut menjadi pusat  tujuan para buru migran yang 

nantinya berkontribusi terhadap jumlah dan kepadatan penduduknya; (4) 

dibandingkan daerah lain terutama daerah sekitarnya, daerah/kawasan tersebut 

menjadi prioritas bagi perintah: pusat, provinsi, dan kota untuk memberikan 

kebijakan tertentu/khusus sebagai bagian dari pelayanan pemerintahan di bidang 

ekonomi:             

Ada tiga alasan yang mendasari pemilihan ke enam daerah tersebut untuk 

dimasukkan sebagai Pusat-Pusat Pertumbuhan Baru, yaitu: (1) daerah itu sudah 

lebih awal dirancang kebijakan pembangunannya dan kini telah maju secara 

ekonomi karena ditopang oleh sektor industri yang telah berkembang di sana, 

serta menjadi pusat pertumbuhan di regional sekitar daerah tersebut.  
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Dua daerah yang mewakili alasan tersebut adalah Kota Batam dan Kota 

Bontang. Faktor kedua adalah daerah-daerah yang diproyeksikan akan menjadi 

pusat-pusat pertumbuhan baru, karena telah ditetapkan menjadi kawasan ekonomi 

khusus (KEK). Daerah yang dimaksud adalah Kota Bitung yang memiliki KEK 

Bitung, Kabupaten Kutai Timur yang memiliki KEK Maloy Batuta Trans 

Kalimantan (MBTK), Kabupaten Pulau Morotai yang memiliki KEK Morotai, 

serta Kabupaten Lombok Tengah yang memiliki KEK Mandalika.  

Selain kedua faktor di atas, terdapat beberapa faktor lain yang ikut 

mendasari pemilihan lokus penelitian tersebut, yaitu kemajemukan komposisi 

masyarakat di masing-masing daerah serta persebaran lokasi geografis setiap 

daerah yang mewakili hampir semua regional di Indonesia. Batam mewakili 

regional Sumatra, Bontang dan Kutai Timur mewakili regional Kalimantan, 

Bitung mewakili regional Sulawesi, Morotai mewakili regional Kepulauan 

Maluku, serta Lombok Tengah mewakili regional Kepulauan Nusa Tenggara. 

Informasi dan data lebih terperinci mengenai daerah-daerah tersebut akan 

dipaparkan pada bagian berikut in 

 

2.1.1. Kota Batam  

 

Kota Batam dipilih menjadi salah satu lokus penelitian dikarenakan oleh 

beberapa faktor. Pertama, Kota Batam saat ini dikenal sebagai daerah industri 

yang sudah cukup maju di Indonesia dengan kehadiran berbagai kawasan industri 

yang dibangun di sana. Batam dianggap sebagai salah satu daerah yang sudah 

Batam, Kepulauan Riau 

Jumlah Penduduk  1.030.528 jiwa 

PDRB  Rp 108,72 trilyun 

Regulasi 
Keppres No. 74 Tahun 1971 tentang Pembangunan 

Pulau Batam 

Fokus Pembangunan Ekonomi Jasa alih kapal, manufaktur 

Instansi pelaksana/yang berperan 

penting 
Badan Pengusahaan (BP) Batam 

Komposisi Penduduk 
Melayu, Bugis, Jawa, Batak, Minang, Flores, 

Tionghoa 
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berkembang secara ekonomi dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di 

kawasannya. Berdasarkan data BPS Kota Batam, pada tahun 2014, pertumbuhan 

ekonomi Batam adalah sebesar 7,99%. Industri pengolahan menyumbang sekitar 

56,03% dari PDRB Kota Batam. Adapun Kota Batam memiliki PDRB (Atas 

Dasar Harga Berlaku) sebesar Rp. 108,72 Trilyun. Pembangunan industri tumbuh 

pesat karena didukung oleh keunggulan geografis Batam yang menghadap Selat 

Malaka dan dekat dari Singapura. Dengan demikian, kondisi pembangunan politik 

dan berbagai dampak sosial yang muncul dari pembangunan ekonomi di Batam 

dapat dijadikan sebagai pembelajaran (lesson learned) bagi daerah-daerah lain 

yang saat ini sedang bertumbuh.  

Faktor kedua yang menjadi alasan dipilihnya Batam adalah karena Batam 

merupakan salah satu daerah pertama di Indonesia yang pembangunannya 

didorong dan diarahkan secara khusus melalui kebijakan dan regulasi-regulasi 

pemerintah. Berikut beberapa peraturan yang menunjang pembangunan Batam 

(Roeroe, et al., 2003): 

 Keppres No. 74 Tahun 1971 tentang “Pembangunan Pulau Batam” 

 Keppres No. 41 Tahun 1973 tentang “Daerah Industri Pulau Batam” 

 Keppres No. 41 Tahun 1978 tentang “Penetapan Seluruh Daerah Industri 

Pulau Batam sebagai Wilayah Usaha Bonded Warehouse” 

 Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 1983 tentang “Pembentukan 

Kotamadya (Administratif) Batam di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I 

Riau” 

 Keppres No. 7 Tahun 1984 tentang “Hubungan Kerja Antara Kotamadya 

Batam dan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam” 

 UU no. 53 Tahun 1999 tentang “Pembentukan Kota Batam dan 

Kedudukan Otorita Batam dalam Pembangunan Batam” 

Dengan menjadikan Batam sebagai lokus penelitian, maka Batam dapat dijadikan 

sebagai pembanding sekaligus diharapkan dapat memberikan lesson learned bagi 

daerah-daerah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah menjadi Kawasan Ekonomi 

Khusus (KEK), di mana beberapa daerah KEK juga menjadi lokus penelitian 

dalam kajian ini. 
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 Sejak awal masa pembangunannya, segala kegiatan yang berhubungan 

dengan pembangunan ekonomi, investasi, perdagangan, serta pembangunan 

infrastruktur yang berkaitan dengan sektor-sektor tersebut dikelola oleh sebuah 

badan yang disebut Badan Otorita Batam. Badan Otorita Batam didirikan oleh 

pemerintah pusat melalui peraturan Keppres No. 41 Tahun 1973. Seiring 

berjalannya waktu, pemerintah juga menetapkan pembentukan Batam sebagai 

Kotamadya Administratif pada tahun 1983, dan kemudian menjadi Kota pada 

tahun 1999. Implikasi dari perubahan status Batam tersebut adalah pembentukan 

Pemerintah Kota Batam yang berfungsi untuk mengurusi hal-hal yang berkaitan 

dengan kependudukan serta layanan sosial bagi penduduk Batam. Munculnya 

Pemerintah Kota Batam serta Badan Otorita Batam dianggap menyebabkan 

tumpang tindihnya pelaksanaan kebijakan di Batam, yang akan dijelaskan pada 

bagian selanjutnya dari kajian ini. Pada tahun 2007, sesuai dengan PP No. 46 

Tahun 2007, nama Badan Otorita Batam berubah menjadi Badan Pengusahaan 

Batam hingga saat ini.  

 Faktor ketiga yang menjadi alasan dipilihnya Batam adalah kondisi 

kependudukannya yang sangat beragam. Pada tahun 2013, penduduk Batam 

diperkirakan mencapai 1.030.528 jiwa. Padahal, pada awal pengembangannya, 

yakni sekitar tahun 1973, penduduk Batam hanya berjumlah sekitar 6.000 jiwa. 

Tingginya angka pertumbuhan penduduk disebabkan oleh arus migrasi penduduk 

yang pindah ke Batam. Angka perpindahan penduduk yang masuk ke Batam 

mencapai 65%. Oleh karena faktor migrasi itulah, komposisi penduduk Batam 

sangat beragam ditinjau dari segi agama dan etnisnya. Saat ini penduduk Batam 

berasal dari etnis Batak, Bugis, Jawa, Minangkabau, Melayu, Flores, Tionghoa 

dan beragam etnis lainnya.  
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2.1.2. Kota Bontang, Kalimantan Timur 

 

Pemilihan Kota Bontang sebagai salah satu lokus penelitian juga didasari 

oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah Kota Bontang merupakan salah satu 

daerah dengan tingkat perekonomian yang maju. Menurut BPS Kota Bontang, 

PDRB kota tersebut pada tahun 2014 mencapai Rp. 58,78 Trilyun. Angka PDRB 

per kapitanya mencapai Rp. 368,24 juta per orang. Perekonomian Bontang 

ditopang oleh 2 perusahaan besar, yakni PT Badak LNG dan PT Pupuk Kaltim. 

Sektor industri pengolahan menopang perekonomian Bontang dengan 

berkontribusi sebesar 85,7%. Dengan demikian, sama halnya seperti Batam, 

kajian mengenai kondisi pembangunan politik serta berbagai dampak sosial dari 

pembangunan ekonomi Bontang diharapkan dapat menjadi pembanding dan 

terdapat lesson learned yang dapat diterapkan oleh daerah-daerah lain yang 

sedang berkembang. 

Wilayah Bontang resmi mendapat status sebagai kota pada tahun 1999 

melalui UU no. 47 Tahun 1999. Sebelumnya, hingga tahun 1989, Bontang 

merupakan sebuah kecamatan yang masuk dalam wilayah Kabupaten Kutai. Pada 

tahun 1989, status Bontang berubah menjadi Kota Administratif berdasarkan PP 

no. 20 Tahun 1989. Perekonomian Bontang mulai tumbuh ketika pada tahun 

1974 PT Badak LNG didirikan dan membangun kilang pengolahan gas cair di 

Bontang. Kemudian pada tahun 1977 pabrik PT Pupuk Kaltim juga dibangun dan 

mulai beroperasi pada tahun 1984. Walaupun tidak terdapat regulasi khusus yang 

mengatur Bontang sebagai sebuah kawasan industri atau zona ekonomi khusus, 

namun keberadaan 2 perusahaan besar yang menopang perekonomian Bontang 

Bontang, Kalimantan Timur 

Jumlah Penduduk  159.614 jiwa 

PDRB  Rp 58,78 trilyun 

Regulasi 
UU no. 47 tahun 1999 yang mengatur tentang 

pembentukan Kota Bontang 

Fokus Pembangunan Ekonomi Industri pupuk, industri pengolahan gas alam 

Instansi pelaksana/yang berperan 

penting 
PT. Pupuk Kaltim, PT. Badak LNG 

Komposisi Penduduk Kutai, Dayak, Bugis, Jawa, Batak 
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memunculkan berbagai dinamika politik dan sosial yang juga dapat dijadikan 

sebagai bahan pembelajaran bagi daerah lain dalam melakukan pengelolaan 

hubungan antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. 

 Tumbuh pesatnya perekonomian Bontang menjadi daya tarik bagi 

penduduk yang bermigrasi ke kota tersebut. Pada tahun 2014, jumlah penduduk 

Kota Bontang adalah sebesar 159.614 jiwa. Pertambahan penduduk yang berasal 

dari migrasi adalah sebesar 0,96% dari total jumlah penduduk. Tingkat migrasi 

tersebut menyebabkan beragamnya latar belakang etnis penduduk Bontang. 

Mayoritas penduduk Bontang beragama Islam, diikuti dengan Kristen dan 

Katolik. Warga asli berasal dari Suku Kutai. Namun secara jumlah, warga Suku 

Kutai termasuk minoritas. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, warga yang 

berasal dari Suku Kutai berjumlah 3.469 jiwa. Sementara warga yang termasuk 

Suku Jawa berjumlah sedikitnya 52 ribu jiwa, diikuti oleh Suku Bugis yang 

berjumlah setidaknya 44 ribu jiwa (Satuan Kerja Sementara Kegiatan Hulu 

Migas, 2012). 

 

2.1.3. Kota Bitung, Sulawesi Utara 

 

Terdapat beberapa alasan pemilihan Kota Bitung yang terletak di Sulawesi 

Utara menjadi lokus penelitian. Faktor pertama yakni Bitung merupakan salah 

satu daerah yang sudah ditetapkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). 

KEK Bitung ditetapkan berdasarkan PP No. 32 Tahun 2014 pada tanggal 16 Mei 

2014. Pengusul ditetapkannya Kota Bitung sebagai KEK adalah Pemerintah 

Bitung, Sulawesi Utara 

Jumlah Penduduk  202.204 jiwa 

PDRB  Rp 10,38 trilyun 

Regulasi 
PP no. 32 tahun 2014 tentang pembentukan KEK 

Bitung 

Fokus Pembangunan Ekonomi Industri pengolahan ikan, pelabuhan internasional 

Instansi pelaksana/yang berperan 

penting 
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara 

Komposisi Penduduk Minahasa, Sangir, Gorontalo, Jawa, Bugis 
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Provinsi Sulawesi Utara. KEK Bitung memiliki fokus pada pengembangan 

industri pengolahan perikanan, kelapa aneka industri, dan logistik. Sarana 

prasarana dan infrastruktur yang akan dibangun di sana meliputi pelabuhan 

internasional, akses jalan tol Bitung-Manado, rumah susun sebagai tempat 

permukiman masyarakat dan sebagainya. Lokasi strategis Bitung yang 

menghadap ke Samudra Pasifik juga menjadi salah satu potensi penting bagi 

pengembangan Bitung. 

Saat ini Bitung merupakan salah satu daerah, khususnya di Sulawesi Utara, 

dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Berdasarkan data BPS Kota Bitung, 

pada tahun 2014, perekonomian Bitung tumbuh sebesar 6,48%. Adapun nilai 

PDRB Bitung pada tahun 2014 adalah sebesar Rp 10,38 trilyun. PDRB per 

kapitanya mencapai Rp 51,32 juta per kapita. Nilai PDRB tersebut merupakan 

nilai PDRB tertinggi nomor 3 se-Sulawesi Utara, setelah Kota Manado dan 

Kabupaten Minahasa. Dua sektor utama yang berkontribusi terhadap tingginya 

PDRB Bitung adalah sektor industri pengolahan, khususnya pengolahan hasil 

laut, yang menyumbang 37,93 % serta sektor pertanian dan penangkapan ikan 

yang menyumbang 19,90 %. Tingginya potensi perekonomian Bitung ini juga 

menjadi alasan pemilihan kota ini sebagai lokus penelitian.  

Sektor perikanan, baik penangkapan maupun pengolahannya merupakan 

salah satu sektor yang berperan sangat signifikan pada perkembangan ekonomi 

Kota Bitung. Pada tahun 2013, penangkapan dan perdagangan ikan berkontribusi 

sebesar 16,13 % terhadap PDRB Kota Bitung. Selain itu, sumber daya perikanan 

juga berperan penting dalam perkembangan industri pengolahan di daerah 

tersebut. Berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Utara, 

pada tahun 2013, industri pengolahan ikan mampu menyerap sebanyak 7048 

tenaga kerja. 

Jumlah penduduk Kota Bitung pada tahun 2014 diperkirakan sebesar 

202.204 jiwa dengan angka pertumbuhan penduduk sebesar 2,94% per tahun. 

Tingkat kepadatan penduduk Bitung adalah sebesar 612 penduduk per kilometer 

persegi. Suku bangsa penduduknya didominasi oleh Suku Minahasa dan Suku 

Sangir. Selebihnya penduduk Bitung merupakan pendatang dari Gorontalo, 

Bugis, serta Jawa.  
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2.1.4. Maloy, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur 

 

Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy merupakan 

sebuah kawasan yang dipersiapkan oleh pemerintah Kalimantan Timur menjadi 

pusat pengolahan CPO beserta industri turunannya yang terintegrasi dengan 

pelabuhan berskala internasional. Kawasan ini terletak di Kabupaten Kutai 

Timur. Pemerintah provinsi Kalimantan Timur juga berencana membangun 

infrastruktur pendukung seperti pembangkit listrik, jalur rel kereta api, dan 

terminal batubara. 

Pada perkembangannya, kawasan KIPI Maloy bersama dengan 2 kawasan 

industri lainnya, yaitu Kawasan Industri Mineral Trans Kalimantan Economic 

Zone dan Kawasan Industri Kimia Batuta Coal Industrial Port, ditetapkan 

menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan 

(MBTK). Penetapan tersebut dilakukan melalui PP no. 85 tahun 2014 pada 

tanggal 17 Oktober 2014. Pengusulan kawasan tersebut menjadi kawasan 

ekonomi khusus dilakukan oleh pemerintah provinsi Kalimantan Timur. KEK ini 

difokuskan pada pengembangan sektor industri kelapa sawit serta industri 

turunannya, industri pengolahan batubara, serta sektor logistik.  PT. Maloy Batuta 

Trans Kalimantan ditunjuk menjadi pengelola dari KEK ini.   

Menurut data BPS Kutai Timur dan Kalimantan Timur, pada tahun 2014, 

angka pertumbuhan ekonomi Kutai Timur sebesar 3,55%.  Besar PDRB (ADHB) 

Kutai Timur pada tahun 2014 mencapai 97 Trilyun Rupiah. Dari PDRB tersebut, 

Kutai Timur, Kalimantan Timur 

Jumlah Penduduk  306.974 jiwa 

PDRB  Rp 10,38 trilyun 

Regulasi 
PP no. 85 tahun 2014 tentang pembentukan KEK 

Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) 

Fokus Pembangunan Ekonomi 
Industri pengolahan kelapa sawit, industri 

pengolahan batubara, pelabuhan internasional 

Instansi pelaksana/yang berperan 

penting 
PT. MBTK 

Komposisi Penduduk Kutai, Dayak, Bugis, Jawa 
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sektor pertambangan mendominasi dengan kontribusi sebesar 81,77%, diikuti 

oleh sektor pertanian dan kehutanan sebesar 7,72 % dan sektor industri 

pengolahan sebesar 2,60%. Persentase tersebut menunjukkan tingkat depedensi 

perekonomian Kutai Timur yang sangat tinggi terhadap sektor pertambangan.  

Berdasarkan data BPS Kalimantan Timur, jumlah penduduk Kabupaten 

Kutai Timur pada tahun 2014 diperkirakan terdapat sebanyak 306.974 jiwa, 

dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 4,34%. Mayoritas penduduknya 

beragama Islam, diikuti dengan Kristen Protestan dan Katolik. Penduduk asli 

Kutai Timur merupakan Suku Kutai dan Suku Dayak. Selain kedua suku tersebut, 

Kutai Timur juga didiami oleh warga pendatang yang berasal dari Suku Jawa, 

Bugis, Banjar, Toraja, Batak, Sunda, Timor, dan lainnya (Satuan Kerja Sementara 

Kegiatan Hulu Migas, 2012). 

 

2.1.5. Kabupaten Morotai, Maluku Utara 

 

Pemilihan Morotai sebagai lokus penelitian adalah karena kabupaten 

tersebut juga merupakan salah satu daerah yang telah ditetapkan menjadi 

Kawasan Ekonomi Khusus. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Morotai ditetapkan 

melalui PP No. 50 Tahun 2014 pada tanggal 30 Juni 2014. KEK Morotai akan 

difokuskan pada pengembangan sektor industri pariwisata, pengolahan ikan, 

manufaktur, dan logistik. Pihak yang mengusulkan pemberian status KEK pada 

Pulau Morotai, sekaligus menjadi pengelolanya adalah PT. Jababeka Morotai. 

Perusahaan tersebut akan membangun sarana prasarana pariwisata, seperti 

Morotai, Maluku Utara 

Jumlah Penduduk  59.102 jiwa 

PDRB  Rp 968 milyar 

Regulasi 
PP no. 50 tahun 2014 tentang pembentukan KEK 

Morotai 

Fokus Pembangunan Ekonomi Pariwisata, industri pengolahan perikanan 

Instansi pelaksana/yang berperan 

penting 
PT. Jababeka Morotai 

Komposisi Penduduk Tobelo, Galela, Ternate, Ambon, Jawa, Timor 
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perhotelan, restoran, gedung pertemuan, dan lainnya. KEK Morotai memiliki 

potensi yang tinggi karena lokasinya yang strategis dengan menghadap Samudra 

Pasifik. Infrastruktur yang juga akan dibangun di sana meliputi sebuah bandar 

udara dan pelabuhan. 

Berdasarkan data BPS Maluku Utara, pada tahun 2014, Kabupaten 

Morotai memiliki PDRB (ADRB) sebesar Rp 968 milyar.  Angka tersebut 

tumbuh sebesar 6,23 %. Sektor yang paling signifikan dalam menyumbang 

PDRB tersebut adalah sektor pertanian dan perikanan, yakni sebesar 43,79%, 

diikuti oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 22,62%, serta sektor 

industri pengolahan sebesar 17,63%. 

Menurut data BPS Maluku Utara, pada tahun 2014, jumlah penduduk Kab. 

Morotai diperkirakan mencapai 59.102 jiwa, dengan tingkat laju pertumbuhan 

penduduk sebesar 2,8%. Adapun tingkat kepadatan penduduk di Pulau Morotai 

sebesar 23,9 jiwa per kilometer persegi. Mayoritas penduduk Morotai beragama 

Islam, diikuti oleh Kristen Protestan. Penduduk yang mendiami Pulau Morotai 

sebagian besar berasal dari suku Tobelo dan Galela, yang berasal dari kepulauan 

Halmahera sebelah utara. Selebihnya, penduduk Pulau Morotai berasal dari suku 

Jawa, Bugis, Ternate, Ambon, Tionghoa, dan kelompok suku lainnya.   

 

2.1.6. Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat 

 

Kabupaten Lombok Tengah dipilih menjadi lokus penelitian karena 

terdapat sebuah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang akan dikembangkan di 

Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat 

Jumlah Penduduk  903.342 jiwa 

PDRB  Rp 11,7 trilyun 

Regulasi 
PP no. 52 tahun 2014 tentang pembentukan KEK 

Mandalika 

Fokus Pembangunan Ekonomi Pariwisata 

Instansi pelaksana/yang berperan 

penting 

PT. ITDC (Indonesia Tourism Development 

Corporation) 

Komposisi Penduduk Sasak, Bali, Jawa 
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kabupaten tersebut, yang diberi nama KEK Mandalika. Penetapan KEK ini 

dilakukan berdasarkan PP no. 52 tahun 2014 yang mulai berlaku sejak 30 juni 

2014. KEK Mandalika akan difokuskan pada pengembangan industri pariwisata. 

Pihak yang menjadi pengembang dan pengelola kawasan ini adalah PT. ITDC 

(Indonesia Tourism Development Corporation). Perusahaan tersebut bertugas 

untuk membangun infrastruktur dasar, seperti jaringan jalan dalam kawasan, 

instalasi pengolahan air bersih, jaringan listrik, serta menarik investor yang akan 

membangun sarana prasarana pariwisata, seperti perhotelan, restoran, fasilitas 

MICE, serta fasilitas pariwisata lainnya. Potensi yang dimiliki oleh daerah ini 

adalah panorama alamnya yang indah serta lokasinya yang dekat dari Bandara 

Internasional Lombok (BIL).  

Menurut data BPS Kabupaten Lombok Tengah, PDRB (ADHB) Lombok 

Tengah pada tahun 2014, diperkirakan mencapai Rp 11,7 trilyun. Angka tersebut 

tumbuh sebesar 6,25% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sektor usaha 

yang berkontribusi paling besar dalam perekonomian Lombok Tengah adalah 

pertanian dan perikanan dengan kontribusi sebesar 23,56%, diikuti dengan sektor 

transportasi dan pergudangan sebesar 22,86%, serta konstruksi sebesar 10,72%. 

Angka PDRB per kapita Lombok Tengah mencapai Rp 12,29 juta per kapita.  

Jumlah penduduk Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2014 

diperkirakan mencapai 903.342 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 

2,46%. Adapun tingkat kepadatan penduduk kabupaten tersebut adalah sebesar 

730 jiwa per kilometer persegi. Mayoritas penduduk Lombok Tengah merupakan 

pemeluk agama Islam, diikuti dengan agama Hindu. Kelompok suku yang 

mendiami wilayah Lombok Tengah terdiri dari Suku Sasak, Bali, dan Jawa.  
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BAB III 
TEMUAN LAPANGAN 

 
 

Kajian ini mulanya akan dilakukan di lima wilayah yaitu Batam, Bontang, 

Bitung, Morotai, dan Maloy. Kemudian, ketika pelaksanaan dirasa perlu untuk 

memasukkan satu wilayah lagi ke dalam daftar penelitian sebagai bahan 

pembanding, lalu Mandalika dipilih sebagai wilayah terakhir. Dengan begitu 

terdapat enam lokus kajian yang dapat diklasifikasikan menjadi tiga klaster utama 

sebagai berikut: 

Tabel 3.1:  
Klasifikasi Lokus Kajian 

 
Kawasan yang Sudah 

Tumbuh (Lesson Learned) 
Kawasan yang Direncanakan 
Sebagai Kawasan Ekonomi 

Khusus (KEK) Industri 
Pengolahan 

Kawasan yang 
Direncanakan Sebagai 

Kawasan Ekonomi Khusus 
(KEK) Industri Pariwisata 

   
Batam-Keulauan Riau Bitung-Sulawesi Utara Morotai-Maluku Utara 

Bontang-Kalimantan Timur Maloy-Kalimantan Timur Mandalika-Lombok Tengah 

 

Dari Tabel 3.1 di atas, dapat dilihat bahwa enam lokasi kajian 

diklasifikasikan ke dalam tiga klaster utama, yaitu: (1) kawasan yang sudah 

tumbuh; (2) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang disiapkan untuk industri 

pengolahan, dan (3) KEK yang disiapkan untuk industri pariwisata. Batam dan 

Bontang merupakan kawasan yang tumbuh terlebih dahulu. Dari dua kawasan ini 

diketahui permasalahan-permasalahan sosial politik yang muncul setelah kawasan 

ini menjadi kawasan yang tumbuh sehingga dapat diantisipasi kemunculannya di 

empat kawasan lain yang direncanakan menjadi pusat pertumbuhan baru. 

Kemudian, kajian di Bitung, Maloy, Morotai dan Mandalika dilihat 

perkembangan kawasannya dan gejala kemunculan masalah sosial politik, serta 

peluang solusi pembangunan politik di kawasan tersebut. Untuk melihat hal 

tersebut, pada bagian ini akan dipaparkan temuan lapangan di enam lokus 

tersebut. 
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3.1.  Batam: Sengketa Kewenangan, Urbanisasi, dan Pertumbuhan yang 
Disokong Konsumsi 
 
Batam salah satu kota yang berkembang pesat di Indonesia. Dengan 

kekhasannya Batam  sering kali dirujuk oleh berbagai pihak sebagai satu kawasan 

percontohan di Indonesia. Sejumlah negara pernah belajar dari kasus Batam, 

seperti Cina, Myanmar dan Timor Leste untuk mengembangkan FTZ-nya. Namun 

perkembangannya yang banyak memberi kontribusi terhadap kemajuan ekonomi 

nasional tidaklah tumbuh secara alamiah. Sebagai kota industri, sejarah Batam 

berawal dari keinginan politik (political will) Perintah Pusat yang ingin mendekati 

pasar minyak dunia. Sejarahnya bermula dari perintah Presiden Soeharto kepada 

Ibnu Sutowo selaku Dirut Pertamina untuk mendirikan basis operasi dan logistik 

Pertamina di Batam yang dikuatkan oleh Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 

65 Tahun 1970.  merupakan jejak awal dalam menelusuri pertumbuhan sejarah 

konta industri ini.  

Setahun setelah keluarnya Keppres Nomor 65 Tahun 1970, Pemerintah 

Pusat melalui Keppres Nomor 74 Tahun 1971 tanggal 26 Oktober 1971 

menetapkan Batu Ampar sebagai daerah industri berstatus entreport partikulir, 

sekaligus pembentukan Badan Pimpinan Daerah (BPD) Industri Pulau Batam. 

Badan ini oleh Pemerintah Jakarta diberi 3 (tiga) tugas pokok, yaitu: (1) 

merencanakan dan mengembangkan pembangunan industri dan prasarananya; (2) 

menampung dan meneliti permohonan izin usaha untuk diajukan ke pejabat 

terkait; (3) mengawasi proyek industri. Untuk mendukung kebijakannya itu, 

pemerintah kemudian mengeluarkan regulasi teknis berupa Peraturan Pemerintah 

(PP) Nomor 20 Tahun 1972 tentang Bonded Warehouse (Gudang Berikat). 

Hanya kurang lebih dua tahun setelah penetapan Batu Ampar sebagai 

daerah industri yang berstatus entreport partikulir, dan pembentukan BPD Industri 

Pulau Batam, pemerintah melalui Keppres Nomor 41 Tahun 1973 kembali 

menetapkan seluruh pulau Batam sebagai daerah industri dan membentuk Otorita 

Daerah Industri Pulau Batam yang populer dengan sebutan Otorita Batam (OB). 

Ada beberapa pertimbangan mengapa Pemerintah Pusat mengeluarkan Keppres 

Nomor 41 Tahun 1973 itu, tapi dua diantaranya yang paling pokok: (1) minyak 

dan gas merupakan komoditi unggulan ekonomi Indonesia sejak awal dasawarsa 
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70-an; (2) hasil kajian Nissho Iwai Co. Ltd (Jepang) dan Pacific Bethel Inc. 

(Amerika) yang merekomendasikan Batam sebagai pusat industri petroleum dan 

petrokimia.  

Berdasarkan Keppres Nomor 41 Tahun 1973 tersebut, Otorita Batam lalu 

melaksanakan tugasnya, tiga diantaranya yang paling pokok: (1) mengembangkan 

dan mengendalikan pembangunan pulau Batam sebagai daerah industri dan 

kegiatan alih kapal; (2) merencanakan kebutuhan prasarana, pengusahaan 

instalasi, dan fasilitas lain; (3) menampung dan meneliti permohonan izin usaha, 

serta menjamin kelancaran dan ketertiban tata cara pengurusan izin dalam 

mendorong arus investasi asing di Batam. Sedangkan terkait dengan PP Nomor 20 

Tahun 1972 tentang aturan Bonded warehouse, Presiden Soeharto menerbitkan 

Keppres Nomor 33 Tahun 1974 tentang Penetapan kawasan Batu Ampar, 

Sekupang, dan Kabil sebagai gudang berikat (bonded warehouse).  

Dalam perjalanan sejarahnya, seperti kendaraan yang tiba-tiba kehabisan 

bahan bakar minyak (BBM), perekonomian Batam ikut lesu ketika minyak dan 

gas tidak lagi menjadi produk unggulan ekonomi Indonesia. Atas dasar kondisi 

itulah, yang diperkuat oleh kajian Crux Co. (Amerika), Pemerintah Jakarta pada 

tahun 1977 mengubah induk Pulau Batam menjadi salah satu penyangga 

perekonomian nasional dalam sektor industri. Atas perubahan itu, Otorita Batam 

sejak tahun 1977 kemudian diberi tugas pokok sebagai ‘penguasa’ di pulau 

Batam. Pembangunan Batam sebagai penyangga perekonomian nasional dalam 

sektor industri  semakin terasa ketika pemerintah mengeluarkan Keppres Nomor 

41 tahun 1978 tentang  penetapan Pulau Batam sebagai bonded warehouse. 

Otorita Batam pada masa penugasan tahun 1979, misalnya, oleh Departemen 

Pekerjaan Umum disusun sebuah master plan yang menetapkan 4 (empat) fungsi 

utama pulau Batam, yaitu: (1) sebagai kawasan industri; (2) free trade zone; (3) 

alih kapal, dan;  (4) pariwisata. Untuk memperkuat keempat fungsi itu, 

Pemerintah melalui Keppres Nomor Nomor 56 Tahun 1981 menetapkan Pulau 

Batam dan lima pulau di sekitarnya, yaitu Kasem, Moi-Moi, Ngenang, Tanjung 

Sauh, dan Janda Berias sebagai bonded warehouse. 

Kebijakan Pemerintah Jakarta yang menetapkan Pulau Batam sebagai 

bonded warehouse dikuatkan oleh Teori Balon Habibie yang dicetuskan setelah 
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bertemu dengan PM Singapura Lee Kuan Yew.  Dalam perpektif teori Balon, B.J. 

Habibie mengibartkan Singapura sebagai balon besar yang akan terus 

“menggelembung”, sedangkan Batam dan sekitarnya sebagai balon-balon kecil 

segera akan mendapatkan “angin” dari balon besar. Mengikuti teori Balon 

Habibie itulah Batam diharapkan menjadi basis pertumbuhan ekonomi baru 

dengan memanfaatkan tumpahan industri dari Singapura. 

Seolah-olah baru bangun dari tidurnya, Kota Batam yang identik dengan 

Badan Otorita Batam —yang diperoleh melalui Keppres Nomor 41 Tahun 1973 

hingga Keppres terakhir pada tahun 2005— diubah menjadi Badan Pengusahaan 

Batam  setelah Pemerintah Pusat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti  

Undang-Undang  (Perppu) Nomor 1 Tahun 2007 dan menjadi UU Nomor 44 

Tahun 2007 tentang Free Trade Zone  (FTZ).  Undang-Undang FTZ  ini 

selanjutnya diperkuat oleh PP Nomor 46 Tahun 2007 tentang FTZ Batam. Salah 

satu ketentuan dalam UU Nomor 44 Tahun 2007 adalah pengelolaan kawasan 

bebas menjadi tanggung jawab Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan 

Pelabuhan Bebas yang populer dengan sebutan Badan Pengusahaan Kawasan 

Bebas Batam atau BP Batam. 

Ada perbedaan antara  Otorita Batam (OB) dan Badan Pengusahaan (BP) 

bila dilihat dari perspektif yuridis, dimana yang pertama dibentuk atas dasar  

Keppres, sedangkan yang kedua dibentuk oleh UU.  Namun secara fungsional 

tidak ada perbedaan antara keduanya. Dari segi tugas,  fungsi, dan kewenangan, 

perubahan  dari Otorita menjadi Pengusahaan tidak tampak perbedaan yang 

bersifat pundamental.  Kedua lembaga bentukan Jakarta itu sama-sama 

bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pembangunan pulau Batam. Pada 

Pasal 3 Ayat (1) dan (2) PP Nomor 46 Tahun 2007 tentang FTZ Batam, misalnya, 

disebutkan bahwa seluruh pegawai dan aset Otorita Batam akan beralih menjadi 

pegawai dan aset BP Batam. Berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2007 tentang FTZ 

Batam, batas waktu pembentukan BP Batam adalah 31 Desember 2008. 

Dampak langsung dari kebijakan Pemerintah itu adalah Batam yang 

awalnya merupakan pulau kecil dengan jumlah penduduk sekitar 6000 jiwa 

berubah menjadi pulau yang dihuni oleh banyak penduduk: kurang lebih 

1.000.000 jiwa dengan berbagai patologi sosialnya. Pada akhir 2011, Dinas 
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Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam mencatat jumlah 

penduduk Batam mencapai mencapai 1.056.701 jiwa yang tentunya terus 

meningkat seiring perkembangan kota industri ini.  Pertambahan penduduk di 

Kota Batam mencapai 14% setiap tahunnya.  Pada tahun 2012 hingga bulan Maret 

2012 bertambah sekitar 3.000 jiwa perbulannya atau sejak Januari 2012 menjadi 

1,149. 902 juta jiwa.  Kondisi tersebut menunjukan bahwa pertambahan dan 

kepadatan penduduk di Kota Batam sudah tidak seimbang lagi. 

Jumlah penduduk yang banyak dan padat  itu salah satunya disebabkan oleh 

perpindahan penduduk dari luar Batam  (urbanisasi) yang saat ini telah mencapai 

8,1%. Urbanisasi yang didominasi oleh urban politik berupa buruh migran tidak 

dapat dilepaskan dari kebijakan Pemerintah yang menempatkan daerah Batam ke 

dalam tiga fungsi utama, yaitu: (1) sebagai kawasan industri; (2) free trade zone, 

dan; (3) alih kapal. Juga fungsi pariwisatanya, telah pula mendorong Batam 

menjadi salah satu kota teramai di luar pulau Jawa. 

Secara politik penetapan Batam sebagai free trade zone bukan karena 

pertimbangan letak geografisnya yang sangat dekat dengan Singapura dan 

Malaysia yang oleh banyak pihak dinilai potensial membuat kawasan ini maju 

setelah menampung luapan ekonomi dari kedua negara yang tergolong maju itu. 

Melainkan karena dalam segitiga Sijori (Singapura, Johor, dan Riau), Batam 

berada pas di hadapan Selat Malaka yang secara strategis merupakan jalur 

perlintasan kepentingan ekonomi dunia. Political will Pemerintah Pusat yang 

merancang Batam untuk melaksanakan tiga fungsi utama: kawasan industri, free 

trade zone, dan alih kapal menjadikannya terus tumbuh dan berembang. 

Sesuai tujuan awalnya, nilai ekonomis kawasan ini diharapkan terus 

mengalami peningkatan terutama di bawah pengelolaan Badan Pengusahaan (BP). 

Terbukti kebijakan khusus pada pengiriman jalur laut yang berusaha 

memanfaatkan keunggulan maritim dan status FTZ   dapat memicu pertumbuhan 

industri galangan kapal menjadi industri galangan kapal terbesar di Indonesia.2 

Selain menggalakkan pengiriman melalui Batam, pemerintah juga menghapus 

                                                 
2	Lebih	dari	150	perusahaan	besar	beroperasi	di	Batam,	termasuk	perusahaan	multinasional	
yaitu	 McDermott	 International,	 Drydocks	Word,	 dan	 Keppel	 Corporation.	 Lihat	 Dewi	 Nur	
Anugraheni,	 “Perkembangan	 Kawasan	 Ekonomi	 Khusus	 Batam	 dalam	 Pemberlakuan	 FTZ”	
dalam	eJournal	Ilmu	Hubungan	Internasional,(	Vol	3,	No	3,	2015).	Hlm.	566‐567. 
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pajak spare part kapal yang masih harus diimpor karena tidak terdapat di dalam 

negeri untuk memproduksinya. Hal ini tentunya memberikan keuntungan besar 

bagi Batam untuk mendirikan industri galangan kapal yang tidak hanya memicu 

perkembangan pasar domestik, tetapi juga pasar regional yang akan mengalami 

peningkatan perdagangan sebagai hasil dari integrasi ekonomi ASEAN 

mendatang. Keberhasilan perusahaan asing dan lokal di bidang ini disebut-sebut 

membuktikan bahwa kebijakan pasar domestik dapat berjalan seiring dengan 

strategi pengembangan bisnis investor dan industri ketika memilih untuk 

beroperasi dalam Kawasan Ekonomi Khusus suatu negara.  

Sekarang Batam masih tetap menjadi salah satu tempat bagi negara asing 

untuk menanamkan sebagian modalnya. Hal itu dapat dicermati dari investasi dari 

tahun ke tahun yang terus mengalami perkembangan yang cukup signifikan. 

Pembangunan infrastruktur yang terus digalakkan untuk menarik investor dari 

dalam negeri dan luar negeri tentu juga memberi kontribusi yang tidak kecil. 

Sebagai kawasan industri yang melibatkan banyak negara, nilai investasi di Batam 

selalu menunjukkan peningkatan tiap tahunnya yang didominasi oleh sektor 

industri yang berorientasi ekspor. Berdasarkan data tahun 2003 dari Otorita 

Batam,  total investasi swasta asing yang masuk ke Batam sebesar US$ 3.631 juta, 

dengan lebih dari 470 perusahaan yang beroperasi di pulau Batam, dan terus 

meningkat menjadi US$ 3.814 pada tahun berikutnya. Pada tahun 2008 total 

keseluruhan investasi asing yang masuk ke pulau Batam mencapai US$ 5.188 

juta.  

Menurut asal investasinya, sampai dengan tahun 2009 total investasi 

mencapai US$ 13.339.138.390 dengan rincian US$ 2.772.182.189 berasal dari 

investasi pemerintah, US$ 5.714.777.714 berasal dari Swasta Domestik, dan US$ 

5.188.343.263 dari Swasta Asing.3 Angka itu juga mengisyaratkan bahwa sejak 

tahun 1971, Batam terus berkembang menjadi kawasan berikat hingga kini 

berhasil menarik investasi dari berbagai sektor, seperti industri, perdagangan, 

pariwisata, dan pendidikan. Ketika daerah ini berada di bawah kendali Otorita 

Batam, kebijakan pengembangan kawasan industri, perdagangan, alih kapal, dan 

pariwisata telah membuat sedikitnya 34 negara yang menanamkan investasinya di 

                                                 
3	Ibid.	hlm.	567	  



 

24 
 

 

Batam. Sebagian besar atau sekitar 75% lebih investasi berasal dari Singapura, 

baik dalam foreign direct investment maupun joint ventures.4 Sulit dipungkiri 

bahwa salah satu hasil yang diinginkan dari kebijakan Pemerintah itu adalah 

berubahnya Batam menjadi pelabuhan internasional dan kawasan industri di Asia 

Pasifik. 

Namun satu hal yang perlu dicermati dari angka-angka pertumbuhan 

investasi tersebut adalah  pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut justru 

didukung oleh sektor konsumsi, dimana nilai ekspor lebih rendah dibanding nilai 

impor seperti yang terjadi pada tahun 2014. Data Bank Indonesia menunjukkan 

nilai ekspor di Kepri berada pada angka minus, yang berarti lebih besar nilai 

impornya  ketimbang nilai ekspornya.5 Padahal, awalnya Kepri diharapkan 

menjadi pusat industri yang hasilnya dapat diekspor ke luar negeri. Sebaliknya, 

justru Kepri hanya bisa menjadi industri sebatas "tukang jahit", dimana hampir 

seluruh komponen produksinya diimpor dari luar, kemudian dirakit di Batam, lalu 

diekspor kembali, sehingga menyebabkan nilai impor lebih tinggi dibanding nilai 

ekspornya.  

Selain itu, implikasi dari pasar bebas (FTZ) di Batam adalah lahirnya 

masyarakat yang konsumtif.  Berbagai kebebasan pajak impor justru mendorong 

masyarakat Kepri lebih konsumtif. Hal ini tercermin dari data BI yang 

memperlihatkan pertumbuhan konsumsi di Kepri di atas 10%, jauh melampaui 

angka pertumbuhan konsumsi nasional yang hanya berkisar 5% tiap tahun. 

Padahal di dunia ini, angka pertumbuhan konsumsi di atas 10% hanya terjadi di 

Cina.6 Pertumbuhan ekonomi Kepri di atas laju ekonomi nasional sama sekali 

tidak disebabkan faktor produksi, melainkan oleh faktor konsumsi. Secara 

investasi, sepanjang 2013, pertumbuhan ekonomi di Kepri tidak tumbuh. 

Ekses lain yang tidak kalah probelmatiknya adalah di bidang pemerintahan 

dan administrasi. Sejak ditetapkan setingkat kota pada tahun 1999,  terjadi 

dualisme pemerintahan antara Otorita Batam yang kini berganti nama menjadi BP 

Batam dan Pemerintah Kota Batam, yang keduanya kerap dilukiskan sebagai “dua 

                                                 
4	Ibid. 
5	Janatun	Naim.	Faisal	Basri:	FTZ	Batam	Mengecewakan.	Diakses	dari	
http://www.antaranews.com/berita/418461/faisal‐basri‐ftz‐batam‐mengecewakan,	pada	
tanggal	10	Oktober	2015,	pukul	10.44	WIB 
6	Ibid. 
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matahari” atau “dua garuda” kembar. BP yang menguasai sumber-sumber 

ekonomi dari investor secara tegas tidak ingin bertanggung jawab atas 

kesejahteraan masyarakat Batam. Sebaliknya, justru melihat hal itu sebagai urusan 

yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Batam yang tidak dapat dicampuri. 

Hal ini dibenarkan oleh Ubaingan Singalingging dengan mengatakan:  

“Kalau kita liat dari BP (maksudnya Badan Pengusahaan) Batamnya sendiri, 
mereka ga ngurusin kesra (maksudnya kesejahteraan rakyat). Nah memang dari 
awal konsepnya tidak ada urusan dengan kesra. Kemudian di perjalanannya ada 
Pemerintah Kota Batam. Sekarang semua beban kesra itu ada di pemerintah kota 
Batam.” 7 

Dalam banyak kasus Pemerintah Kota Batam tidak bisa berbuat banyak 

terkait kewenangannya, seperti halnya yang dapat dilakukan oleh pemerintah kota 

lainnya di Indonesia. Penyebab utamanya adalah semua tanah di Batam berada di 

bawah penguasaan atau “kepemilikan” BP Batam. Pemerintah Kota tidak boleh 

membangun sarana dan prasarana umum/kepentingan masyarakat tanpa 

memperoleh persetujuan dari BP Batam. Sementara mengharapkan ‘kemurahan 

hati’ dari BP Batam murapakan hal yang sangat mustahil mengingat sejak awal 

peruntukan semua tanah itu hanya ditujukan bagi keperluan industri. Dengan 

demikian dapat ditgaskan bahwa secara politik penguasaan atas semua tanah di 

Batam oleh BP Batam, merupakan potensi konflik horizontal s etiga yang bersifat 

laten dan permanen antara BP Batam, Pemerintah Kota, dan Masyarakat.  

Ketika Pemerintah Kota, misalnya, ingin  membangun sebuah SMP di satu 

kecamatan yang padat penduduk dan meminta lahan ke BP, BP hanya bisa 

memberikan lahan lain yang tidak diminta dan jauh dari pemukiman penduduk 

yang membutuhkannya, serta area yang rawan banjir. Pemerintah Kota pada 

akhirnya hanya pasrah dengan sikap BP itu, dan hanya bisa membangun SMP di 

atas lahan yang tidak dikehdaki itu, sehingga  setiap musim hujan tiba selalu 

muncul genangan air hujan setinggi 1 hingga 1,5 meter yang tentunya sangat 

menghambat proses belajar mengajar. Kasus lain yang tidak kalah krusialnya 

adalah pembangunan rumah ibadah di Batam yang hampir seluruhnya untuk tidak 

mengatakan semuanya tidak memiliki izin. Langkah mayarakat yang membangun 

rumah ibadah di sekitar pemukimannya tanpa izin BP dan Pemerintah Kota 

                                                 
7	Wawancara	dengan	Ubaingan	Singalingging	anggota	DPRD	Kota	Batam	dari	Partai	Hanura	
di	Batam	tanggal	4	September	2015.	Dicetak	miring	oleh	tim	peneliti/penulis. 
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disebabkan oleh kebijakan PB Batam yang hanya memberi izin di atas lahan yang 

sangat jauh dari pemukiman penduduk. Kasus tersebut membuktikan 

ketidaksinkronan antara kebijakan BP Batam dan Pemerintah Kota, yang 

dibenarkan oleh Lagat dengan mangatakan:   

“Realita yang ada di Batam, Batam memiliki dua ‘nakhoda’, yaitu Pemerintah 
Kota dan BP (maksudnya Badan Pengusahaan), dimana seringkali terjadi benturan 
kepentingan, misalnya dalam isu lahan atau pertanahan. Harus ada upaya untuk 
mensinergikan kedua badan tersebut” 8 

Hal lain yang juga menjadi masalah krusial di Batam adalah persoalan air 

bersih dan listrik.9 Banyaknya kampung tua di Batam yang tidak mendapat akses 

air bersih dan listrik ditengarai disebabkan oleh klaim kepemilikan lahan oleh BP 

Batam terhadap kampung tua tersebut. Selain itu angka pengangguran yang terus 

meningkat juga berakibat pada tingginya angka kriminalitas dan rentannya konflik 

antar etnis pedatang, seperti kasus konflik primordial etnis yang pernah ramai: 

antara etnis Minangkabau (Sumatera Barat) dan etnis Floses (Nusa Tenggara 

Timur), antara etnis Batak (Sumatera Utara) dan etnis Flores (Nusa Tenggara 

Timur).   

Persoalan pemukiman yang oleh masyarakat Batam dikenal dengan sebutan 

rumah liar (Ruli) juga menyimpan potensi konflik vertikal: antara   BP Batam dan 

gabungan masyarakat asli-pendatang yang suatu saat dapat meledak tanpa kendali. 

Belum lagi konflik industrial yang ditandai oleh demo buruh yang sangat sering 

terjadi di Batam mengisyaratkan adanya konflik horizontal yang bersifat laten 

antara industri dan buruh. Berbagai patologi sosial lainnya, seperti prostitusi yang 

berkontribusi atas tingginya angka HIV dan  perdagangan manusia yang 

seringkali disembunyikan juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari efek 

kebijakan Pemerintah atas penetapan Batam sebagai kawasan industri, free trade 

zone, dan alih kapal tanpa disertai pembangunan politik dalam arti luas yang  

mencakup pembangunan sosial, budaya, dan agama. Terkait tingginya angka HIV 

Ganda Upaya dengan mengatakan: 

                                                 
8	Wawancara	dengan	Ganda	Upaya	Sosiolog	Universitas	 Indonesia	di	Universitas	 Indonesia	
tanggal	22	Desember	2016.	Cetak	miring	dalam	kurung	oleh	tim	peneliti/penulis. 
9	DPRD	Kepri	Minta	BPK	FTZ	Batm	Hentikan	Alokasi	Lahan	di	Catchment	dan	Sekitar	Waduk,	
diakses	 dari	 http://suryanews.co.id/2015/09/dprd‐kepri‐minta‐bpk‐ftz‐batam‐hentikan‐
alokasi‐lahan‐di‐catchment‐dan‐sekitar‐waduk/,	pada	tanggal	20	Oktober	2015,	pukul	11.41	
WIB 
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“.......ada satu persoalan besar di Kepulauan Riau, Batam itu, yaitu tingginya 
tingkat HIV. Itu yang tadi tidak disinggung. Dulu saya pernah penelitian di situ 
pak, diminta oleh kementerian. Dan Kadin-nya sana (maksudnya Kamar Dagang 
dan Industri), Industri-nya sana, Pemda-nya itu (maksudnya Pemerintah Daerah) 
datang ke kami, ke Lab Sosiologi, itu meminta agar tidak diekspos, kalau 
diekspos itu industri entertainment mereka mati.” 10 

Seperti yang tampak di bawah permukaan, munculnya berbagai masalah 

sosial di Batam justru terjadi setelah kota ini tumbuh menjadi kawasan industri, 

free trade zone, alih kapal, dan pariwisata. Benar bahwa pembangunan politik 

dalam arti sempit juga berlangsung —khususnya pembangunan infra struktur 

politik, seperti partai politik, kelompok kepentingan (NGO/LSM), media, dan elit 

politik yang dapat berfungsi sebagai saluran input bagi masyarakat dalam 

menyalurkan aspirasi politiknya kepada sistem politik. Namun 

keberlangsungannya yang tidak disertai dengan perencanaan membuat hampir 

semua infra struktur politik itu terutama pers dan LSM yang jumlahnya cukup 

banyak, tidak dapat menjangkau dan memperjuangkan isu-isu sosial seperti yang 

disebutkan di atas. Permasalahan sosial yang seharusnya menjadi tanggung jawab 

semua pihak terutama perusahaan justru tidak terlihat di Batam. Hingga saat ini 

belum ada forum CSR yang dikoordinir oleh Pemerintah Kota yang melibatkan 

perusahaan-perusahaan di Batam. 

 

3.2. Bontang: Zonasi, Forum CSR, dan Saluran Demokrasi yang Tersumbat 
 Sama seperti Kota Batam, Kota Bontang dalam kajian ini juga masuk 

dalam kategori wilayah yang telah tumbuh, namun memiliki pengalaman yang 

berbeda dengan Kota Batam. Wilayahnya yang merupakan hasil pemekaran dari 

Kabupaten Kutai memiliki luas yang tidak terlalu luas 497,6 km2. Dikelilingi 

hutan lindung, ekonomi Bontang digerakkan oleh dua perusahaan raksasa, PT. 

Pupuk Kaltim dan PT. Badak LNG. Urban politiks yang umumnya buruh migran 

merupakan penduduk pendatang  yang jumlahnya melebihi penduduk asli,  —dan 

terus bertambah seiring terbukanya lapangan dan kesempatan kerja. Hal ini mula-

mula berdampak pada kebutuhan lahan yang sangat tinggi, sementara lahan yang 

tersedia sangat minim. Hal yang terjadi kemudian adalah konflik lahan antara 

                                                 
10	Hal	itu	diungkapkan	oleh	Lagat,	dosen	Unuversitas	Batam,	dalam	FGD	di	kantor	Bappeda	
Batam,	 pada	 tanggal	 4	 September	 2015.	 Cetak	 miring	 dalam	 kurung	 oleh	 tim	
peneliti/penulis. 
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warga dan perusahaan: pemukiman yang sangat dekat dengan kawasan industri,  

dan perambahan hutan lindung oleh warga yang dijadikan pemukiman, seperti 

yang tampak pada Gambar 3.1. 

 

Gambar 3.1: Hutan lindung yang dijadikan pemukiman oleh warga pendatang 

 

Perkembangan Kota Bontang ditunjang oleh dua perusahaan besar: PT. 

Pupuk Kaltim dan PT. Badak LNG, serta perkembangan infrastruktur, 

pembangunan SDM, dan lain-lain. Ketika pemekaran terjadi dan pemerintah kota 

hadir di Bontang, permerintah di tingkat lokal ini tidak dapat benar-benar lepas 

dari keberadaan dua perusahaan ini. Kemudian dibentuklah forum Corporate 

Social Responsibility (CSR) yang dikoordinir oleh Pemerintah dengan dua 

perusahaan tersebut sebagai penyokong utamanya.11 Forum CSR tersebut 

bertujuan untuk menyelaraskan antara rencana pembangunan pemerintah dan CSR 

perusahaan. Di satu sisi forum CSR dilihat sebagai hal yang positif, tapi di sisi 

lain juga bernilai negatif karena telah membuat pemerintah kurang kreatif. APBD 

                                                 
11	 Tanggung	 jawab	 Sosial	 Perusahaan	 yang	 populer	 dengan	 sebutan	 Corporate	 Social	
Responsibility	 (CSR)	dalam	kajian	 ini	dipahami	sebagai	bentuk	tanggung	 jawab/konstribusi	
suatu	perusahaan	terhadap	seluruh	pemangku	kepentingan	terkait,	seperti	masyarakat	dan	
lain‐lain	yang	berada	di	sekitarnya,	dimana	perusahaan	tersebut	harus	menimbang	berbagai	
dampak	 terutama	 dampak	 sosial	 yang	 timbul	 dari	 keputusannya	 itu,	 baik	 untuk	 jangka	
pendek	dan	menengah	maupun	untuk	jangka	panjang. 
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Bontang memang memperlihatkan angka yang cukup besar, namun PAD-nya 

kecil. Hal ini diakui oleh Udin Dohang dengan mengatakan:  

“....Kan harusnya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat itu pada 
akhirnya berkontribusi pada retribusi yang juga meningkatkan PAD (maksudnya 
Pendapatan Asli Daerah) misalnya. Kalau kita lihat, itu ada kesalahan data 
sebenarnya dengan KADIN tadi. PAD kita hanya berkisar di angka 100 milyar dari 
total APBD (maksudnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.)1,8 trilyun. Di 
mana peran kalau ekonomi tumbuh dengan baik, harusnya PAD kita meningkat. 
Balikpapan, misalnya, sekarang ini sudah menargetkan PAD-nya di atas 500 milyar. 
Kita kenaikan per tahun itu hanya di angka 10-20 milyar. Itupun sumbangan PAD 
terbesar ada di PJU (maksudnya Pajak Penerangan Jalan Umum) atau PPJ 
(maksudnya Pajak Penerangan Jalan). Yang tentu PKT (maksudnya Pupuk Kaltim.) 
dan PT Badak. Itu kontribusinya hampir 40%. Jadi sektor-sektor yang ada di 
masyarakat itu ke mana? Kalau dikatakan pengaruh, kalau indikatornya perusahaan 
ini mensejahterakan masyarakat, lalu masyarakat ini kemudian usaha-usahanya 
tumbuh, lalu kemudian peningkatan usaha ini berdampak pada retribusi PAD, PAD 
otomatis terdongkrak, harusnya logikanya PAD-nya meningkat. Tapi ini engga. 
Nyatanya PAD-nya stuck” 12 
 
Pernyataan Udin Dohang di atas memperlihatkan bahwa APBD Bontang 

yang besar itu hanya sebagian kecil ditopang oleh PAD. Sumbangan PAD-nya 

pun paling banyak bersumber dari PJU dan PPJ. Bahkan pernah ada usul untuk 

meningkatkan PAD Bontang dengan cara memasukkan dana CSR sebagai sumber 

PAD, namun usul batal karena selain bertentangan dengan aturan yang ada, juga 

usul itu ditolak oleh pihak perusahaan. 

Melalui CSR-CSR itulah perusahaan dapat bekerja sama dengan 

pemerintah, seperti membuka diklat-diklat dan akademi-akademi yang secara 

langsung berkontribusi terhadap kemajuan pendidikan dan pembangunan SDM di 

Bontang, termasuk bila dibandingkan dengan wilayah sekitarnya. Melalui CSR 

itu, perusahaan juga mendanai apa yang mereka sebut dengan Mitra Binaan. 

Perusahaan juga memberi bantuan beasiswa bagi mahasiswa Bontang melalui 

Himpunan Mahasiswa Bontang (HMB).    

Dari fakta tersebut terlihat dengan jelas bahwa peran-peran pemerintah 

dalam upaya mencerdaskan kehupan dan memajukan kesejahteraan masyarakat 

justru “diambilalih” oleh dua perusahaan besar tersebut. PKT dan PT Badak sejak 

awal telah mengajak masyarakat dalam pembangunan Bontang, meski terdapat 

beberapa ketidakpuasan, namun tidak ada yang berujung pada konflik yang tajam. 

Kondisi yang demikian bukan saja membuat Pemerintah tidak kreatif, tetapi juga 

                                                 
12	Wawancara	dengan	Udin	Dohang,	 Jurnalis	Tribun	Kaltim	di	Bontang	pada	11	September	
2015.	Cetak	miring	dalam	kurung	oleh	tim	peneliti/penulis. 
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membuat masyarakat enggan untuk bersuara atau apatis. Bahkan ada kesan yang  

mendalam di tingkatan masyarakat bahwa keberadaan masyarakat sipil (NGO) 

dan pers di Bontang semuanya berada di bawah kooptasi perusahaan. Hal itu 

diakui oleh Udin Dohang dengan mengatakan: 

“.......hampir semua orang membangun LSM (maksudnya: Lembaga Swadaya 
Masyarakat). Kemudian LSM ini dijadikan alat transaksional. Nah dalam 
perjalanannya kemudian ini yang menggerus idealisme dan demoralisasi juga dan 
nyaris kehilangan kepercayaan publik terhadap LSM. Akibatnya apa, ketika ada 
orang yang mau teriak, sudah beranggapan "ah paling kamu begitu aja". Nah 
kalaupun tidak begitu, faktanya tetap saja ada sempalan, partikel bebas kalau saya 
bilang, yang menguntungkan diri sendiri. Makanya praktis kalau kita bicara 
seberapa kritis mahasiswa dalam pandangan saya, saya pekerja media, saya merasa 
hidup di kota ini tidak punya partner. Karena media kan sejatinya tidak bisa 
beropini, yang bisa kita lakukan adalah menyuarakan aspirasi. Tapi kita tidak 
punya partner. Misalnya tidak pernah ada gayung bersambut. Minggu ini semua 
anggota dewan dinas. Saya bisa saja menulis mbak. Tapi kemudian siapa yang 
menyambut itu. Itu tidak ada yang menyambut. Yang ada kalau kita berharap ada 
resonansinya kembali ke kita, ini tidak ada. Lewat begitu saja. Ini yang memang 
menjadi salah satu persoalan di Bontang. Pemerintah berjalan auto-pilot, lalu 
masyarakatnya apatis. Orang mencari duit saja. Kalau perspektif media begitu ya.” 

13 

Pernyataan Udin Dohang tersebut dibenarkan oleh Bana dan Hamah. Di 

Bontang, kata Bana, belum ada NGO (maksudnya: Non Goverment Organization)  

yang benar-benar eksis, dalam artian NGO yang secara konsisten memberikan 

kritik yang konstruktif bagi pemerintah.14 Bahkan menurut Hamah tidak adanya 

lagi kelompok penekan (NGO yang kritis), kerena semuanya sudah tersalur dalam 

forum-forum yang dibentuk oleh pemerintah.15 Bila dilihat lebih jauh dalam 

konteks ini, saluran demokrasi di Bontang sebenarnya tersedia. Namun terlihat 

tersumbat karena masyarakat sipilnya (NGO/LSM) tidak mandiri. Di satu sisi, 

kedekatannya dengan pemerintah tidak hanya membuat kelompok penekan  

(LSM/NGO) terlihat terkooptasi, tapi juga tidak dapat diharapkan menyuarakan 

kepentingan masyarakat. Media, misalnya, tampak hanya dipergunakan sebagai 

sarana sosialisasi untuk program perusahaan, seperti keberadaan PKTV yang 

merupakan TV lokal besutan PT Pupuk Kaltim (PKT). Sementara di sisi lain, 

LSM seringkali merupakan mitra binaan dari dua perusahaan tersebut. Akibatnya, 

                                                 
13	Wawancara	dengan	Udin	Dohang,	 jurnalis	Tribun	Kaltim	di	Bontang	pada	11	September	
2015.	Cetak	miring	dalam	kurung	oleh	tim	peneliti/penulis. 
14	Pernyataan	Bana	 tersebut	disampaikan	dalam	FGD	yang	dilaksanakan	di	Bontang	pada	
tanaggal	11	September	2015.	Cetak	miring	dalam	kurung	oleh	tim	peneliti/penulis. 
15	Pernyataan	Hama	tersebut	disampaikan	dalam	FGD	yang	dilaksanakan	di	Bontang	pada	
tanggal	11	September	2015.	Cetak	miring	dalam	kurung	oleh	tim	peneliti/penulis. 
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persoalan-persoalan yang sangat serius terkait isu kehidupan warga Bontang tidak 

pernah mendapat perhatian pemerintah, seperti isu kesehatan, lingkungan hidup, 

dan tingginya angka kelahiran anak autis di Bontang. 

Isu-isu yang mendapat perhatian dari pemerintah hanyalah isu yang terkait 

lahan pemukiman dan perambahan hutan lindung. Isu ini mendapat perhatian, 

karena masyarakat menggunakan saluran demonstrasi untuk menyuarakan aspirasi 

mereka, seperti demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat Lok Tuan. Selain 

itu, persoalan lahan pemukiman warga juga mengganggu kepentingan perusahaan. 

Persoalan lahan di Bontang sangat serius, mulai dari perambahan hutan lindung 

oleh warga di kawasan Bontang Lestari dengan pembakaran hutan dan keberadaan 

rumah-rumah di atas laut yang dibangun warga di pesisir Bontang yang jaraknya 

sangat dekat dengan lokasi industri PT Badak LNG. 

 

3.3 Bitung: Sengketa Lahan KEK, Harapan Masyarakat, dan Peran Aktif 
Aktor Masyarakat di Luar Pemerintah 

 Berbeda dengan Batam dan Bontang dimana keduanya termasuk kawasan 

yang sudah tumbuh dengan berbagai masalah yang timbul setelah 

pertumbuhannya, Kota Bitung merupakan wilayah yang telah lama dipersiapkan 

menjadi pusat pertumbuhan baru di Indonesia Tengah. Bitung dulunya adalah 

sebuah kota pelabuhan yang terletak tidak jauh dari kota Manado. Kota pelabuhan 

ini pernah sangat aktif pada tahun 1960an, namun mengalami penurunan aktivitas 

pada dekade berikutnya karena adanya beberapa aturan pemerintah yang membuat 

kapal-kapal asing tidak lagi bersandar di Bitung, langsung ke Jakarta atau ke 

Surabaya. Dengan begitu, Bitung sebenarnya telah memiliki sejarah sebagai kota 

yang terbuka dan terbiasa menerima kehadiran orang asing. Ketika peran 

pelabuhan Bitung menurun, kota ini kemudian lebih terkenal sebagai kota 

perikanan. 
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Gambar 3.2: Tampak suana Pelabuhan di Bitung  

 

Letak geografis Bitung sangat strategis. Letaknya yang pas berada di bibir 

Pasifik membuat kota ini selalu dilihat sebagai peluang oleh pemerintah. Bitung 

terus menerus dijanjikan untuk berkembang melalui berbagai program,  seperti 

Zona Industri Sulawesi Utara atau Kawasan Berikat di Kauditan Bitung- Kema 

(KABIMA), Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), dan terakhir 

KEK. Bitung sedianya menjadi KEK industri pengolahan berbasis perikanan yang 

sudah ditetapkan oleh pemerintah pada tahun 2014. Lokasi KEK Bitung 

berdekatan dengan pelabuhan yang telah ada dan rencananya akan diperbesar. 

 Saat ini masih terdapat konflik terkait lahan KEK di Bitung. Masih ada 

warga yang tinggal di kawasan tersebut dan mendirikan pemukiman liar, lihat 

Gambar 3.3. Akses jalan ke lokasi KEK sudah dibuka, meski belum seluruhnya 

diaspal. Dari hasil peninjauan lapangan juga belum terlihat adanya pembangunan 

infrastruktur yang memadai. Bahkan kantor pengelola kawasan ini juga belum 

ada. 
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Gambar 3.3: Salah satu suana pemukiman warga di kawasan KEK Bitung  

Dari segi sosial kemasyarakatan, Bitung yang baru dikembangkan menjadi 

pusat pertumbuhan baru memiliki penduduk yang heterogen. Etnis mayoritasnya 

adalah Minahasa, dan penduduk beragama Kristen berjumlah lebih besar 

dibanding penganut agama lainnya. Sehingga menarik untuk melihat kesiapan 

masyarakat Bitung dan institusi yang ada di dalamnya dalam menerima perubahan 

yang segera datang melalui KEK di wilayah itu. 

 Dari pembangunan SDM, Bitung terlihat cukup siap karena pendidikan 

menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah yang ditopang oleh Gereja. Di luar 

sekolah negeri, Bitung memiliki banyak sekolah yang berada di bawah Yayasan 

Gereja Masehi Injili di Minahasa (Yayasan GMIM) dan diakui memiliki kualitas 

yang baik. Selain itu, juga terdapat sekolah tinggi dan politeknik kelautan yang 

SDM-nya dapat mendukung KEK industri pengolahan berbasis perikanan bila 

benar-benar terwujud. Secara umum masyarakat tidak resisten terhadap rencana 

KEK, setelah diberi pemahaman oleh para elit politik lokal Bitung seperti tokoh 

agama tentang kemajuan yang  dihasilkan melalui pembangunan tersebut. Pendeta 

Petrus mengakui hal itu dengan mengatakan: 

“Pemerintah dan masyarakat Bitung sudah sangat siap dengan pembangunan KEK, 
tetapi selama puluhan tahun masyarakat dan pemerintah Bitung justru ‘dirugikan’, 
karena ada bentang lahan yang tak terfungsikan dengan baik. Namun sudah puluhan 
tahun masyarakat Bitung seolah-olah diberikan janji kosong, dengan proyek-proyek 
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KABIMA, KAPET, dan sekarang KEK, namun tidak pernah terealisasi. Sebenarnya 
tidak ada satu kelompok masyarakat pun di Bitung yang menolak KEK.” 16  

Sosialisasi dan pemahaman tentang KEK di Bitung dilakukan bukan saja 

oleh pemerintah, tetapi juga oleh elemen gereja dalam mempersiapkan masyarakat 

untuk mampu berkompetisi ketika KEK diwujudkan. Keikutsertaan gereja dalam 

upaya sosialisasi dan mempersiapkan SDM setempat dikemukakan oleh Pendeta 

Frenky dengan mengatakan: 

“...(Gereja) konsisten menjalankan. Bagaimana kita mempersiapkan diri, bagaimana 
supaya kita tidak menjadi penonton, bagaimana kita secara SDM mampu bersaing. 
Dan juga sambutan-sambutan pemerintah menjelaskan itu sering. Pemerintah hadir 
di gereja, jelaskan. Tapi yang jadi soal, yang kayak tadi itu, sejauh mana pemerintah 
akan mengelola KEK itu untuk kesejahteraan masyarakat lokal. Sejauh mana 
masyarakat lokal itu diberdayakan dan diberi peluang.” 17 

Kekhawatiran masyarakat Bitung terhadap keseriusan pemerintah dalam 

mengelola KEK tampaknya cukup beralasan. Sebab, diakui atau tidak diakui oleh 

pemerintah terdapat potensi konflik primordial (konflik horizontal) yang bersifat 

laten antara penduduk asli dan penduduk pendatang yang sewaktu-waktu bisa 

meledak bila tidak dikelola dengan baik. Pendeta Franky Kalalo membenarkan hal 

itu dengan mengatakan:    

“.... Jadi kita kan baru 2 kali ada kejadian yang hampir kerusuhan. Terakhir yang 
bulan Juli lalu. Jadi pada waktu itu memang agak lebih dari biasanya skalanya.... 
Pendatang melakukan pemukulan kepada masyarakat lokal. Itu kemudian memicu. 
Keesokan harinya kemudian terjadi demo. Hampir terjadi penyerangan dari pihak 
ormas-ormas adat. Tapi kemudian berhasil dikendalikan, dikomunikasikan. Tokoh 
agama turun dan selesai. Gubernur juga turun tangan dan selesai.”18 

Selain itu, terdapat pula sejumlah masalah yang belum sepenuhnya pendapat 

perhatian serius dari pemerintah, seperti konflik lahan, infra struktur politik yang 

tidak fungsional, kemacetan, dan lain-lain. Ferry menjelaskan hal tersebut secara 

panjang lebar dengan mengatakan: 

“Beberapa permasalahan yang mulai muncul adalah masalah kemacetan, karena 
semakin meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor. Konflik lainnya terkait 
alih fungsi lahan. Banyak lahan pertanian beralih menjadi lahan industri. Saluran 
aspirasi publik melalui media massa terbatas. Karena media cetak didominasi oleh 
media pemerintah, sehingga tidak ada ruang suara publik. Sudah banyak media di-

                                                 
16	Pernyataan	Pendeta	Petrus	tersebut	disampaikan	dalam	FGD	yang	dilaksanakan	di	kantor	
Bappeda	Bitung	pada	tanaggal	2	Oktober	2015. 
17	Pernyataan	Pendeta	Frenky	tersebut	disampaikan	dalam	FGD	yang	dilaksanakan	di	kantor	
Bappeda	Bitung	pada	tanggal	2	Oktober	2015. 
18	 Pernyataan	 Franky	 Kalalo	 tersebut	 disampaikan	 dalam	 wawancara	 mendalam	 yang	
dilaksanakan	di	Manado	pada	tanggal	2	Oktober	2015. 
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APBD-kan.  Sehingga mengurangi kekritisannya. Banyak juga media yang 
bukannya menyuarakan suara publik, namun malah mengejar sumber kekuasaan. 
Harusnya penyampaian aspirasi itu bukan sekedar penyampaian informasi, tapi 
bagaimana ada respon tindakan dari pemerintah. Sayangnya saat ini media kurang 
peka dalam menyuarakan aspirasi masyarakat. Saluran lain dengan penyampaian 
langsung kepada pemda atau wakil di DPRD juga terkendala dengan trust dari 
masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap pemda atau wakil-wakil DPRD 
sekarang rendah karena biasanya pemda dan DPRD tidak bisa memberikan respon 
tindakan yang sesuai harapan masyarakat.” 19 

Terkait infra struktur politik terutama media yang tidak fungsional di 

Bitung, hal itu disebabkan karena media khususnya media cetak kebanyakan telah 

berafiliasi dengan pemerintah. Keterbatasan penggunaan media sebagai sarana 

penyaluran aspirasi politik diakui oleh Risat  dengan mengatakan bahwa saluran 

yang mendominasi di Bitung adalah melalui lembaga agama, dan telah menjadi 

kearifan lokal di Bitung dimana penggunaan media massa dan demonstrasi masih 

jarang dilakukan.20  

Meskipun kondisi masyarakat Bitung tampak cukup siap dan tidak resisten 

terhadap KEK di wilayahnya, namun permasalahan yang potensial menjadi 

hambatan bagi KEK adalah potensi konflik akibat pembebasan lahan KEK dan 

konflik lahan antara masyarakat asli dan pendatang. Potensi konflik itu bahkan 

bisa benar-benar menjadi aktual, karena Pemerintah Bitung tampknya belum  

memiliki rencana pembangunan yang antisipatif terhadap masalah sosial, politik, 

ekonomi, dan budaya.  

Untuk mengatasi masalah atau konflik yang muncul dalam masyarakat, 

serta melakukan sosialisasi KEK, pemerintah sangat mengandalkan institusi 

gereja, karena memang fungsi institusi ini sangat sentral dalam masyarakat 

Bitung, termasuk juga sebagai media penyaluran aspirasi masyarakat. Media 

massa di bitung disebut sebagai pemberi informasi saja, bukan penyalur aspirasi 

bagi masyarakat, karena hampir semua media di Bitung telah “di-APBD-kan”, 

sehingga independensinya diragukan. 

 

                                                 
19	Wawancara	dengan	Ferry,	dosen	FISIP	Universitas	Samratulangi	di	Kantor	Bappeda	Bitung	
pada	tanggal	2	Oktober	2015 
20	 Pernyataan	 Risat,	 wakil	 media	 dari	 pengurus	 Persatuan	 Wartawan	 Indonesia	 tersebut	
disampaikan	 dalam	 FGD	 	 yang	 dilaksanakan	 di	 Kantor	 Bappeda	 Bitung	 pada	 tanggal	 2	
Oktober	2015 
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3.4. Maloy:  Political Will Pemerintah Daerah dan Keinginan Pemekaran 
Wilayah 

Sudah pasti, namun belum banyak pihak yang mengetahui mengenai rencana 

menjadikan Maloy sebagai satu kawasan ekonomi khusus (KEK) untuk industri 

pengolahan kelapa sawit. Maloy yang berada di wilayah Kabupaten Kutai Timur 

merupakan kawasan yang masih jarang penduduknya. Di kawasan Maloy saat ini,  

terdapat kebun-kebun sawit yang sangat luas. Menggunakan jalan darat, waktu 

tempuh yang dibutuhkan dari Sangatta: ibu kota kabupaten Kutai Timur menuju 

Maloy sekitar 4,5 jam dengan kondisi jalan aspal yang kerap terputus setiap 

beberapa meter yang membelah perkebunan sawit, lihat Gambar 3.4. 

 
 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

Gambar 3.4: Salah satu suana jalan darat di kawasan Maloy  

 

Meski akses jalan menuju Maloy begitu sulit, namun perkembangan 

pembangunan kawasan ini menunjukkan kemajuan yang signifikan bila 

dibandingkan dengan Kota Bitung. Jalan kawasan yang terbuat dari cor beton 

telah terbangun, Gambar 3.5. Demikian juga dengan kantor pengelola kawasan 

juga telah berdiri, namun belum digunakan sesuai dengan fungsinya, Gambar 3.6. 

Selain itu, tiang-tiang pancang untuk pembangunan pelabuhan juga sudah mulai 

terlihat di kawasan ini. 
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Gambar 3.5: Salah satu suana jalan darat di kawasan Maloy  

 

Dengan lokasi kawasan yang sangat jauh tapi perkembangan 

pembangunan yang melebihi Kota Bitung sudah tentu menimbulkan tanya 

mengenai penyebab dari kondisi tersebut. Satu jawaban dari pertanyaan tersebut 

adalah kondisi kawasan Maloy tidak ada penduduknya, dan niat Pemerintah 

pemerintah daerah yang besar ternyata tidak  ditunjang oleh keuangan Provinsi 

Kalimantan Timur  yang memadai.  Namun kondisi kawasan yang tidak ditinggali 

oleh warga justru memudahkan proses pembebasan lahan. Padahal pembebasan 

lahan merupakan tahapan yang paling sulit bagi kawasan lain yang disiapkan 

menjadi KEK. Hambatan pada tahap ini nyaris tidak ditemukan di Maloy. Dengan 

ketiadaan hambatan tersebut berarti infrastruktur kawasan sudah mulai dapat 

dibangun.  

Berbeda dengan kawasan lain yang disiapkan menjadi KEK, peran 

pemerintah daerah khususnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam 

pembangunan infrastruktur Maloy sangat besar. Pembangunan jalan kawasan di 

Maloy dilakukan dengan menggunakan APBD, sedangkan dana APBN digunakan 

untuk membangun sisi darat dari pelabuhan. 
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Gambar 3.6: Kantor Pengelola KEK Maloy 

 

Pembangunana kawasan dengan menggunakan dana APBD yang tersedia 

dapat dilakukan karena adanya political will pemerintah provinsi khususnya   

pemimpin politik lokal, dalam hal ini Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, untuk 

mewujudkan KEK industri pengolahan kelapa sawit. Political will gubernur 

dalam pembangunan kawasan ini dibenarkan oleh hampir seluruh nara sumber 

dalam FGD dan wawancara. Kholish Chered, nara sumber FGD dari Tribun 

Kaltim menyatakan bahwa pembangunan Maloy sebagai kawasan industri dan 

perkembangan pembangunannya selalu menjadi bagian dari pidato gubernur 

Kalimantan Timur di hampir setiap kesempatan.21 Hal tersebut juga menjadi 

penyebab mengapa birokrasi dari tingkatan provinsi hingga kecamatan memberi 

perhatian besar pada pembangunan kawasan ini, termasuk pula dalam hal 

anggaran. 

 Political will gubernur Kaltim tersebut dilatarbelakangi oleh kesadaran 

bahwa provinsi ini selalu menjadi korban dari pengerukan bahan mentah seperti 

batu bara dan kayu. Saat ini mulai tumbuh kelapa sawit dan pemerintah tidak 

ingin mengulangi apa yang terjadi dengan kayu dan batu bara, sehingga 

                                                 
21	Pernyataan	Kholish	Chered	wakil	media	dari	Tribun	Kaltim	tersebut	disampaikan	dalam	
FGD		yang	dilaksanakan	di	Kantor	Bupati	Kutai	Timur	pada	tanggal	3	November	2015. 
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dibutuhkan industri pengolahan minyak kelapa sawit yang memadai di 

Kalimantan Timur. Produk turunan dari minyak kelapa sawit berjumlah kurang 

lebih 300 jenis. Ini sangat mungkin menjadi peluang bagi industri yang akan 

dibangun di kawasan Maloy nantinya. Dengan begitu Kaltim tidak hanya menjadi 

wilayah penghasil bahan mentah. 

 Perihal potensi konflik di wilayah tersebut relatif rendah karena penduduk 

di wilayah ini masih jarang. Potensi konflik yang dimaksud adalah antara sesama 

kaum urban, yaitu antara para transmigran dan para pekerja kebun sawit. Kondisi 

sosial yang demikian itu membuat pemerintah tidak terlalu fokus pada masalah-

masalah kemasyarakatan, sehingga rencana pembangunan politik di kawasan 

inipun sepertinya belum terpikirkan. Alasan utama mengapa pemerintah belum 

memikirkan pembangunan politik di Maloy, karena masih fokus pada 

pembangunan infrastruktur. 

 Namun satu hal yang perlu mendapat perhatian serius sebelum menjalar di 

semua tingkatan masyarakat adalah kondisi geografis Maloy yang jauh dari 

Sangatta justru menjadi salah satu alasan politis bagi elit lokal di daerah sekitar 

Maloy untuk mewacanakan pemekaran wilayah menjadi kabupaten baru yang 

lepas dari Kabupaten Kutai Timur. Sekarang, wacana tersebut sedang ramai 

dibicarakan oleh anggota DPRD dan di media lokal, yang berarti adanya isyarat 

mengenai berlangsungnya kompetisi di level elit dalam memperebutkan sumber 

daya ekonomi di wilayah tersebut.  

 

3.5. Morotai: Kualitas SDM, Persoalan Lahan, dan Data Dasar 
Kependudukan 

Morotai merupakan salah satu tujuan wisata yang direkomendasikan di 

Indonesia. Wilayah ini mempunyai dua daya tarik utama, yaitu: wisata sejarah dan 

wisata alam khususnya alam bawah laut. Berbagai festival pernah digelar di 

Morotai, seperti sail Morotai dan festival lobster. Morotai juga merupakan salah 

satu pulau terluar Indonesia. Kabupaten ini memiliki letak geografis yang sangat 

strategis. Posisi tersebut telah disadari sejak dulu oleh negara lain, seperti Jepang 

dan Amerika. Bukti dari strategisnya posisi Morotai adalah peninggalan sejarah di 

wilayah tersebut berupa sebuah bandara dengan tujuh landasan pacu. Hanya saja 
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kondisi landasannya saat ini tidak terawat dengan baik. Bandara itupun hanya 

dimanfaatkan oleh TNI dan penerbangan perintis untuk mengangkut logistik. 

 

Gambar 3.7:  Kondisi salah satu landasan pacu di Morotai yang tidak terawat 

 

Selain kondisi tersebut, penting untuk dilihat kondisi masyarakat di 

kawasan yang akan dikembangkan menjadi KEK berbasis industri pariwisata 

dengan Jababeka Morotai sebagai pengelola kawasannya. Kabupaten Morotai 

masih memiliki masalah di berbagai sektor pemenuhan kebutuhan dasar 

masyarakatnya, seperti infrastruktur jalan, listrik, air bersih, pendidikan dan 

kesehatan. Rumah sakit di Morotai hanya rumah sakit tipe D, fasilitas dan tenaga 

kesehatan belum memadai. Anggaran pendidikan di Morotai juga belum mencapai 

20%. Rata-rata masyarakatnya masih berpendidikan rendah, namun sudah 

dibangun sebuah universitas di Morotai bernama Universitas Pasifik. Berangkat 

dari kondisi pendidikan yang demikian, maka keluhan utama Jababeka dalam 

pengembangan kawasan adalah kualitas SDM yang belum cukup memadai. 

 Kondisi lain yang perlu mendapat perhatian adalah infrastruktur dasar. 

Karena buruknya infrastruktur di Morotai, ada kecamatan yang tidak terhubung 

dengan ibu kota kabupaten, namun kondisi itu saat ini telah dapat diatasi. Listrik 

di kabupaten ini menyala 24 jam hanya di ibu kota kabupaten, sedangkan di 

wilayah lainnya tidak. Hal yang sama juga terjadi dengan air bersih. Hal tersebut 
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diungkapkan oleh salah seorang nara sumber yang mewakili akadmisi, Asrun 

Padoma dalam FGD yang diselenggarakan di Morotai. 

“Listrik di ibukota sudah 24 jam. Tapi di luar Morotai Selatan, listrik itu belum 
24 jam. Hal itu menyulitkan pembangunan usaha. “22 

 

Dari pernyataan di atas terlihat bahwa masyarakat Morotai masih harus 

berhadapan dengan permasalahan kebutuhan yang sangat dasar. Selain persalan 

listrik, air dan jalan, Morotai juga memiliki masalah dengan kemunculan 

pemukiman kumuh di beberapa wilayah, seperti di wilayah Morotai Selatan. 

Kemunculan pemukiman kumuh ini mengindikasikan dua hal penting, yakni 

persoalan lahan dan keberadaan pendatang yang membuat penduduk Morotai 

cukup heterogen. 

 Persoalan yang dominan terjadi di Morotai adalah persoalan lahan. Di 

beberapa tempat terjadi sengketa lahan antara masyarakat dan TNI Angkatan 

Udara, di bagian yang lain, permasalahan lahan terkait dengan lahan KEK. 

Hingga kini, KEK Morotai masih di tahap pembebasan lahan. 

 

 

Gambar 3.8:   Salah satu bidang tanah yang diklaim milik AURI, tapi juga 
diklaim masyarakat sehingga warga mendirikan rumah di lokasi 
tersebut. 

 

                                                 
22 Pernyataan	Asrun	Padoma	perwakilan	akademisi	tersebut	disampaikan	dalam	FGD		yang	
dilaksanakan	di	Kantor	Bupati	Morotai		pada	tanggal	22	Oktober	2015. 
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“Konflik masyarakat 3 tahun terakhir itu masyarakat dengan AURI. Konflik itu 
menyangkut penguasaan wilayah dan lahan. Sepertiga wilayah ibukota kabupaten 
itu dikuasai AURI.”23 
“Sementara Jababeka selama ini terlihat tersendat dalam membangun. Sampai 
saat ini masih terbatas pembebasan lahan, belum sampai pembangunan 
infrastruktur.”24 

“Awalnya pemkab Morotai sudah berjanji akan menyediakan lahan, entah itu 
dengan pendekatan membeli atau menyewa. Jujur saja, Jababeka memilih untuk 
menyewa, karena banyak sekali masalah dari pembelian lahan. Hanya saja 
terbentur salah satu pasal dalam aturan KEK, yang mewajibkan pengelola lahan 
untuk memiliki hak kepemilikan lahan. Sehingga niat baik pemkab Morotai gagal. 
Mengenai harga, Jababeka sejak awal mengkhawatirkan spekulan. Dan ternyata 
memang ada.”25 

Persoalan lahan di Morotai menjadi semakin rumit ketika muncul  

spekulan yang akhirnya memicu permasalahan harga tanah di masyarakat. 

Persoalan harga tanah ini pernah diadukan masyarakat hingga ke DPRD. Hal 

tersebut dikemukakan oleh ketua DPRD Morotai dalam diskusi kelompok terarah 

yang diselenggarakan di Morotai. 

“Lahan yang akan dijadikan KEK di wilayah selatan barat yang sudah dijual oleh 
masyarakat, ada yang diadukan ke DPRD. Dalam kasus ini, DPRD tidak tinggal 
diam. DPRD melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar paham mengenai 
proses jual beli lahan tersebut untuk mencegah kejadian serupa terulang 
kembali.”26 

Dari sini kita dapat melihat bahwa DPRD di Morotai merupakan salah satu 

saluran yang digunakan masyarakat untuk menyelesaikan konflik yang dihadapi. 

DPRD Morotai juga menindaklanjuti aduan tersebut dengan melakukan langkah 

sosialisasi. Sosialisasi bukan saja dilaksanakan oleh DPRD, melainkan dilakukan 

juga oleh Jababeka sebagai pengelola KEK dan juga dilakukan oleh pihak 

pemerintah. Hanya saja belum memperlihatkan hasil yang signifikan. Hal itu 

terlihat dari pernyataan perwakilan masyarakat dan FGD yang masih 

mempertanyakan mengenai apa itu KEK. 

Hal lain yang mungkin dapat menjadi permasalahan di masa yang akan 

datang di Morotai adalah persoalan kependudukan. Saat ini masalah lahan sudah 

menjadi masalah yang hadir secara nyata di tengah masyarakat, lalu diikuti oleh 

kemunculan pemukiman kumuh. Pemukiman itu didirikan kebanyakan oleh warga 
                                                 
23 Ibid. 
24 Ibid. 
25 Pernyataan	 Nizar	 wakil	 dari	 PT	 Jababeka	 tersebut	 disampaikan	 dalam	 FGD	 	 yang	
dilaksanakan	di	Kantor	Bupati	Morotai	pada	tanggal	22	Oktober	2015. 
26 Pernyataan	Ketua	DPRD	Morotai	tersebut	disampaikan	dalam	FGD		yang	dilaksanakan	di	
Kantor	Bupati	Morotai	pada	tanggal	22	Oktober	2015. 
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pendatang yang dulunya adalah transmigran ke wilayah tersebut. Masalah lainnya 

yang berpotensi muncul adalah gesekan antar kelompok. Saat ini 60% penduduk 

Morotai memeluk agama Kristen, namun mayoritas penduduk di ibu kota 

Kabupaten adalah pemeluk Muslim. Potensi kerawanan seperti ini belum 

dipetakan dan belum direncanakan. Hal tersebut terungkap dalam wawancara 

mendalam dengan, Darmono dari Jababeka Morotai. Berikut adalah pernyataan 

Darmono terkait dengan perencanaan pembangunan sosial dan pemetaan sosial di 

Morotai. 

“Semua kayak begitu. Ga usah dipeta-petakan. Capek-capek.”27 

Akibat dari hal ini adalah sulitnya memastikan kondisi masyarakat yang ada di 

Morotai. Pihak Jababeka menyatakan mayoritas penduduk di Morotai adalah 

Muslim, sedangkan ketua FKUB Morotai mengatakan mayoritas penduduk di 

Morotai adalah Kristen (60%). 

 

 

“Kira-kira begitu. Dan kebanyakan ya Islam. Pecinannya ada, kecil. Dan banyak yang 
kabur dulu jaman huru-hara Ambon dulu itu.”28  
 
“Oh, Kristen. Kristen sekitar 60%.”29  
 

Ketiadaan peta sosial itu sangat membingungkan. Perencanaan sosial juga 

sulit dilakukan tanpa peta sosial. Jababeka sebagai pengelola juga nampaknya 

belum berpikir mengenai aspek pembangunan sosial dan pembangunan politik di 

kawasan itu. 

 

7.6. Mandalika: Kesiapan Masyarakat dan Peran Tuan Guru  
 

Terakhir, Mandalika yang merupakan kawasan ekonomi khusus (KEK) 

yang berbasis industri pariwisata. Kawasan ini terletak di Kabupaten Lombok 

Tengah. Penentuan kawasan ini untuk dikembangkan sebagai KEK didasarkan 

berbagai pertimbangan termasuk pertimbangan pemerataan ekonomi di provinsi 
                                                 
27 Pernyataan	Darmono	Direktur	PT	Morotai	tersebut	disampaikan	dalam	wawancara	
mendalam	yang	dilaksanakan	pada	tanggal	1	Oktober	2015. 
28	Ibid. 
29 Pernyataan	Yulce,	Ketua	FKUB	Morotai	tersebut	disampaikan	dalam	wawancara	
mendalam	yang	dilaksanakan	pada	tanggal	23	Oktober	2015. 
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Nusa Tenggara Barat. Hal tersebut diungkapkan oleh Kabid Ekonomi Bappeda 

NTB, Baiq dalam FGD yang dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2015 di 

kantor Bappeda NTB. Berikut kutipan pernyataan tersebut. 

“Ada 5 KEK yang diusulkan di NTB, termasuk KEK Mandalika. Latar belakang 
pemilihan KEK Mandalika adalah adanya rencana pembangunan ke arah selatan 
untuk pemerataan pembangunan. Di samping itu, Infrastruktur sangat 
memungkinkan dengan adanya Bandara Internasional Lombok yang terletak tidak 
jauh dari lokasi. Karena itu, potensi pariwisata adalah fokus pengembangan KEK 
Mandalika”30 

Akses ke kawasan Mandalika sudah terbangun. Pengelola kawasan dalam 

hal ini ITDC menargetkan pembangunan tiga hotel berkelas internasional di 

kawasan ini hingga tahun 2017. Pembangunan dan rencana pembangunan fisik di 

kawasan ini diungkapkan oleh perwakilan ITDC yang hadir dalam FGD, Ibu 

Regina. 

“PT ITDC memiliki target membangun 3 hotel sampai tahun 2017 Beberapa 
proyek infrastruktur yang tengah maupun akan dibangun segerda di KEK 
Mandalika adalah pembangunan jalan 15 km akses ke Tanjung Aan, proses 
pembangunan SWU (penyulingan air), permohonan pertambahan daya 1 Megawatt 
ke PLN (sudah menyanggupi dan tidak menjadi kendala), serta rencana 
membangun solar panel oleh investor, tahap pertama 20 watt, dan tahap ketiga 60 
megawatt” 

Namun demikian, masih ada beberapa permasalahan yang belum selesai terkait 

dengan KEK Mandalika ini, diantaranya persoalan pembebasan lahan. Masih 

terdapat lahan seluas 135 HA yang statusnya belum clear, namun diakui bahwa 

saat ini lahan tersebut sedang diproses oleh tim yang dibentuk oleh gubernur. 

Persoalan pembebasan lahan tersebut dikemukakan kembali oleh Ibu Baiq dari 

Bappeda NTB. 

“Pemerintah NTB berperan dalam membantu pembebasan lahan. Masih ada 135 
HA tanah yang statusnya masih belum clear. Saat ini sedang dalam proses 
penyelesaian oleh tim yang dibentuk gubernur.” 

Hal itu dibenarkan oeleh pihak ITDC yang menjelaskan detil dari lahan yang 

belum tuntas tersebut mulanya terdiri atas 35 titik, tetapi saat ini telah berkurang 

dan hanya tersisa 12 titik yang masih bermasalah. 

 Permasalahan lain yang muncul dalam pengembangan kawasan Mandalika 

di luar permasalahan pembebasan lahan adalah permasalahan sosial dan SDM. Di 

                                                 
30 Pernyataan	Baiq,	Kabid	Ekonomi	Bappeda	NTB	tersebut	disampaikan	dalam	FGD	yang	
dilaksanakan	pada	tanggal	1	Desember	2015. 
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kawasan ini terlihat kebersihan lingkungan belum terjaga dan jumlah pedagang 

asongan juga cukup banyak. Mereka umumnya merupakan anak-anak di usia 

sekolah. Mereka kerap memaksa wisatawan untuk membeli barang dagangannya. 

Kondisi tersebut sering menjadi alasan bagi wisatawan untuk tidak datang 

kembali ke kawasan itu bila hal tersebut belum ditertibkan. Permasalahan itu 

diakui oleh akademisi lokal, Pak Firmanah. 

“Muncul sifat oportunistik masyarakat, ketika melihat ada rencana pembangunan ini, 
masyarakat ingin mencari keuntungan lebih Secara teori, kawasan tersebut belum 
terlihat adanya pembangunan kelembagaan, misalnya membangun nilai-nilai sosial 
dalam masyarakat, contoh: perilaku yang ramah dan terbuka terhadap wisatawan” 

Sikap oportunistik masyarakat setempat dikatakan muncul setelah kawasan 

ini mulai dikembangkan. Hal itu memperlihatkan bahwa masyarakat di sekitar 

kawasan, belum terbangun dengan baik. Pembangunan sosial yang diperlukan 

dalam hal ini adalah pembangunan nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Di sisi 

lain, pihak ITDC mengataan bahwa mereka memberi perhatian terhadap 

pengembangan SDM di sekitar kawasan dengan berbagai program CSR. Selain 

itu, dalam kawasan telah direncanakan untuk membangun sekolah tinggi 

pariwisata yang akan bekerja sama dengan kementeriaan pariwisata. 

“ITDC sudah menginisiasi community development, di antaranya akan 
membangun sekolah pariwisata, bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata. 
Selain itu ada juga program CSR, yakni pembangunan tempat wudhu, sponsorship 
terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat, pemberian beasiswa bagi masyarakat 
lokal, program penghijauan, dan sebagainya”31 

 
Hanya saja Semuanya masih sangat parsial. Belum ada forum CSR dan 

perencanaan pembangunan sosial yang holistik baik di sekitar kawasan, kabupaten 

Lombok Tengah ataupun li tingkat provinsi. Pihak Bappeda menyatakan bahwa 

pembangunan sosial merupakan ranah beberapa SKPD, dan mereka telah 

melakukan pelatihan dan bimbingan teknis. Namun demikian, akademisi 

mengungkapkan bahwa memang perencanaan pembangunan sosial di NTB luput 

dari perhatian. Ada beberapa penyebab dari hal tersebut, salah satu penyebabnya 

karena kesulitan untuk melakukan pengukuran atas keberhasilan dari rencana 

pembangunan sosial tersebut. Berikut pernyataan Pak Firmanzah. 

                                                 
31 Pernyataan	Regina,	wakil	ITDC	tersebut	disampaikan	dalam	FGD	yang	dilaksanakan	pada	
tanggal	1	Desember	2015. 
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“Hampir semua daerah luput melakukan perencanaan sosial, karena sulit terukur. 
Pelatihan-pelatihan masyarakat jangan dilakukan sendiri-sendiri, karena dampak 
yang diharapkan tidak tercapai secara optimal. Perlu ada pelembagaan formal, 
misalnya organisasi yang menginduki para pelaku pariwisata yang dapat 
menanamkan nilai-nilai sosial kepada seluruh pelaku pariwisata dan juga 
masyarakat.”32 

Akibat yang paling kentara dari tidak adanya perencanaan pembangunan 

sosial yang menyeluruh adalah munculnya masalah sosial yang mula-mula 

dianggap ringan, namun kemudian membesar dan mengganggu pembangunan 

kawasan, misalnya kriminalitas yang meningkat. Firmanzah kembali 

mengungkapkan bahwa masalah sosial masyarakat di kawasan tersebut, selain 

persoalan ketidaksiapan SDM menyambut pariwisata, tetapi juga menyangkut 

tindak kriminalitas yang sering menjadi sorotan media di kawasan ini. 

 Selama ini yang dilakukan pemerintah dan pengelola kawasan untuk 

mengatasi masalah sosial adalah berkomunikasi dan melakukan pendekatan pada 

Tuan Guru setempat yang dinilai memiliki posisi sangat sentral dalam kehdupan 

masyarakat Lombok. Sebagian besar konflik sosial di Lombok diselesaikan mula-

mula oleh Tuan Guru, baru dibentuk tim formal. Salah satu peran Tuan Guru yang 

menonjol dalam pembangunan kawasan ini adalah ketika terjadi sengketa dalam 

pembebasan lahan. Posisi sentral Tuan Guru di Lombok diakui oleh peserta FGD 

dari unsur pemerintah dan pengelola kawasan. Berikut pernyataan Ibu Baiq yang 

didukung oleh Ibu Regina. 

“Masyarakat di NTB sangat respek dengan ‘tuan guru’.Ini bisa jadi salah satu 
saluran konflik bagi masyarakat. Contoh: ketika terjadi konflik lahan di KEK, 
pendekatan penyelesaiannya pada awalnya melalui ‘tuan guru’ yang melakukan 
pendekatan dengan masyarakat, kemudian baru ditindaklanjuti oleh tim formal 
yang dibentuk oleh gubernur” 

“Ketika ada isu demo, ITDC mengkomunikasikan tuan guru sehingga bisa 
membantu meredam demo tersebut. ITDC menjalin komunikasi dengan tokoh 
agama, tokoh masyarakat, dengan mengundang mereka ke Nusa Dua, sehingga 
bisa membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai visi dan 
arah pembangunan KEK Mandalika.” 

Artinya pernah ada beberapa ketidakpuasan warga sekitar dengan pembangunan 

kawasan yang diwujudkan dalam bentuk demo, namun demo tersebut tidak 

membesar ataupun berujung anarki, karena adanya tokoh masyarakat seperti Tuan 

                                                 
32 Pernyataan	Firmanah	wakil	dari	akademisi	NTB	tersebut	disampaikan	dalam	FGD	yang	
dilaksanakan	pada	tanggal	1	Desember	2015. 
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guru yang memiliki posisi sentral dalam menyelesaikan permasalahan dalam 

masyarakat.  

 Ketidakpuasan warga sebagian besar berkaitan dengan ekonomi. Lombok 

Tengah merupakan kabupaten termiskin ketiga di NTB, tingkat pendidikan 

masyarakatnya juga belum cukup memadai untuk pariwisata. Masyarakat tidak 

ingin menjadi penonton di daerahnya. Untuk itu, pemerintah dan pengelola 

kawasan menyiapkan beberapa program, seperti penggunaan komoditas lokal 

dalam industri pariwisata. Tak hanya komoditas, SDM juga diutamakan pekerja 

lokal yang terampil. Diperkirakan akan ada 3.000 kamar dengan jumah pekerja 

yang dibutuhkan adalah dua pekerja per kamar, jadi tenaga kerja yang terserap 

diproyeksikan mencapai 6.000 pekerja. 

“Niat membangun KEK adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Akan diatur 
juga nantinya agar komoditas yang dibutuhkan oleh industri pariwisata yang dapat 
dihasilkan di NTB, harus disuplai dari NTB. Misalnya, NTB mempunyai program 
unggulan: PIJAR (sapi, jagung, rumput laut). Dengan beroperasinya KEK dan 
kemampuannya menggerakkan ekonomi lokal, maka diharapkan akan terjadi 
pemerataan kesejahteraan, dan otomatis mengurangi konflik.”33 
 
“PT ITDC memiliki komitmen dan rencana-rencana untuk memberdayakan 
industri lokal, seperti suplier sayur, buah, sampai komite desain interior.”34  

Konflik hanya dilihat sebagai hasil dari ketimpangan ekonomi. Belum 

dipikirkan permasalahan yang akan muncul akibat pekerja pendatang yang akan 

memasuki kawasan tersebut, persoalan lingkungan, atau eksklusi terhadap warga 

sekitar. Ini adalah hal yang perlu direncanakan, namun belum mendapat perhatian 

dari banyak pihak. 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
33 Pernyataan	Baiq,	Kabid	Ekonomi	Bappeda	NTB	tersebut	disampaikan	dalam	FGD	yang	
dilaksanakan	pada	tanggal	1	Desember	2015. 
34 Pernyataan	Regina,	wakil	ITDC	tersebut	disampaikan	dalam	FGD	yang	dilaksanakan	pada	
tanggal	1	Desember	2015. 
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BAB IV 
ANALISIS 

 
 

Satu-satunya cara bagi ‘negara-negara sedang berkembang’, seperti 

Indonesia, Vietnam, dan Thaliand yang ingin berubah menjadi ‘negara-negara 

berkembang’, seperti Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan atau menjadi 

‘negara-negara maju’, seperti Amerika, Inggris, Jerman, dan Jepang adalah 

melakukan pembangunan.  Namun pehamam umum yang diterima ‘negara-negara 

sedang berkembang’ mengenai pelaksanaan pembangunan, hanya terfokus pada 

dua hal: (1) pembangunan sudah pasti membutuhkan modal, dan (2)  

pembangunan identik dengan industrialisasi dan modernisasi. Dipihak lain, 

persoalan utama yang dihadapi ‘negara-negara sedang berkembang’ adalah 

tiadanya atau terbatasnya modal untuk membangun. Padahal syarat utama 

pembangunan bagi ‘negara-negara sedang berkembang’ adalah tersedianya modal 

yang cukup.    

Konsekuensi dari pemahaman pembangunan seperti itu adalah ‘negara-

negara sedang berkembang’ tidak hanya menjadikan ‘negara-negara berkembang 

dan ‘negara-negara maju’ sebagai “kiblat” dalam merancang peradabannya. Lebih 

dari sekedar itu, ‘negara-negara sedang berkembang’ juga menjadikan ‘negara-

negara berkembang dan maju” sebagai “dewa penolong” dalam mewujudkan 

pembangunannya. Didesak oleh keinginannya untuk melaksanakan pembangunan, 

‘negara-negara sedang berkembang’ terpaksa harus memohon bantuan modal 

kepada ‘negara-negara berkembang dan maju’ dalam bentuk pinjaman uang 

(utang) dan investasi (industri).  

Namun sejumlah kasus menunjukkan penerapan konsep pembangunan yang 

sangat berciri ekonomi (ekonomi mainded) itu justru membuat ‘negara-negara 

sedang berkembang’, seperti  umumnya negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika 

Latin jatuh ke dalam jurang keterbelakangan (underdepeloment), ketergantungan 

(dependecy), dan  penjajahan baru (neo kolonialisme/ imperialisme).  Hasil 

pembangunan yang berciri ekonomi itu: poduksi (industri) dan pasar (kapital: 

permintaan dan penawaran) justru hanya menguntungkan ‘negara-negara 

berkembang’ dan ‘negara-negara maju’. Melalui kebijakan pasar bebas dan  

penamanan modal asing (investasi), serta eskpor dan impor, ‘negara-negara 
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berkembang’ dan ‘negara-negara maju’ justru menarik keuntungan sebesar-

besarnya dari ‘negara-negara berkembang’. Tragisnya lagi, ‘negara-negara 

berkembang’  harus pula menangggung berbagai beban sosial, politik, ekonomi, 

budaya, agama berupa konflik akut baik vertikal maupun horizonal yang bersifat 

laten dan permanen yang nantinya akan memberi kontribusi terhadap lemahnya 

pertahanan, keamanan, dan tabilitas politiknya.  

Menggunakan defenisi pembangunan dan dengan kategori yang dibuat Peter 

S. Chen, Indonesia ternyata dapat dimasukkan ke dalam kategori negara dengan 

masyarakat tradisional yang ditandai oleh rendahnya tingkat perkembangan 

industrialisasi dan modernisasi di dalam masyarakat. Meningkat dari kategori itu 

negara Indonesia mungkin bisa dimasukkan ke dalam kategori negara dengan 

masyarakat tidak berkembang yang ditandai oleh moderninasi yang tinggi namun 

tetap didampingi oleh tingkat industrialisasi yang rendah dalam masyakarat. 

Hanya saja keberatan tetap muncul bila dikaitkan dengan fakta rendahanya tingkat 

produksi dan tarap kehidupan masyarakat. Padahal pembangunan menurut Peter 

S. Chen adalah proses perubahan masyarakat yang terjadi karena penerapan ide 

dan penemuan baru untuk meningkatkan produksi dan tarap kehidupan melalui 

metode produksi modern dan perbaikan organisasi masyarakat.35   

 
4.1. Masalah Pembangunan Politik dan Pembangunan Ekonomi di Pusat-

Pusat Pertumbuhan Baru  

Seperti telah disebutkan pada Bab I, tujuan kajian ini adalah mencari 

permasalahan yang muncul dan potensi masalah di pusat-pusat pertumbuhan baru, 

serta mencari kemungkinan solusi berdasarkan kondisi daerah tersebut. Data 

penelitian tehadap pusat-pusat pertumbuhan baru: wilayah yang sudah tumbuh 

dan wilayah yang akan tumbuh sebagai pusat pertumbuhan baru memperlihatkan 

persamaan dan perbedaan permasalahan yang dihadapi masing-masing wilayah, 

seperti yang ditunjukkan oleh Tabel  4.1.  

Baik di daerah yang sudah tumbuh, seperti Batam dan Bontang maupun di  

daerah yang akan tumbuh, seperti Bitung, Maloy, Morotai, dan Mandalika 

                                                 
35 Lihat Peter S. Chen, ”The Cultural implication of Industrialization and Modernization in 
Southeast Asia” dalam Hans Dieter  and Evers (ed), ”Sociology of South-East Asia,” Kualumpur: 
Oxford University Press, hal. 238.     
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memperlihatkan kecenderungan masalah yang hampir sama yang  akibat langsung 

dan tidak langsung dari industrialiasi dan moderniasi, seperti urban politik 

terutama buruh migran dengan berbagai kompleksitasnya, konflik lahan, dan lain-

lain. Penyebab utamanya adalah pembangunan politik dan pembangunan ekonomi 

tidak dirancang (direncakan) dan dilaksanakan secara bersamaan dan sinkron. 

Dengan bahasa yang agak panjang dapat disebutkan bahwa penyebab utama 

munculnya masalah-masalah pembangunan di semua daerah yang mewakili pusat-

pusat pertumbuhan itu karena pengertian pembangunan politik belum dilihat 

sebagai salah satu fungsi pembangunan ekonomi, yang seharusnya menjadi salah 

satu landasan utama bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, serta sebagai 

upaya untuk menegakkan kemandirian ekonomi bangsa dan negara.  Padahal 

unsur-unsur pembangunan politik menurut Lucien W. Pye juga mencakup 

modernisasi politik, proses politik yang meliputi bangsa, perkembangan hukum 

dan administrasi, partisipasi dan mobilisasi massa, penumbuhan demokrasi, 

stabilitas dan perubahan yang teratur, mobiliasi dan kekuasaan, serta perubahan 

masyarakat yang multidimensi.36  

Dari data yang ditunjukkan Tabel 4.1, dapat kemukakan tiga hal pokok 

terkait pembangunan politik menurut Peter S. Chen dan aspek-aspek 

pembangunan politik yang disebutkan Pye, yaitu: (1) masyarakat tradisonal yang 

ditandai oleh rendahnya tingkat perkembangan industrialisasi dan modernisasi di 

dalam masyarakat pada daerah pusat-pusat pertumbuhan baru; (2) tingginya angka 

komsumsi dan rendahnya angka produksi, seperti dalam kasus Batam  

menunjukkan gejala kegagalan industrialisasi; (3) semua masalah sosial, politik, 

budaya, ekonomi, agama, dan keamanan yang muncul dan potensi masalah yang 

tersimpan di dalamnya disebabkan oleh pembangunan ekonomi dan pembangunan 

politik yang tidak saling mendukung; (4) semua konflik yang muncul dan yang 

potensial muncul yang disebabkan oleh masalah-masalah pembangunan —sebagai 

‘produk samping dari kebijakan pembangunan ekonomi’, umumnya diselesaian 

                                                 
36	 Menurut	 Lucien	 W.	 Pye	 unsur‐unsur	 pembangunan	 politik	 mencakup	 pembangunan	
ekonomi,	 masyarakat	 industri,	 modernisasi	 politik,	 proses	 politik	 yang	 meliputi	 bangsa,	
perkembangan	 hukum	 dan	 administrasi,	 partisipasi	 dan	 mobilisasi	 massa,	 penumbuhan	
demokrasi,	stabilitas	dan	perubahan	yang	teratur,	mobiliasi	dan	kekuasaan,	serta	perubahan	
masyarakat	yang	multidimensi.	Lihat	Lucien	W.	Pye,	Aspects	of	Political	Development,	Boston:	
Little,	Brown	and	Company,	1968,	hal.	33‐45.				 



 

51 
 

 

oleh aspek pembangunan politik yang sudah ada dan terus tumbuh-bekembang. 

Misalnya konflik primordial agama yang diselasaikan dan dicegah  melalui Forum 

Kerukunan antar Uumat Beragama (FKUB) dan konflik primordial etnis yang 

diselasaikan dan dicegah  melalui Forum Kebangsaan. Pelembangaan politik 

dalam bentuk diferensiasi struktural dan fungsional, serta spesialisasi struktur dan 

fungsi dari lembaga-lembaga demokrasi harus diakui telah membantu sebagian 

besar masalah yang muncul di pusat-pusat pertumbuhan; (5) diperlukan susulan 

aspek pembangunan politik lainnya dalam perencanaan pembangunan ekonomi, 

seperti aspek proses politik, perkembangan hukum dan administrasi, partisipasi 

dan mobilisasi massa, penumbuhan demokrasi, stabilitas dan perubahan yang 

teratur, dan perubahan masyarakat yang multidimensi yang meliputi seluruh 

wilayah pertumbuhan untuk menyelesaikan dan mengantisipasi masalah yang 

belum terselesaikan dan yang potensial muncul.   

 

Tabel 4.1 Perbandingan Kondisi Antar Lokus 

No. 
Item 

Perbandi-
ngan 

Batam Bontang Bitung Maloy Morotai Mandalika 

1. Perencanaan 
Pembanguna
n Sosial dan 
Politik 
 
 
 
 

Tidak ada Tidak ada 
 

Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada 

2. Saluran 
Demokrasi  

Pers ada 
Memiliki 
Ormas, namun 
hanya untuk 
mengakomodir 
kepentingan 
kelompok.  
 
Demonstrasi,  
mengenai 
masalah tanah 
dan UMK 

Pers ada, 
namun tidak 
terlalu aktif 
dikarenakan 
masyarakat 
sipil sebagai 
partner tidak 
mandiri 
 
Ormas dan 
LSM relatif 
banyak tapi 
dibawah 
kooptasi 
pemerintah 
dan 
perusahaan. 
 
 
 
 
 
 

Pers berperan 
aktif 
 
Forum dan 
tokoh agama 
berperan dalam 
sosialisasi KEK 
dan dalam 
mengelola 
hubungan antar 
umat beragama 

Pers ada, namun 
belum terlalu 
aktif 
menjangkau  
daerah sekitar 
KEK 
 
Ormas belum 
ada 

Ada pers 
 
Tokoh agama 
berperan 
dalam 
mengelola 
kerukunan 
umat 
beragama 
 
Demonstrasi 
terjadi 
beberapa kali 
(isu tanah dan 
pergantian 
bupati) 
 

Saluran 
demokrasi 
tradisional 
melalui ‘tuan 
guru’ 



 

52 
 

 

No. 
Item 

Perbandi-
ngan 

Batam Bontang Bitung Maloy Morotai Mandalika 

3. Peran 
Pemerintah 

Ada dua lisme 
kelembagaan di 
Batam, yakni 
BP Batam  
(investasi dan 
perdagangan) 
dan Pemko 
Batam (sektor 
publik) 

Pemkot 
Bontang 
menyiapkan 
pembangunan 
infrastruktur 
dan kawasan 
industri baru 

Pemerintah 
provinsi 
menjadi 
pengelola KEK 
 
Melakukan 
pembebasan 
lahan untuk 
akses masuk ke  
lokasi KEK 

Pemprov 
sebagai inisiator 
KEK memiliki 
political 
willingness (apa 
makna 
istilah/konsep 
ini?)  
 
Mengalokasikan 
APBD utk 
pembangunan 
infrastruktur 
 
 
 

Menyiapkan  
infrastruktur 
dasar dan 
penopang 
KEK, spt 
bandara dan 
jaringan jalan 

Pemprov 
terlibat melalui 
dewan kawasan 
membentuk tim 
pembebasan 
lahan 

4. Peran 
Perusahaan/
Pengelola  

Perusahaan 
berperan 
melalui program 
CSR bagi 
masyarakat 
 
Terjadi 
beberapa 
konflik 
industrial (cth: 
PT Drydock) 

PT Badak 
LNG dan 
PKT 
melibatkan 
masyarakat 
dari awal 
 
Terdapat 
forum CSR 
perusahaan – 
perusahaan 
dengan 
Pemkot 
 
 
 

Peran pihak 
swasta belum 
terlihat 
signifikan 

Promosi KEK 
MBTK kepada 
calon investor 

Pengembanga
n pariwisata 
Morotai 
dengan 
membangun 
resort dan 
menyerap 
tenaga kerja 
lokal 

Pelibatan 
TOGA dan 
TOMA dalam 
mensosialisasik
an KEK 
Mandalika oleh 
pihak pengelola 
KEK (PT 
ITDC) 

5. Masalah Tanah, menjadi 
salah satu 
potensi konflik 
terbesar di 
Batam 

Konflik 
pembebasan 
lahan dalam 
kawasan 
Hutan 
Lindung 
Bontang 
 
Keterbatasan 
wilayah darat 
di Kota 
Bontang 
 
 

Pernah terjadi 
konflik antara 
penduduk asli 
dan pendatang 
(perihal 
pendirian rumah 
ibadah) 
 
Masalah 
pembebasan 
lahan KEK 
(sampai ke 
Komnasham) 

Konflik 
pembebasan 
lahan 
 
Pengusiran 
transmigran 

Saling klaim 
lahan antara 
TNI AU 
dengan 
masyarakat 
dan pemda 

Masih ada 
masalah dengan 
pembebasan 
lahan, meski 
tidak banyak 
jumlahnya. 
 
Pedagang 
asongan yang 
menjamur. 
Sebagian besar 
adalah anak-
anak  
 
Masyarakat 
belum terbiasa 
dengan 
pariwisata 
 
 

6. Potensi 
Masalah 

Konflik etnis, 
industrial, 
agraria, antar 
lembaga 
 
 
 
 
 

Konflik 
industrial, 
etnis, agraria 

Konflik agraria, 
etnis 

Konflik etnis, 
agraria 

Konflik 
agraria 

Konflik agraria 
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No. 
Item 

Perbandi-
ngan 

Batam Bontang Bitung Maloy Morotai Mandalika 

7. Lesson 
Learned 

Sebaiknya 
dalam satu 
daerah hanya 
ada satu 
pemerintahan, 
sehingga 
kebijakan 
menjadi satu 
pintu saja 

Political Will 
pemerintah 
Kota dan  
Provinsi 
Kaltim 
mendukung 
kran investasi 
di Bontang 
termasuk 
mendukung 
pembangunan 
infrastruktur 
bandara 
perintis dan 
kawasan 
industri di 
Bontang 
Lestari  

Keterlibatan 
lembaga-
lembaga di luar 
pemerintah 
(seperti 
Gereja)dalam 
sosialisasi 
program KEK 
pada 
masyarakat 
sangat 
membantu 
penerimaan 
masyarakat 
terhadap KEK  

Political Will 
pemerintah 
Provinsi serius 
mendukung 
KEK Maloy 
(Gubernur 
pegang kontrol  
kekuatan 
APBD) 
 
Daerah belum 
berpenduduk, 
sehingga lebih 
mudah untuk 
ditata (Berbeda 
dengan Batam 
dan Bitung) 

Pemuka-
pemuka 
agama dapat 
diberdayakan 
utk mengelola 
kerukunan 
umat 
beragama 
serta 
membantu 
mensosialisasi
kan program 
KEK pada 
masyarakat. 

Pemerintah 
dapat 
mengusahakan 
agar fasilitas 
pariwisata yang 
ada dapat 
menyerap 
produk lokal 
secara 
maksimal 

 

Baik daerah yang sudah tumbuh maupun yang akan tumbuh berdasarkan 

basis pertumbuhan industri pengolahan dan industri pariwisata semuanya 

mengabaikan aspek pembangunan politik dalam perencanaan pembangunan 

ekonomi: industri dan modernisasi ekonomi. Empat argumen yang sering 

dikemukakan  oleh wilayah yang telah tumbuh dan yang akan tumbuh, bahwa:  

(1) pembangunan politik sulit diukur dan tidak memerlukan cetak biru yang jelas; 

(2) pembangunan politik sudah cukup diletakkan secara parsial di dalam rencana 

kerja dinas tertentu; (3) fokusnya masih dalam tahap pembebasan lahan dan 

pembangunan infrastruktur, dan (4) pembangunan politik  dapat disesuaikan 

seiring berjalannya waktu, telah memastikan berlangsungnya dua hal: (1) tidak 

adanya perencanaan pembangunan politik yang menyertai perencanaan 

pembangunan ekonomi; (2) rencana pembangunan politik dianggap terpisah dari 

pembangunan ekonomi, seperti pembangunan infrastruktur dianggap tidak 

menimbulkan persoalan lain selain masalah ekonomi.  

Dalam analogi yang setara, pembangunan ekonomi yang berlangsung di 

pusat-pusat pertumbahan  seolah-olah disamakan dengan pembangunan gedung 

yang hitungan anggarannya bersifat kuanlitatif semata-mata. Harga batu bata 

perbiji, semen persak, pasir kubik, cat pergalon, instalasi listrik, air, dan lain-lain, 

semuanya dihitung hingga tiga angka di belakang koma, tanpa perlu menghitung 

biaya sosial yang ditimbulkannya. Padahal akibat pembebasan lahan, atau akibat 

tidak adanya sistem jaminan keselamatan kerja buruh, misalnya, akan ada —orang 
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baru—  yang mencari kerja dan atau menganggur, serta akan banyak kecelakaan 

dalam bekerja. Perencanaan pembangunan gedung (pembangunan ekonomi) 

seringkali mengabaikan hitungan bisaya yang harus ditanggung bila “seorang 

pekerjanya” jatuh sakit, patah atau meninggal melalui sistem jaminan keselamatan 

kerja (pembangunan politik). Seperti itulah analoginya pembangunan ekonomi 

yang mengabaikan pembangunan politik dalam perencanaanya.  

Hilangnya lahan bagi petani/penduduk pribumi, pindanya pertani pekerja 

menjadi buruh industri, hadirnya pendatang baru yang menyertakan tradisi, adat-

istiadat, dan budayanya di wilayah industri tersebut adalah sedikir contoh yang 

dapat menjadi penyebab munculnya berbagai masalah kompleks yang seharusnya 

diantisipasi melalui suatu rumusan kebijakan politik yang diintegrasikan dalam 

perencanaan pembangunan ekonomi. Bagaimana pun juga rencana pembangunan 

politik di wilayah yang direncanakan akan tmbuh sangatlah penting dan tidak 

dapat dipisahkan dari rencana pembangunan ekonomi: infrastruktur fisik. Ery 

Seda, Sosiolog Universitas Indonesia, membenarkan hal itu melalui 

penjelasannya, dengan mengatakan: 

“....Nah berarti secara sosial yang perlu diantisipasi oleh pemerintah, itu adalah 
bahwa daerah ekonomi baru itu wajahnya secara sosial adalah multikultural dan 
plural. Maka, infrastruktur yang perlu dipersiapkan adalah infrastruktur sosial yang 
sifatnya juga inklusif. Semua tempat peribadatan perlu ada untuk semua agama. Itu 
contohnya. Kemudian pelayanan kesehatan dan pendidikan itu harus 
mengakomodasi multikulturalisme atau multiragam, baik secara etnis, agama, ras, 
dan yang tidak kalah penting strata sosial. Jadi layanan pendidikan dan kesehatan, 
terutama buat yang menengah ke bawah, itu perlu diperhatikan. Jadi perlu 
dibangun mulai dari Puskesmas, sampai rumah sakit umum daerah, sampai ke 
rumah sakit swasta, dengan target kelompoknya sendiri-sendiri ya. Untuk 
pendidikan, perlu ada sekolah negeri, tapi juga sekolah swasta, dengan 
menargetkan itu tadi strata sosial. Untuk masyarakat menengah ke bawah mungkin 
lebih banyak diinikan untuk negeri, pemerintah, tapi menengah ke atas bisa 
mengurus dirinya sendiri, maka bisa sekolah-sekolah swasta, termasuk yang 
biayanya mahal. Yang tidak kalah pentingnya adalah pasar. Nah ini, karena bisa 
dirancang ya. Pasar itu atau daerah bisnis, transaksi jual beli, dan perdagangan itu 
perlu dirancang sehingga bisa menampung aspirasi dan juga ekspektasi lintas strata 
sosial dan lintas kelompok-kelompok sosial, seperti kelompok agama, budaya, dan 
etnis yang berbeda-beda. Itu penting itu. Nah secara sosial, pasar, sekolah, tempat 
ibadah, dan klinik, puskesmas, rumah sakit, itulah sarana publik paling utama. 
Kalau mau merancang suatu permukiman ya. Apalagi di zona ekonomi khusus. 
Jadi pemerintah sudah harus mendesain sedemikian rupa, tidak ada segregasi, baik 
secara sosial maupun kultural...”37 

 

                                                 
37	Wawancara	dengan	Ery	Seda,	staf	pengajar	Departemen	Sosiologi	Universitas	Indonesia	di	
Kampus	FISIP	Universitas	Indonesia	tanggal	17	November	2015. 
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Ada beberapa hal yang harus dipikirkan ketika merencanakan pusat 

pertumbuhan baru, bukan saja pembangunan infrastrukturnya atau target 

pertumbuhan ekonomi jika kawasan itu dibangun, melainkan pembangunan 

sosialnya. Seperti petikan waancara di atas, diingatkan bahwa pusat pertumbuhan 

baru akan menjadi wilayah yang multi kultur dan plural. Maka dari itu, 

infrastruktur yang disiapkan di lokasi itu harus bisa mengakomodir hal tersebut. 

Infrastruktur tersebut harus disiapkan sebagai infrastruktur yang inklusif. 

Dicontohkan di atas adalah pasar, sekolah, tempat ibadah, dan fasilitas kesehatan. 

Infrastruktur-infrastruktur tersebut, di daerah yang direncanakan sebagai pusat 

pertumbuhan baru harus disiapkan untuk menampung ekspektasi lintas strata 

sosial guna mencegah segregasi sosial di wilayah tersebut. 

 Pembangunan pusat pertumbuhan baru teanpa perencanaan sosial yang 

jelas telah dirasakan eksesnya di Batam. Daerah yang pada era 1970an itu 

merupakan daerah berpenduduk jarang, saat ini telah menjadi kota dengan tingkat 

pertumbuhan penduduk ke-3 tertinggi di Indonesia, dimana 65%nya 

disumbangkan oleh urbanisasi. Penduduk yang dikategorikan miskin di wilayah 

itu pada tahun 2014 berjumlah 6,11%, dan pengangguran di kisaran 5,3%. Tak 

banyak yang melihat kondisi Batam yang sering kali mengalami kekeringan 

akibat akses pada air bersih yang tidak merata bagi seluruh warga dan listrik yang 

belum mengaliri seluruh kampung di kota tersebut. Infrastruktur dan kualitas 

layanan pendidikan di Batam juga belum cukup memadai mengingat masih ada 

sekolah yang terpaksa memindahkan lokasi belajar siswanya ke rumah ketua RW 

karena saat musim hujan sekolah tersebut terendam banjir. Segregasi di wilayah 

ini sangat kentara. Ada wilayah yang disebut sebagai kawasan ruli atau rumah liar 

yang sebagian besar dihuni oleh pekerja dan pendatang. Di lain pihak ada 

kawasan eksklusif dengan mall-mall mewah yang tentu hanya dinikmati 

kelompok masyarakat tertentu. 

Berikutnya, dari tabel di atas juga dapat dilihat bahwa hampir di semua 

wilayah penelitian terjadi konflik terkait lahan, meski intensitasnya berbeda-beda 

antar wilayah. Konflik lahan dalam hal ini bukan saja terkait dengan pembebasan 

lahan. Permasalahan lahan juga terjadi di daerah yang sudah terlebih dahulu 

menjadi pusat pertumbuhan. Temuan lapangan dari kajian ini mempelihatkan 
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kecenderungan, semakin tumbuh suatu daerah, maka semakin kompleks 

permasalahan lahan di wilayah itu. Salah satu penyebab dari fenomena tersebut 

adalah keberadaan penduduk pendatang di daerah tersebut, seperti yang terjadi di 

Batam dan Bontang. Persoalan penduduk pendatang dan lahan di pusat 

pertumbuhan baru juga mendapat tanggapan dari Dody Prayogo, Sosiolog 

Universitas Indonesia. 

 

“Growth pool ini kan menghadirkan ketimpangan ekonomi dan sosial. Terutama 
antara orang lokal dan pendatang. Coba lihat itu di Batam. Dan ini juga terjadi di 
mana-mana, Jakarta, dan sebagainya. Dan ini bisa menciptakan bom waktu. Bisa 
saja ada daerah yang minta merdeka.... Kalau anda perhatikan, daerah yang 
tumbuh, yang dapat keuntungannya itu pendatang. Jangan sampai terjadi social 
replacement, di mana orang lokalnya kalah bersaing. Nah kebijakan-kebijakan 
sistem kuota memang ada bagusnya juga dihidupkan hak-hak lokal, misalnya 
hak ulayat. Itu memperkuat posisi orang lokal. Karena yang pertama itu adalah 
penguasaan tanah kolektif. Bisa ga diakomodasi undang-undang. Jangan mereka 
tergusur begitu saja. Seringkali tanah negara yang seperti itu....”38 

 

Ditekankan bahwa biasanya pusat pertmbuhan baru akan membawa 

keuntungan bagi para pendatang di wilayah tersebut, sedangkan masyarakat lokal 

mula-mula mengalami masalah dengan lahan kolektif mereka. Hal menarik dari 

solusi yang ditawarkan para ahli ini adalah usulan tentang ambang batas. Menurut 

Dody Prayogo, yang harus dilakukan di Maloy, Bitung, Morotai dan wilayah lain 

yang akan tumbuh bukan sekadar pemetaan sosial yang dilanjutkan dengan 

perencanaan sosial yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan 

infrastruktur, melainkan harus dihitung juga ambang batasnya, termasuk daya 

dukung lingkungan sosialnya. Berikut pernyataan Dody Prayogo menyangkut 

ambang batas sebuah pusat pertumbuhan baru. 

 

“Setiap wilayah itu harus dirancang berapa thresholdnya. Seperti Batam, itu sudah 
melampaui thresholdnya. Makanya kacau. Harus ditentukan. Berapa thresholdnya 
ini dari setiap growth pool. Itu harus dihitung. Konflik itu terjadi bisa jadi karena 
sudah terlewatinya threshold..... Morotai berapa thresholdnya. Maloy berapa 
thresholdnya. Bukan hanya membangun ekonominya. Kalau melebih threshold, itu 
sudah tidak nyaman. Suatu wilayah itu harus dihitung mana resapan air, mana 
daerah untuk pemukiman, mana daerah untuk ini. Kalaupun ada, yang bisa 
dibangun cuma segini. Selebihnya terbuka......”39 

 

                                                 
38 Wawancara	 dengan	 Dody	 Prayogo,	 staf	 pengajar	 Departemen	 Sosiologi	 Universitas	
Indonesia	di	Kampus	FISIP	Universitas	Indonesia	tanggal	13	November	2015. 
39 Ibid. 
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Dikatakannya bahwa konflik di satu daerah bisa juga merupakan akibat 

dari sudah terlampauinya ambang batas wilayah tersebut. Batam menjadi salah 

satu contoh daerah yang menurut Dody telah melampaui ambang batas, kemudian 

menghasilkan konflik. 

 Setelah dilakukan perhitungan yang komprehensif tentag ambang batas 

satu daerah yang akan menjadi pusat pertumbuhan baru, maka harus direncanakan 

penduduk di wilayah itu (rencana pembangunan sosial) dengan mekanisme kuota. 

Kuota dalam hal ini bukan kuota bagi masyarakat asli untuk diterima sebagai 

pekerja di industri yang berkembang di tanah mereka seperti yang lazim 

dilakukan di Bontang misalnya. Kuota yang disarankan Dody Prayogo adalah 

kuota terhadap pendatang. Hal ini mirip seperti batas maksimal bagi pendatang di 

satu wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan baru, agar penduduk asli dapat 

terserap di lapangan pekerjaan, dan penduduk pendatang yang tidak memiliki 

pendidikan dan keterampilan yang cukup tidak hadir dan menjadi masalah baru di 

pusat pertumbuhan baru itu. 

 

“Nah secara politik, berapa banyak pendatang, komposisi keberagamannya, dan 
sebagainya. Itu bisa jadi sumber konflik. Anda tahu kasus Sampit, simple buat 
saya. Sama dengan kasus Maluku. In migration yang tidak terbendung bisa 
menghasilkan perubahan. Mayoritas berubah. Elit berubah. Simple. Di Maluku itu 
komposisi berubah ketika banyak pendatang. Memasuki generasi kedua para 
pendatang ini, merangkak naik jadi kelas menengah. Mulai masuk ke level elit, ke 
pemerintahan, ke DPRD. Orang daerah tersingkir. Jumlahnya cuma tinggal sedikit. 
In migration itu ujungnya pada konflik. Saya kira terjadi di berbagai tempat. 
Selama resourcenya masih cukup, dia ga perlu rebutan. Tapi kalau sumber daya 
terbatas, semua akan berebut naik jadi elit, masuk ke ekonomi, politik, 
pemerintahan, termasuk pendidikan.”40 

 

Persoalan lain yang dapat diantisipasi melalui mekanisme kuota ini adalah 

perubahan komposisi masyarakat, dalam hal ini etnis atau agama mayoritas. Jika 

jumlah pendatang di satu wilayah signifikan, umumnya di generas kedua mereka 

akan mulai masuk menjadi kelas menengah di wilayah itu. Imbas perubahan pada 

mayoritas, secara politik akan menghasilkan perubahan elit. Pada kasus ini, kelas 

menengah dari generasi kedua pendatang tadi akan mulai menguasai 

pemerintahan dan perwakilan di daerah itu. Jika sumber dayanya cukup, maka 

                                                 
40 Ibid. 
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knflik tidak terjadi, namun jika sumber daya politik, ekonomi, pendidikan dan 

lain-lain mulai terbatas, maka konflik sangat rentan terjadi. 

Hal senada dengan Dody Prayogo tentang penduduk lokal dan pendatang 

juga dikemukakan oleh Ery Seda. Meski tidak spesifik berbicara mengenai 

ambang batas sebagai tawaran solusi, namun Ery Seda menggarisbawahi 

keharusan untuk memprioritaskan penduduk lokal, bukan sekadar 

mengakomodasi kepentingan mereka. Berikut petikan wawancara dengan Ery 

Seda terkait dengan penduduk lokal dan pendatang di pusat pertumbuhan baru. 

 

“Pembangunan sosial yang inklusif itu masih dibutuhkan, bahkan di tempat-
tempat yang sudah ada penduduk lokalnya. Tetapi perlu ada ekstra, mungkin 
bukan kuota, kepentingan dari penduduk lokal itu yang perlu diprioritaskan. 
Bukan hanya diakomodasi. Tapi perlu diprioritaskan.Contohnya Bitung. 
Penduduk lokal dan gereja lokal di Bitung diajak berpartisipasi di dalam 
mengembangkan dari awal industri perikanan. Sehingga tidak ada penolakan. 
Mereka merasa, pertama, secara kultural sosial dihargai, karena dilibatkan. Terus 
secara ekonomi juga menguntungkan bagi mereka.” 

 

Terlihat kesamaan pandangan para ahli mengenai perencanaan sosial di 

wilayahyang akan menjadi pusat pertumbuhan baru. Mereka melihat bahwa pusat 

pertumbuhan baru pasti akan tumbuh menjadi daerah yang multi kultur, 

karenanya harus disiapkan infrastruktur yang inklusif untuk mencegah segregasi. 

Mereka juga melihat harus ada prioritas bagi penduduk lokal melalui berbagai 

mekanisme, mulai dari mekanisme ambang batas, mekanisme kuota pendatang, 

hingga pelibatan masyarakat lokal sejak awal. Pelibatan masyarakat lokaldan 

mekanisme ambang batas ini mencegah terjadinya pergeseran mayoritas yang 

mengakibatkan pergeseran elit dan perebutan sumber daya. Akibat lebih jauh dari 

perebutan sumber daya tersebut adalah konflik yang meluas. Konflik yang meluas 

mengakibatkan penurunan wibawa pemerintah 

 

4.2. Pembangunan Politik dan Suran Demokrasi  
Di atas telah dikemukakan mengenai rencana pembangunan sosial, 

termasuk pembangunan politik yang dinomorduakan dibanding pembangunan 

infrastruktur. Dampak dari pembangunan pusat pertumbuhan baru tanpa adanya 

perencanaan pembangunan sosial juga telah dipaparkan di bagian sebelumnya. 



 

59 
 

 

Dampak serius yang sangat mungkin muncul adalah dampak pada pembangunan 

politik di wilayah tersebut. 

Dalam teori klasik dari pembangunan politik memang disebutkan bahwa 

perubahan menyeluruh atau modernisasi akan menghasilkan gejala-gejala 

pembangunan politik. Gejala-gejala pembangunan politik tersebut dapat dilihat 

keberhasilannya melalui beberapa indikator. Untuk mempermudah pemahaman, 

berikut adalah skema dari teori tersebut. 

 

Skema 4.1 Gejala Pembangunan Politik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses	Perubahan	
Menyeluruh/Modern
isasi:	
‐ Demokratisasi	
‐ Sekularisasi	
‐ Industrialisasi	

‐ Pertumbuhan	
ekonomi	

‐ Urbanisasi	
‐ Peningkatan	
Pendidikan	

‐ Perkembangan	
Media	

Gejala	Pembangunan	
Politik:	
- Euality	Kapabilitas	

Sistem	Politik:	
 Ekstraktif	
 Distributif	
 Regulatif	
 Simbolik	
 Responsif	
 Domestik,	

internasional	
‐ Diferensiasi	dan	

Spesialisasi	

Ukuran	Pembangunan	Politik:
1.	 Tingkat	atau	kualitas	

ketenteraman,	kemanan	dan	
kedamaian	(security)	yang	
dirasakan	oleh	warga	
negara	dalam	pergaulan	
hidup	politik	mereka	sehari‐
hari.		

2.	 Tingkat	atau	kualitas	
keteraturan	hubungan	
sosial‐ekonomi	antar	warga	
negara,	sampai	dimana	
mereka	merasa	hak‐haknya	
dilindungi	dan	kewajiban‐
kewajiban	yang	dibebankan	
kepadanya	diatur	dengan	
baik	dan	adil.		

3.	 Sampai	sejauh	mana	warga	
negara	merasa	diikut‐
sertakan,	merasa	diajak	
partisipasi		di	dalam	
pemerintahan.	

4.					Sampai	di	mana	suatu	sistem	
politik	mampu	menaikkan	
atau	menurunkan	tingkat	
kemakmuran	masyarakat	

 



 

60 
 

 

 

Beberapa konsep dalam skema di atas perlu dijelaskan untuk mempermudah 

pemahaman tentang pembangunan politik. Pembangunan Politik merupakan 

dampak politik dari proses perubahan secara menyeluruh yang menyangkut 

modernisasi sosial, ekonomi dan budaya. Perubahan menyeluruh itu berupa 

pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, peningkatan pendidikan, media massa, 

perubahan status sosial dan lain-lain. 

Setidaknya ada tiga gejala pembangunan politik, yaitu [1] Equality; [2] Kapasitas 

sistem; serta [3] Diferensiasi dan Spesialisasi.41 Equality, pandangan tentang hal 

ini menunjukkan bahwa pembangunan politik menyangkut partisipasi dan 

keterlibatan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan politik.42 Dalam kaitannya 

dengan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan politik, 

Samuel P Huntington dan Joan Nelson (1977) memandang bahwa partisipasi 

politik merupakan ciri utama dari modernisasi politik. Partisipasi politik 

merupakan kegiatan warganegara untuk memengaruhi pengambilan keputusan 

pemerintah. Kegiatan-kegiatan itu bisa dilakukan warganegara secara pribadi atau 

kolektif, terorganisasi atau spontan, terus menerus atau sporadis, damai atau 

kekerasan, legal atau tidak legal, efektif atau tidak efektif. 

Kapabilitas Sistem Politik menyangkut beberapa kemampua sistem politik. 

Adapun kapasitas yang harus dimiliki sebuah sistem untuk dapat dikatakan telah 

menunjukkan gejala pembangunan politik adalah sebagai berikut: [1] Kapabilitas 

reponsif yang merupakan daya tanggap sistem politik yang ditentukan oleh 

hubungan antara input (asprasi masyarakat) dengan output (kebijakan 

pemerintah). Dalam perkembangannya, suatu sistem politik sering menghadapi 

tuntutan-tuntutan atau tekanan-tekanan yang datang dari lingkungan dalam 

maupun lingkungan luar. [2] Kapabilitas simbolik adalah mengalirnya secara 

efektif simbol-simbol nasional dari sistem politik ke dalam lingkungan dalam 

maupun lingkungan luar sistem. Misalnya simbol-simbol persatuan nasional 

antara lain seperti bendera nasional, lambang negara, bahasa nasional,lagu 

                                                 
41 Yahya Muhaimin (Ed.), Masalah-Masalah Pembangunan Politik, (Yogyakarta: Gajah Mada 
University Press, 1985), hlm. 15 
42 Ibid. hlm. 16 
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kebangsaan, dan sebagainya yang dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan 

bangsa.[3] Kapabilitas regulatif berkaitan dengan bagaimana sistem politik 

menyelenggarakan pengawasan terhadap tingkah laku ndividu dan kelompok yang 

ada di dalamnya. Termasuk penempatan kekuatan-kekuatan yang absah untuk 

melakukan pengawasan terhadap tingkah laku manusia dan badan lain yang 

berada dalam sistem. Bagaimana cara sistem politik membawa kelompok-

kelompok atau masyarakat kepada aturan-aturan yang berlaku. Sejauhmana 

kekuatan aturan-aturan tersebut menjangkau dan berpengaruh terhadap kehidupan 

masyarakat serta bagaimana intensitas campur tangan sistem politik terhadapnya, 

semuanya merupakan ukuran dari kemampuan regulatif ini. [4] Kapabilitas 

ekstraktif adalah kemampuan sistem politik mengelola sumber-sumber kekayaan 

alam dan potensi-potensi manusia (material and human resources). Kehidupan 

sistem politik sangat tergantung pada biaya yang dikumpulkan dari kemampuan 

ekstraktif ini. [5] Kapabilitas distributif ini sangat berkaitan dengan kemampuan 

ekstraktif, karena sesudah sistem politik mengelola sumber-sumber kekayaan 

alam dan potensi manusia, maka sstem politik harus pula menunjukkan 

kemampuannya mendistribusikan kembali kepada masyarakat. Distribusi barang-

barang, jasa, kesempatan, status dan bahkan juga kehormatan dipandang sebagai 

prestasi nyata sistem politik. [6] Kapabilitas domestik dan internasional 

menunjukkan keberadaan sistem politik dalam lingkungan domestik (dalam 

negeri) maupun lngkungan internasional (luar negeri). Sistem politik dalam 

bekerja, mengadakan hubungan atau interaksi dengan lingkungan domestik dan 

lingkungan internasonal. Karena itu tingkah laku internasional suatu sistem politik 

bisa dilihat dari segi kemampuan ekstraktif, distributif, regulatif, simbolik dan 

responsif internasional sistem politik bersangkutan. 

Gejala pembangunan politik yang ketiga adalah Diferensiasi dan Spesialisasi. 

Diferensiasi dan spesialisasi menunjukkan lembaga-lembaga pemerintahan dan 

struktur-strukturnya beserta fungsinya masing-masing, yang terdapat pada sistem 

politik. Struktur politik terdiri dari lembaga-lembaga politik baik yang ada dalam 

masyarakat yang disebut sebagai infra struktur politik  maupun yang ada dalam 

pemerintahan disebut supra struktur politik. Infra struktur politik antara lain 

berfungsi merumuskan segala kepentingan masyarakat dan kemudian 
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menyalurkannya kepada lembaga-lembaga supra struktur politik.43 Selanjutnya 

lembaga supra struktur politik memproses segala kepentingan itu untuk 

menetapkan satu keputusan bersama. Tetapi proses kegiatan yang dilaksanakan 

oleh supra struktur politik pada hakikatnya berdasarkan aspirasi, dukungan dan 

kepentingan yang ada dalam masyarakat. Lebih lanjut lembaga supra struktur 

politik berfungsi mengalokasikan kembali nilai-nilai keputusan bersama itu 

kepada masyarakat. 

Konsep dari skema 4.1 di atas akan kita pergunakan untuk membedah 

temuan lapangan di enam lokus penelitian yang telah dipaparkan di bab III. Di 

sini penting untuk kita menggunakan kategorisasi wilayah yang sudah tumbuh dan 

akan tumbuh. Di daerah yang sudah tumbuh yakni batam dan Bontang dapat kita 

amati modernisasi masyarakatnya, gejala pembangunan politiknya dan bagaimana 

hasil dari pembangunan politik di wilayah itu. 

 Di Batam kita melihat terjadinya urbanisasi dengan pertumbuhan 

penduduk yang disebabkan oleh perpindahan sebagai indikatornya. Orang-orang 

dari luar Batam berbondong-bondong datang ke Batam karena di daerah itu terjadi 

industrialisasi. Namun efek dari urbanisasi dan industrialisasi di Batam lebih 

menghasilkan permasalahan sosial baru seperti pengangguran, kemiskinan dan 

permasalahan lahan.  Pertumbuhan ekonomi di Batam juga cukup tinggi, tapi 

pertumbuhan ini harus digarisbawasi karena konsumsinya mencapai angka 10%. 

Nilai ekspor lebih rendah dibanding impor. Demikian juga dengan perkembangan 

media dan saluran demokrasi lainnya yang terlihat amat tersendat. 

 Gejala pembangunan politik di Batam juga tidak menunjukkan 

perkembangan yang baik karena kapasitas sistem politik yang regulatif dan 

distributif tidak berjalan baik. Temuan lapangan yang mengindikasikan hal 

tersebut cukup banyak, salah satunya terbengkalainya urusan-urusan pelayanan 

dasar seperti fasilitas pendidikan, sambungan listrik dan air bersih. Hal ini 

dikatakan juga berkaitan dengan adanya dualisme pemerintahan di Batam antara 

Pemerintah Kota Batam dan BP Batam yang saling lempar tanggung jawab terkait 

urusan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa gejala 

pembangunan politik yang seharusnya menunjukkan spesialisasi dan diferensiasi 

                                                 
43 Ibid., hlm. 17 
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lembaga pemerintahan tidak terjadi di Batam. Selanjutnya, jika hal itu diukur 

dengan ukuran pembangunan politik dengan mengacu pada hasil pembangunan 

politik yang seharusnya menghasilkan perasaan tentram, aman dan damai bagi 

masyarakat justru tidak tercapai. Masyarakat juga tidak merasa ikut terlibat dalam 

pemerintahan. 

 Situasi yang agak berbeda terlihat di Bontang. Perkembangan kedua 

perusahaan di Bontang sejak awal telah melibatkan masyarakat lokal. Daerah ini 

menjadi salah satu pusat pertumbuhan karena ada industri pupuk dan gas. Pada 

perkembangannya, perusahaan bersama pemerintah kota bersinergi untuk 

mewujudkan kesejahteraan rakyat, termasuk pendidikan di Bontang. Pendidikan 

di kota ini relatif baik dibandingkan daerah sekitarnya. Demikian juga dengan 

akses jalan, dan fasilitas kesehatan di kota tersebut juga memadai. PT Pupuk 

Kaltim juga memberi pelatihan keterampilan dan beasiswa bagi mahasiswa 

Bontang yang kuliah di berbagai universitas. 

 Di sisi lain, di Bontang terjadi arus urbanisasi yang juga tinggi, sehingga 

terjadi masalah dengan lahan di Bontang. Ada pemukiman yang jaraknya sangat 

dekat dengan kawasan industri; pembakaran hutan lindung untuk pemukiman; dan 

pemukiman di atas permukaan air laut. Masalah lain yang terjadi di Bontang 

adalah persoalan saluran-saluran demokrasinya. Pers dan LSM di Bontang 

terkooptasi oleh dua perusahaan tadi. Kooptasi saluran demokrasi di beberapa 

wilayah itu juga diungkapkan oleh Ikrar Nusa Bakti dalam FGD ahli. 

 

“Nah saya melihat ada beberapa buat saya ini bahwa persoalan di daerah, termasuk 
juga daerah yang ekonominya berkembang ya seperti Batam, Bintan, kemudian juga 
wilayah-wilayah di Kalimantan itu memang civil society nya memang tidak pernah 
bisa menjadi kuat. Dan kalau anda tanya kenapa civil society nya tidak bisa menjadi 
kuat, karena itu tadi ada faktor adat, ada faktor agama, ada faktor ketergantungan 
ekonomi juga. Tadi sudah dikatakan kalau di Bontang itu NGO nya tergantung pada 
CSR ya. Tapi kalau anda lihat di Batam, Bintan, itu semuanya NGO plat merah. 
Saya pernah diundang ke sana. Dan ternyata semua LSM itu kalau misalnya 
berkumpul dengan pemerintah, itu yang mereka bicarakan adalah proyek apa yang 
kemudian pemerintah kasih ke kami.”44 

 

Akibatnya masyarakat merasa bahwa pendidikan baik, ekonomi baik, 

namun tidak terlalu merasa berpartisipasi dalam pemerintahan. Sehingga 

                                                 
44 Pernyataan Ikrar Nusa Bhakti, peneliti LIPI dalam seminar temuan penelitian yang dilaksanakan 
pada tanggal 22 Desember 2015 



 

64 
 

 

pembangunan politik di Bontang dapat dikatakan telah berjalan, kecuali 

pembangunan saluran demokrasi dan partisipasinya. Kondisi di Bontang dapat 

dikatakan lebih baik dibandingkan dengan Batam karena sejak awal pembangunan 

kota ini sebagai pusat pertumbuhan sudah mengikutsertakan masyarakat lokal, 

meski baru mengakomodasi, belum memprioritaskannya. Permasalahan terkait 

lahan di Bontang juga merupakan dampak dari tidak dihitungnya ambang batas 

pendatang di kawasan itu sejak awal pembangunan kota. Selain itu, perencanaan 

pembangunan sosial juga tidak dimiliki oleh Bontang. 

 Bila di kawasan yang sudah tumbuh kita dapat mengidentifikasi 

modernisasi yang terjadi; gejala pembangunan politik yang telah ada; dan capaian 

dari ukuran-ukuran keberhasilan pembangunan politik, tidak demikian di kawasan 

yang baru direncanakan sebagai pusat pertumbuhan baru melalui kebijakan 

Kawasan Ekonomi Khusus. Di antara KEK yang menjadi lokus penelitian ini, 

terdapat kawasan Maloy yang penduduknya sangat jarang dan belum dapat 

diidentifikasi modernisasi masyarakatnya. Hal tersebut salah satunya dikarenakan 

oleh lokasi kawasan ini cukup jauh dari Sangatta, ibu kota kabupaten Kutai 

Timur. Di lain sisi, perkembangan pembangunan infrastruktur kawasan di wilayah 

ini lebih pesat dibandingkan kawasan lainnya karena konflik lahan yang tidak 

besar dan adanya political will dari pemerintah provinsi Kalimantan Timur. Meski 

begitu, temuan di lapangan juga mengindikasikan bahwa tidak terdapat rencana 

pembangunan sosial politik di kawasan ini yang diintegrasikan dengan rencana 

pembangunan infrastruktur kawasan. 

 Kawasan lain yang juga akan dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan 

baru melalui kebijakan KEK dan diteliti adalah Bitung, Morotai dan Mandalika. 

Ketiga wilayah tersebut agak berbeda dengan Maloy yang penduduknya jarang. 

Di tiga wilayah itu ada masyarakat yang jumlahnya cukup banyak. Di beberapa 

wilayah seperti Bitung dan Mandalika bahkan sudah mulai terjadi urbanisasi yang 

menghasilkan pendatang di kawasan itu, meski kemajuan pembangunan fisik 

untuk KEK masih tertahan pada masalah lahan. Gesekan kecil antara masyarakat 

lokal dan pendatang di kawasan ini pun mulai terlihat, tetapi dalam intensitas 

yang rendah dan masih dapat terselesaikan oleh tokoh masyarakat setempat (Tuan 

Guru di Mandalika dan Tokoh Agama/Gereja di Bitung). 
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 Kondisi bidang pendidikan di wilayah-wilayah yang akan dikembangkan 

dengan KEK ini sangat beragam. Kualitas pendidikan di Bitung dapat dikatakan 

baik karena ada dukungan dari yayasan Gereja yang peduli pada sektor ini. 

Jumlah anak putus sekolah di Bitung juga menurun. Kondisi pendidikan yang 

agak berbeda terlihat di Morotai yang memiliki potensi besar karena alam dan 

letak geografisnya, namun fasilitas pendidikan di kabupaten hasil pemekaran ini 

belum cukup memadai, sehingga kualitas SDMnya juga belum memenuhi 

kebutuhan industri pariwisata yang akan dikembangkan di sana. Sementara itu di 

kawasan Mandalika, Lombok Tengah pendidikan cukup, namun SDMnya belum 

siap dengan industri pariwisata. 

 Temuan lapangan juga memperlihatkan adanya kecenderungan pemerintah 

daerah tidak mengantisipasi dengan serius akibat sosial dari pertumbuhan di 

kawasan-kawasan yang direncanakan sebagai pusat pertumbhan baru. Belum ada 

yang berpikir mengenai infrastruktur yang harus inklusif dan mencegah segregasi 

jika jumlah pendatang naik secara signifikan. Hingga kini yang dilakukan hanya 

mencegah dan menanggulangi konflik dengan memanfaatkan forum-forum 

bentukan pemerintah seperti FKUB dan Forum Pembauran. Sinergi antara 

pemerintah dan perusahaan yang akan hadir di kawasan yang akan tumbuh untuk 

pembangunan sosial, misalnya CSR, juga belum dipikirkan. Jika hal ini dibiarkan, 

maka peluang kemunculan permasalahan yang mirip dengan permasalahan Batam 

di kawasan lain sangat besar. Hal tersebut diungkapkan oleh Maswadi Rauf, 

Akademisi Politik FISIP UI dalam FGD dengan tim peneliti dan beberapa ahli 

lainnya. 

 

“Saya sengaja mulai dari ciri-ciri pusat pertumbuhan baru. Saya lebih mengambil 
model Batam. Sebab saya pikir ini kalau Bitung, Morotai, dll itu akan berkembang, 
itu modelnya saya pikir akan meniru model Batam..... Pusat pertumbuhan baru 
menjadi daya tarik bagi pekerja dari seluruh Indonesia, sehingga terjadi migrasi ke 
pusat-pusat pertumbuhan tersebut. Daya tarik pusat-pusat pertumbuhan 
menghasilkan masyarakat yang plural, heterogen, dengan pertumbuhan penduduk 
yang besar.”45 

 

Permasalahan yang terjadi di Batam dan berpeluang terjadi di kawasan lainnya itu 

berangkat dari asumsi bahwa pusat pertumbuhan baru akan menghasilkan 

                                                 
45 Pernyataan Maswadi Rauf, staf pengajar di jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia 
dalam seminar temuan penelitian yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2015 
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perpindahan penduduk yang besar, kemudian komposisi masyarakat berubah dari 

masyarakat yang homogen menjadi heterogen. Heterogenitas ini kerap 

memunculkan gesekan pada masyarakat yang mula-mula disebabkan oleh 

kecemburuan antara penduduk lokal dan pendatang. Persoalan tersebut memang 

menjadi temuan di lapangan kemudian dikuatkan oleh hasil wawancara mendalam 

dan FGD dengan pakar politik dan sosiolog. Berikut petikan paparan Maswadi 

Rauf dan Ikrar Nusa Bhakti dalam FGD. 

 

“...Dan celakanya lagi memang, perusahaan itu maunya orang luar. Orang lokal itu 
kurang disenangi. Karena ya memang dia orang situ, semangat juangnya lemah, 
keingingan untuk berprestasi lemah, keinginan untuk menunjukkan keberhasilan 
juga tidak begitu besar. Berbeda dengan semua orang yang pendatang, yang 
memiliki sifat-sifat yang dikembangkan oleh kondisi yang harus dihadapi. Jadi di 
mana-mana ini kecemburuan ini ada. Tidak hanya itu, jadi ada kecemburuan antara 
penduduk setempat dengan transmigran itu juga di mana-mana ada. Penduduk 
lokal itu merasa itu tanah mereka.”46  

 

“Pendatang dan penduduk asli ini saya pikir adalah fenomena yang buat saya 
cukup lama ya. Nah persoalannya, apakah kemudian penduduk asli itu 
dipersiapkan untuk menghadapi suatu perubahan sosial ekonomi di wilayah itu.”47 

 

Kecemburuan antara penduduk lokal dan pendatang umumnya berkaitan 

dengan kesejahteraan ekonomi yang lebih banyak dicapai oleh pendatag 

dibandingkan penduduk lokal. Hal tersebut menurut Maswadi Rauf karena 

semangat bekerja para pendatang lebih tinggi. Agak berbeda dengan Maswadi 

Rauf, Ikrar Nusa Bhakti mengatakan bahwa penyebab dari hal tersebut lebih 

kepada penduduk asli yang tidak dipersiapkan untuk menghadapi suatu perubahan 

sosial ekonomi yang sangat cepat di wilayah mereka. 

 Persoalan berikutnya ketika jumlah pendatang di satu daerah sangat 

banyak, tidak semuanya memiliki keahlian, pendidikan dan tingkat ekonomi yang 

cukup. Hal tersebut menyebabkan munculnya pemukiman-pemukiman kumuh dab 

sederet permasalahan sosial lain yang ikut menjadi beban bagi pusat pertumbuhan 

tersebut. 

 

“Nah karena keadaan ekonomi para pendatang pada umumnya tidak terlalu baik, 
daerah kumuh berkembang dengan cepat dan menambah permasalahan sosial. Jadi 

                                                 
46 Ibid. 
47 Pernyataan Ikrar Nusa Bhakti, peneliti LIPI dalam seminar temuan penelitian yang dilaksanakan 
pada tanggal 22 Desember 2015 
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penduduk bertambah banyak, pendidikan tidak begitu tinggi, orang memang ke 
sana untuk mencari pekerjaan, untuk mengubah kehidupannya dengan modal yang 
sangat minim, bahkan tidak ada sama sekali, modal hanya kemauan untuk 
berubah, itu malah di Batam berkembang slum areas. Jadi daerah kumuh.”48 
 

Permasalahan-permasalahan sosial tersebut kemudian membawa dampak pada 

kehidupan politik dan perkembangan demokrasi di wilayah itu. Menurut Maswadi 

rauf, perkembangan politik di satu daerah sangat ditentukan oleh masalah-masalah 

sosial di wilayah itu. Berikut adalah petikan pernyataan Maswadi Rauf terkait 

hubungan antara masalah sosial dan perkembangan demokrasi. 

 

“...masalah sosial dan demokrasi. Masalah sosial yang belum terselesaikan di 
sebuah daerah, seperti kemiskinan, pendidikan yang rendah, dan banyaknya 
pengangguran, memberikan gangguan terhadap demokrasi. Memang masalah 
sosial itu sangat menentukan perkembangan demokrasi. Jadi memang yang 
pertama dilakukan adalah mengurangi masalah sosial. Itu tidak bisa ditawar-
tawar. Tapi setelah ekonomi maju, masalah sosial berkurang, kemiskinan 
berkurang, ya bisa kita harapkan bahwa perkembangan politik itu akan 
semakin baik. Tapi jaminan tidak ada.”49 

 

Selanjutnya temuan lapangan juga memperlihatkan tiga masalah utama di 

pusat-pusat pertumbuhan baru. Tiga masalah itu adalah pendatang; tingkat 

toleransi; dan kepekaan pemerintah daerah dalam mengantisipasi dan mengatasi 

konflik. Penekanan diberikan pada kepekaan dan kemampuan pemerintah daerah 

untuk mengantisipasi dan mengatasi konflik. Jika pemerintah daerah peka akan 

hal ini, maka seharusnya perencanaan sosial tidak dilepaskan dari perencanaan 

fisik, karena merancang masyarakat tidak kalah pentingnya dengan ancangan 

infrastruktur. Mengenai tiga masalah utama itu juga dikemukakan oleh Maswadi 

Rauf, seperti petikan pernyataan di bawah ini. 

 

“Ini sebenarnya apa yang terjadi di pusat-pusat pertumbuhan baru itu yang harus 
diselesaikan dengan cepat. Apa sebenarnya kelemahannya itu. Paling tidak ada 3 
ini. Yang pertama, karena sebagian besar penduduk pusat-pusat pertumbuhan 
baru adalah pendatang, kesadaran politik relatif lebih tinggi dari pada penduduk 
lokal. Jadi para pendatang tahu betul hak dan kewajiban mereka. Tapi hak tidak 
didapat, oleh karena itu mereka tidak ingin melakukan kewajiban. Oleh karena 
itu protes dan tuntutan kepada pemerintah akan sering terjadi dan memerlukan 
kesiapan pemerintah daerah untuk menanggapinya. Nah sehingga protes itu bisa 
sangat keras. Karena mereka tidak mendapatkan apa yang tadinya mereka 
bayangkan akan mereka dapatkan. Sehingga kemungkinan terjadinya gejolak 

                                                 
48 Pernyataan Maswadi Rauf, staf pengajar di jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia 
dalam seminar temuan penelitian yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2015 
49 Ibid. 
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politik di pusat-pusat pertumbuhan itu sangat besar. Kita lihat ini di Batam. 
Betapa hebatnya demo terjadi di Batam. Betapa kuatnya buruh di Batam. Oleh 
karena itu, keterbukaan dan kesediaan pejabat dan pemerintah daerah untuk 
menerima protes dan demo sangat memengaruhi perkembangan demokrasi di 
daerah bersangkutan. Kedua, masyarakat heterogen seperti masyarakat di pusat-
pusat pertumbuhan memerlukan tingkat toleransi yang tinggi agar konflik sosial 
bisa dikurangi. Jadi toleransi adalah satu syarat penting bagi berjalannya 
demokrasi. Nah pusat-pusat pertumbuhan baru ini menuntut adanya toleransi, 
menghargai orang lain yang berbeda agama, suku, dan ras, bisa bekerja sama 
dengan orang itu, bisa duduk berdampingan dengan damai. Kepekaan pejabat 
pemerintah daerah terhadap potensi konflik ini, biasanya ini kurang peka ini. 
Para pejabat daerah biasanya menganggap dengan polisi semuanya bisa 
dikendalikan, tentara, tapi tidak. Ketiga adalah sebagai daerah yang relatif baru, 
peran pemerintah dan DPRD juga relatif baru, sehingga kurang dalam 
pengalaman dan kemampuan.”50 

 

Masalah lain terkait dengan pembangunan politik yang sudah dipaparkan 

di bagian terdahulu berkaitan dengan saluran demokrasi di satu wilayah. Hal ini 

belum dikemukakan dalam tiga masalah utama di pusat pertumbuhan baru oleh 

Maswadi Rauf. Sementara Ikrar Nusa Bhakti mengingatkan tentang kondisi civil 

society yang tidak independen, seperti yang ditemukan di hampir seluruh wilayah 

yang diteliti juga memberikan sumbangan pada mandegnya pembangunan politik. 

“Di situ menunjukkan betapa lagi-lagi bahwa demokrasi itu ga berkembang. 
Kemudian persyaratan untuk membangun demokrasi itu harus ada civil society 
yang independen itu juga ga berkembang di daerah-daerah ya.”51 

Apa yang dikemukakan kedua ahli tersebut sesuai dengan kerangka teori 

pembangunan politik yang telah ditampilkan di bagian awal dari sub bab ini, 

dimana modernisasi masyarakat yang dicirikan dengan urbanisasi, peningkatan 

pendidikan, perkembangan media dan lain-lain, akan menghasilkan gejala ke arah 

pembangunan politik. Gejala ini terlihat dari kasistas pemerintah dalam berbagai 

hal. Lalu pembangunan politik di satu wilayah dapat diukur dengan melihat 

kondisi keamanan, kemakmuran, keteraturan dan partisipasi masyarakat dalam 

pemerintahan di wilayah yang bersangkutan.  

Jika melihat temuan lapangan dan teori yang digunakan, masalah 

pembangunan politik di pusat pertumbuhan baru dimulai karena tidak adanya 

perencanaan sosial dan politik, sehingga masyarakat maupun pemerintah daerah 

tidak disiapkan untuk menghadapi perubahan sosial dan ekonomi yang sudah 

                                                 
50 Ibid. 
51 Pernyataan Ikrar Nusa Bhakti, peneliti LIPI dalam seminar temuan penelitian yang dilaksanakan 
pada tanggal 22 Desember 2015 
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sangat dekat dengan mereka. Lalu modernisasi terjadi, namun parsial pada 

beberapa sektor saja. Urbanisasi akhirnya menimbulkan masalah sosial baru dan 

segregasi sosial yang sejak awal tidak diantisipasi. Peningkatan pendidikan 

terjadi, namun saluran demokrasi seperti pers dan civil society ada namun tidak 

independen. Persoalan pada modernisasi masyarakat ini juga membawa dampak 

pada gejala pembangunan politik di wilayah tersebut, salah satunya pada kapasitas 

pemerintah daerah dalam berbagai hal. Akhirnya ketika dilakukan penguuran 

terhadap pencapaian tujuan pembangunan politik, terlihat bahwa kebanyakan item 

tujuan tersebut belum dapat dicapai. Untuk memudahkan melihat temuan 

lapangan, pendapat ahli dan penggunaan teori, berikut adalah skema dari hasil 

penelitian ini. 
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Skema 4.2: 
Pembangunan Politik di Pusat-Pusat Pertumbuhan Baru 

 
 

 

 

 

Dari skema di atas terlihat temuan lapangan, pendapat ahli, dan 

penggunaan teori pembangunan politik dalam konteks pusat-pusat pertumbuhan 

baru. Kawasan yang menjadi pusat pertumbuhan baru akan mengalami 

modernisasi, dimana muncul investasi perusahaan dan perpindahan penduduk 

dalam hal ini urbanisasi ke wilayah tersebut. Urbanisasi akan menghasilkan 

masyarakat plural dan heterogen dalam hal tingkat pendidikan, suku, agama, 
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status sosial dan ekonomi, budaya dan sebagainya. Heterogenitas tersebut 

membawa dua kemungkinan, yakni berubahnya mayoritas yang memungkinkan 

kekuasaan tersebar dan hal itu baik bagi pembangunan demokrasi. Kemungkinan 

kedua adalah peluang munculnya masalah sosial baru dalam masyarakat di 

wilayah itu, seperti segregasi sosial, konflik industrial, perebutan sumber daya dan 

lain-lain. Karenanya, peluang kemunculan masalah ini harus diperkecil dengan 

usaha pembangunan politik melalui berbagai mekanisme, seperti perencanaan 

pembangunan sosial yang diintegrasikan dengan pembangunan fisik, sehingga 

menghasilkan wilayah yang inklusif dan mencegah terjadinya konflik. Kedua, 

pelibatan masyarakat sejak awal dalam pembangunan. Ketiga, memfungsikan 

saluran demokrasi (pers, CSO, partai politik) secara optimal. 

Dalam paruh pertama dalam bab ini telah dikemukakan mengenai 

masalah-masalah yang muncul saat pembangunan ekonomi yang telah berjalan 

mengabaikan aspek-aspek pembangunan politik dalam perencanaannya. Beragam 

konflik berpotensi terjadi di hampir seluruh wilayah yang diteliti dalam kajian ini. 

Namun demikian, tiap wilayah dengan kekhasan kondisinya memiliki peluang 

solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. 

Dari Batam dapat dipelajari bahwa pembangunan kelembagaan, dalam hal 

ini diferensiasi dan spesialisasi birokrasi sangat penting. Dari Bontang diketahui 

bahwa pelibatan masyarakat sejak awal dan CSR perusahaan yang terencana dan 

sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah dapat menghasilkan dampak 

positif bagi pembangunan politik dan ekonomi di wilayah itu. Kemudian Bitung 

dan Mandalika memberi contoh bagaimana konflik dapat dicegah melalui saluran 

yang tersedia. Saluran ini juga sangat membantu bagi pembangunan ekonowi di 

kawasan tersebut. Terakhir, Maloy menjadi contoh penting bagaimana political 

will pemerintah daerah memegang peranan penting bagi terlaksananya 

pembangunan infrastruktur yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.   
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BAB V 
PENUTUP 

 

5.1.   Kesimpulan 
Uraian dalam bab-bab sebelumnya telah dapat menjawab pertanyaan 

penelitian yang diajukan pada bab awal penelitian ini. Adapun hal yang ingin 

diketahui dari penelitian ini adalah  permasalahan dan kendala pembangunan 

politik di pusat pertumbuhan baru dan  potensi-potensi yang perlu dikembangkan 

lebih jauh bagi pembangunan politik di pusat pertumbuhan baru untuk 

mengantisipasi dampak sosial dari pembangunan di pusat pertumbuhan baru. 

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa permasalahan utama dari pusat-

pusat pertmbuhan baru di Indonesia, baik yang telah ataupun akan tumbuh adalah 

alpanya perencanaan sosial politik. Perencanaan sosial politik tersebut memegang 

perananan penting dan harus berjalan berdampingan dengan rencana 

pembangunan infrastruktur untuk menghasilkan infrastruktur yang inklusif bagi 

masyarakat plural yang akan tercipta ketika wilayah itu tumbuh. Cara pikir yang 

melihat bahwa pembangunan sosial bukan sesuatu yang penting dan dapat 

dilakukan secara parsial seiring waktu dan perkembangan wilayah merupakan 

pangkal dari permasalahan sosial lain yang muncul di pusat-pusat pertumbuhan 

baru, seperti konflik sumber daya, permasalahan lahan, kemiskinan, 

pengangguran dan lain-lain. 

Temuan lapangan yang didapat dari hasil studi ini mendapatkan bahwa di 

daerah yang sudah lebih dulu dirancang akan berpeluang timbul masalah serupa 

dari daerah yang diproyeksikan menjadi daerah pertumbuhan baru. Permasalahan-

permasalahan tersebut antara lain: masyarakat asli dan pendatang (pergeseran 

mayoritas), masyarakat dan perusahaan, antar institusi pemerintahan, perebutan 

kekuasaan, dan kesiapan SDM.  

Permasalahan sosial itu kemudian bergabung dengan masalah-masalah 

lain yang hadir akibat lemahnya kapasitas pemerintah daerah dalam regulasi dan 

distribusi, lalu menghasilkan hambatan bagi pembangunan politik yang dalam hal 

ini juga tercermin dalm pembangunan demokrasi. Ketika pembangunan politik 

terhambat, maka tujuan pembangunan politik tidak tercapai. Indikator tidak 

tercapainya tujuan dari pembangunan politik adalah tidak tentram, makmur dan 



 

73 
 

 

teraturnya kehidupan masyarakat di daerah itu. Indikator lainnya adalah 

keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan di daerahnya. 

Namun demikian, masih ada peluang solusi dari permasalahan-

permasalahan tersebut. Peluang solusi itu berbeda-beda di tiap wilayah karena 

masing-masing lokus penelitian memiliki kekhasannya masing-masing. Batam 

merupakan contoh gagal, dimana hampir semua permasalahan pembangunan 

politik ada di wilayah tersebut. Penekanannya adalah bagaimana agar kasus 

Batam tidak terulang di wilayah lain. Dari Bontang kita dapat mempelajari bahwa 

pelibatan masyarakat lokal sejak awal dalam pembangunan akan menghasilkan 

dampak yang baik. Sinergi antara pemerintah daerah dan perusahaan dalam forum 

CSR merupakan salah satu mekanisme yang dapat dicontoh oleh kawasan lain 

yang akan dikembangkan untuk menghindari konflik sosial. Sementara itu, dari 

Bitung dan Mandalika kita melhat pentingnya peran tokoh masyarakat dan adat 

dalam pembangunan politik. Peluang-peluang solusi dan contoh dari daerahdaerah 

tadi dapat dikembangkan di wilayah yang sama sekali baru seperti Morotai dan 

Maloy yang saat ini penduduknya masih jarang. 

Dari Maloy pun ada hal yang harus menjadi pelajaran berharga bagi 

pembuat kebijakan, yaitu pembangunan pusat pertumbuhan baru tidak dapat 

hanya bertumpu pada kebijakan pemerintah pusat semata, melainkan harus ada 

political will yang kuat dari pemerintah daerah dan jajarannya. Di luar itu, 

ketersediaan sumber daya keuangan juga menjadi catatan penting disini. 

Kesimpulan dari kajian ini adalah tidak adanya perencanaan pembangunan 

politik di pusat pertumbuhan akan membuat permasalahan-permasalahan muncul 

yang berakibat kegagalan dari pembangunan tersebut secara sosial, selain itu 

ketidaksiapan pusat pertumbuhan baru akan masuknya arus investasi dan migrasi 

penduduk mengakibatkan  konflik-konflik yang nantinya akan menghambat 

pembangunan itu sendiri. 

5.2. Rekomendasi 
 Perencanaan pembangunan pusat pertumbuhan baru harus menyertakan 

rencana pembangunan sosial politik yang bersandar pada pemetaan sosial 

yang detil dan valid sampai ke tahap program kerja pemerintah pusat, 

propinsi, dan daerah; 
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 Untuk mengantisipasi minimnya koordinasi antar K/L di pusat, propinsi, 

dan daerah dalam penyertaan perencanaan pembangunan politik dalam 

mengiringi pembangunan ekonomi, maka perlu payung hukum dan 

kelembagaan yang tinggi yang dapat menjangkau pusat, propinsi, maupun 

daerah. 

 Rencana vertikalisasi badan dan kantor Kesbangpol se Indonesia dapat 

dijadikan peluang untuk memperbaiki program kerja agar lebih 

mendukung pembangunan demokrasi di daerah pusat pertumbuhan baru.  

 Rencana pembangunan sosial politik harus terintegrasi dengan 

pembangunan infrastruktur untuk menghasikan infrastruktur yang inklusif 

bagi masyarakat heterogen pada masa yang akan datang di wilayah 

tersebut; 

 Sebaiknya ada pembangunan kesadaran di kalangan pengambil kebijakan 

dari level tertinggi sampai pelaksana mengenai pentingnya aspek sosial 

politik, disamping aspek fisik dan ekonomi dalam pembangunan satu 

kawasan pusat pertumbuhan baru.  
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Notulensi FGD Pragis Bitung 

Bappeda Bitung 

Jumat, 2 Oktober 2015 

 

Pemicu Diskusi 1 

Pak Petrus (LSM Sakti):  

‐ Pendidikan secara umum sudah cukup bagus. Kebutuhan‐kebutuhan seperti pembangunan 

sekolah sudah baik. Masalahnya saat ini adalah ketersediaan SDM guru. Hal tersebut karena 

ada moratorium dari Kemen PAN RB.  

‐ DI bidang pelayanan kesehatan juga sudah cukup baik. Tapi kendalanya sama, yakni 

kekurangan di bidang SDM. Dari 69 kelurahan, baru ada 40 sekian bidan. Padahal harusnya 

setiap kelurahan punya 1 bidan.  

‐ Secara infrastruktur, pertambahan luas jalan sudah cukup baik. 

‐ Pembangunan permukiman juga sudah cukup baik. Bahkan Bitung dijadikan sample 

pembuatan Perda mengenai permukiman.  

Pdt. Robby Kawengian (Wakil Ketua FKUB) 

‐ Semua jenjang pendidikan sudah tersedia di Kota Bitung. Bahkan sudah sampai perguruan 

tinggi.  

‐ Sarana prasarana sebagian besar masih kontribusi dari pusat. Kalau swasta, itu inisiatif 

yayasan. Yang paling besar adalah kontribusi yayasan gereja.  

‐ Pelayanan dasar, baik di sekolah negeri maupun swasta, standar minimal pelayanannya 

sudah terpenuhi.  

‐ Kualitas dari lulusan Bitung berada pada peringkat ketiga.  

Djon Hamber 

‐ Kendala pendidikan di Bitung adalah belum adanya perguruan tinggi negeri. Yang sudah ada 

barulah institusi swasta, salah satunya STIE Petra. 

Petrus Rambeyan 

‐ Bitung ini adalah kota industri, sehingga ada banyak label yang diberikan pada Bitung. 

Konsekuensinya adalah banyaknya pencari kerja yang masuk ke Bitung. Otomatis kebutuhan 

akan tempat tinggal pun meningkat. Itu adalah karakteristik alami dari kota urban. Di Bitung 

sendiri sudah mulai tampak terlihat kawasan‐kawasan permukiman yang belum memiliki 

sistem drainase dan sanitasi yang baik serta syarat permukiman ideal lainnya. Sudah ada SK 

menetapkan sekitar 27 titik permukiman kumih. 

‐ Oleh karena itu Bitung dipilih menjadi lokasi pilot project pembuatan perda penanganan 

permukiman kumuh. 

Pak Robert: 

‐ Apakah kontribusi gereja di bidang pendidikan ada di semua jenjangg? 

‐ Lalu bagaimana alokasi anggaran pendidikan di Bitung? 



Pdt. Robby 

‐ Kontribusi gereja ada di semua jenjang pendidikan. Bahkan di setiap jenjang jumlah sekolah 

yang didirikan gereja lebih banyak dari negeri. 

‐ Misalnya GMIM memiliki program 1 gereja, 1 sekolah. Dan GMIM sendiri memiliki 117 

gereja.  

‐ Tenaga‐tenaga pengajar di sekolah swasta banyak dibantu oleh pemerintah.  

‐ Sekolah negeri belum 100% gratis, masih ada pungutan dana partisipasi pendidikan, yang 

difasilitasi komite.  

Pak Petrus 

‐ Sarana prasarana pendidikan memang masih kurang. Salah satu faktornya adalah karena 

terlalu bergantung pada DAK. Padahal DAK hanya cukup untuk membangun fisik bangunan, 

tidak untuk pembangunan sarpras lainnya. Karena banyak sekolah dibangun, beban 

anggaran untuk sarpras lainnya pun membengkak, padahal APBD tidak mencukupi. Akhirnya 

masih ada pungutan dari komite sekolah. 

Pak Agus Mamijo (Kesbangpol) 

‐ Pernah ada konsep kewilyahan sekolah‐sekolah sesuai wilayah tempat tinggalnya.  

‐ Hal tersebut karena sekolah‐sekolah unggulan, pendaftarnya membludak. Padahal fisik 

sekolah tidak memadai. 

Pak Djon Hamber 

‐ Harus diakui sekolah negeri sangat diminati, padahal terkadang kapasitas dan jumlahnya 

tidak memadai. 

Pak Robby 

‐ Standar minimalnya sudah terpenuhi. Bahkan ada perda yang mewajibkan semua anak usia 

sekolah untuk wajib bersekolah. 

Bu Kadek: 

‐ Mengapa angka pengangguran masih tinggi? 

 

Pak Petrus: 

‐ Persentase pekerja pendatangan sangat kecil. Padahal dari angka pengangguran tersebut, 

persentase pekerja pendatang lah yang paling tinggi.  

‐ Misalnya setelah ada kebijakan moratorium shipment perikanan, banyak karyawan yang 

dirumahkan. Padahal karyawan‐karyawan tersebut sebagian besar adalah pendatang.  

‐ Angka putus sekolah, pada tahun 2000an mencapai sekitar 4000an. Sekarang sekitar 

1000an. Ternyata sebagian besar anak yang putus sekolah tersebut adalah anak dari 

keluarga pendatang.  

Pak Ferry 



‐ Harusnya kalau pertumbuhan ekonomi tinggi dan pendidikan baik berbanding lurus dengan 

pengurangan pengangguran. Ada beberapa faktor 

‐ Faktor pertama perguruan tinggi harusnya menyiapkan kurikulum pendidikan yang 

membentuk SDM yang siap pakai oleh dunia industri. Perguruan tinggi harus menyesuaikan 

dengan kebutuhan investasi. 

‐ Faktor kedua adalah politik anggaran. Sebagian besar APBD digunakan untuk pembangunan 

fisik. Sementara untuk pengembangan SDM kurang mendapat perhatian.  

Pak Petrus 

‐ Kalau ada 6% penduduk miskin, berarti itu sekitar 14.100 penduduk. 

‐ Kita tidak serius menyiapkan masyarakat kita. Contoh Bitung adalah kota maritim, 

perikanan, dan bahari. Tapi tidak ada SMK negeri kemaritiman.  
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Pak Petrus 

‐ Contoh Natal tahun 201 2‐13, Natal H‐10 padat sekali. Namun coba lihat Natal tahun lalu, 

pasar pada H‐1 masih sepi.  

‐ Itu akibat dari kebijakan moratorium menteri perikanan. Kebijakan itu membuat 

perusahaan‐perusahaan penangkapan dan pengolahan ikan merumahkan karyawannya. Ada 

17 perusahaan pengolahan ikan. Kalau 17 perusahaan tersebut runtuh, bisa runtuh pula 

Kota Bitung.  

‐ Multiplier effect terbesar yang dirasakan masyarakat Bitung bukan pelabuhan, tapi industri 

pengolahan. 

Pak Ferry 

‐ Salah satu cara mengukur kesejahteraan adalah dengan melihat pemberian pelayanan 

publik. Misalnya dari peningkatan industri tersebut, menstimulasi pemetintah untuk 

memberikan pelayanan kesejahteraan yang baik. 

Pak Rifat 

‐ Seringkali dari pernyataan di data atau statistik berbeda dari realitanya. Misalnya pernah ada 

liputan mengenai angka gizi buruk di Bitung. 

‐ Seringkali permasalahan pemerintah adalah tidak bisa memaintain penyediaan 

pelayanannya.  
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Pak Rifat 

‐ Saya tidak setuju dengan Pak Petrus. Ekonomi Bitung awalnya beranjak dari perdagangan. 

Pendatanglah yang membawa perubahan sektor kerja. Kalau pemerintah serius membangun 



sektor pelabuhan, pasti Bitung akan maju. Tapi pemerintah masih setengah hati dalam 

membangun pelabuhannya. 

‐ Manajemen PELINDO dirasa masih kurang optimal dalam mengelola pelabuhan. Sebaiknya 

harus diganti untuk mengoptimalkan SDMnya. 

 

Pak Petrus 

‐ 17 perusahaan pengelola perikanan tadi memberikan keuntungan langsung bagi masyarakat 

Bitung.  

‐ Industri pengolahan tersebut juga memberi banyak dampak bagi wilayah lain. 

‐ Sementara keuntungan langsungd an multiplier efek dari pelabuhan masih lebih kecil dari 

sektor industri pengolahan.  

Pak Ferry 

‐ Kalau pelabuhan memang masih Bitunglah yang menikmati keuntungan paling besar. 

Berbeda dengan Tanjung Priok. 

‐ Kelebihan di Bitung adalah dukungan masyarakat dan political will pemerintah setempat. 

‐ Yang menjadi kekurangannya adalah kurangnya political will dari pemerintah pusat. 

‐ Pemerintah pusat sepertinya lebih mementingkan pembangunan Indonesia Barat, 

khususnya Jawa.  

Pak Petrus 

‐ Ada banyak pembangunan yang digenjot di daerah lain agar semakin optimal mendapat 

keuntungan dari Pelabuhan Bitung. Misalnya infrastruktur jalan raya yang dibangun dapat 

memudahkan arus distribusi dan perdagangan ke daerah lain, misalnya Minut.  

‐ Pentingnya Pelabuhan Bitung bukan hanya untuk Bitung atau Sulut, tapi bisa untuk 

perekonomian Indonesia. 

‐ Tapi pertanyaannya apa keuntungan yang akan diberikan kepada masyarakat Bitung.  

Pak Ferry 

‐ Dampak lainnya misalnya pembangunan terasa Manado, seperti membangun pusat 

perbelanjaan dan permukiman. Kebutuhan logistiknya didistribusikan melalui pelabuhan 

Bitung. 

Pak Petrus 

‐ Walaupun pelabuhan Bitung ada di Bitung, tapi keuntungan terbesar dinikmati oleh 

Manado. Di Bitung, kapal‐kapal tersebut hanya transit. Sementara barang yang diangkut 

didistribusikan ke Manado.  

Pak Albert 

‐ Kita juga harus memahami bahwa pelabuhan itu sentral. PDRB Bitung terbesar itu dari 

transportasi dan angkutan, termasuk dari pelabuhannya.  



‐ Bahan baku selama ini banyak didapat dari hinterland, seperti Minut, bahkan sampai 

Gorontalo. 

‐ Oleh karena itu, pelabuhan ini ke depannya akan dikembangkan untuk menunjang 

perekonomian di kawasan di sekitar Bitung. Bahkan Pelabuhan Bitung diharapkan akan 

mengimbangi pelabuhan Tj. Priok dan Tj. Perak.  

‐ Rencana pengembangan pelabuhan sampai 2035 adalah 1 juta TEUs. Saat ini yang terpakai 

200 ribu TEUs dari kapasitas maksimal 300 TEUs 

Pak Petrus 

‐ Solusi dari kekecewaan masyarakat terhadap pelabuhan yang ada adalah dengan 

terbangunnya KEK. Karena dengan KEK akan berkembang industri‐industri yang sudah ada 

maupun industri baru. Bisa saja dari 17 industri yang sudah ada akan berkembang menjadi 

ratusan. 

‐ KEK dan pelabuhan akan saling membutuhkan dan menunjang.  
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Pak Robert 

‐ Bagaimana perkembangan KEK? 

Pak Albert (BAPPEDA) 

‐ Sudah ada PP 32 tahun 2014, sehingga sudah ada keseriusan dari pemerintah. Pemerintah 

Bitung pun sudah berkomitmen untuk menjalankan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah 

sudah dibebaskannya lahan untuk jalan masuknya. Untuk pembangunan fisik gedung, sudah 

ada anggaran dari Kementerian Perindustrian.  

‐ Yang didahulukan adalah pembangunan gedung adminsitrator, sehingga dengan tersedianya 

administrator terlebih dahulu, akan bisa memberikan pelayanan bagi calon investor.  

‐ Pembangunan dilakukan berawal dari tanah negara. Tapi juga sudah dilakukan pembebasan 

lahan di beberapa wilayah.  

‐ Kalau ada konflik, baik berat atau ringan, akan diselesaikan dengan mekanisme pemerintah 

(Dinas Tata Ruang).  

Ibu Kadek 

‐ Adakah kelompok‐kelompok masyarakat yang menolak? 

Pak Petrus 

‐ Pemerintah dan masyarakat Bitung sudah sangat siap dengan pembangunan KEK.  

‐ Tetapi selama puluhan tahun masyarakat dan pemerintah Bitung justru ‘dirugikan’, karena 

ada bentang lahan yang tak terfungsikan dengan baik. 

‐ Namun sudah puluhan tahun masyarakat Bitung seolah‐olah diberikan janji kosong, dengan 

proyek‐proyek KABIMA, KAPET, dan sekarang KEK, namun tidak pernah terealisasi.  

‐ Sebenarnya tidak ada satu kelompok masyarakat pun di Bitung yang menolak KEK.  

Pak Melky 



‐ Masyarakat Bitung setuju karena ketidaktahuan. Pembangunan KEK tidak didukung dengan 

persiapan kualitas SDM, karena pemerintah belum serius meningktakan kualitas pendidikan.  

Misalnya kemampuan bahasa asing yang sangat minim.  

‐ Saya pesimis KEK ini akan berhasil, salah satunya karena belum ada regulasi yang jelas, selain 

karena skill SDM tadi yang belum siap.  

‐ Lembaga‐lembaga pendidikan belum siap, seperti BLCC dan SMK. Bitung belum memiliki 

perguruan tinggi yang memadai.  
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Pak Albert 

‐ Biasanya kita mudah mengetahui kebutuhan masyarakat, tapi sulit sekali untuk realisasi 

pemenuhannya. Sudah diberikan pun, masyarakat sering tidak menganggap bahwa itu sudah 

yang terbaik. 

‐ Pemko berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian untuk mempersiapkan SDM. Salah 

satunya adalah pendirian BLCC (Bitung Logistic Community College). Tapi menemui banyak 

kendala, misalnya masalah kewenangan anggaran. Ketika pemda mau menganggarkan, tapi 

terbentur ketentuan kewenangan pengganggaran pengelolaan perguruan tinggi yang 

dipegang oleh pemerintah pusat.  

‐ Di Bitung sudah ada APB yang sekarang sudah jadi politeknik, kemudian ada STIE Petra.  

‐ Karena itulah pemerintah sadar bahwa perlu dilakukan langkah‐langkah antisipasi 

menghadapi KEK dan butuh masukan dari masyarakat.  

Pak Kesbangpol 

‐ Kesbang saat ini melakukan sosialisasi etika budaya politik. 

‐ Langkah‐langkah antisipasi yang dilakukan adalah melakukan pembinaan, seperti melakukan 

sosialisasi‐sosialisasi. Di bidang politik sudah melakukan langkah preventif, dengan 

mengundang para partai politk untuk konsolidasi. Konsolidasi tersebut termasuk dalam 

konsolidasi regulasi‐regulasi KPU. 

‐ Langkah lainnya adalah pembentukan Komunitas Intelijen Daerah. Ada juga Forum 

Pembauran Kebangsaan, FKUB, dan Forum Kewaspadaan Dini. 

‐ Forum‐forum tersebut mampu mengantisipasi potensi isu yang menghangat  di masyarakat.  

Pak Robby 

‐ Kalau Bitung mau dibangun ekonominya, pasti harus dipastikan juga stabilitas keamanannya. 

‐ Salah satunya adalah isu gesekan antar agama. Tapi saat ini kondisi Bitung saat ini dapat 

dikatakan aman.  

‐ Beberapa potensi yang muncul adalah masalah pembangunan tempat ibadah oleh 

kelompok‐kelompok fundamentalis.  

‐ FKUB membantu mensosialisasikan mengenai KEK kepada masyarakat dalam rangka 

menyiapkan masyarakat menghadapi KEK.  

‐ Budaya yang mendominasi di sini adalah Minahasa, Sangihe‐Talaud, dan Gorontalo.  

‐ Anggaran dana peminaan kerukunan FKUB perlu ditambah.  



‐ FKUB membantu penyelesaian permasalahan terkait pembangunan sebuah rumah ibadah 

sehingga harapannya masalah tersebut tidak berlarut‐larut dan menjadi konsumsi politik. 

‐ Budaya di masyarakat Bitung sudah memiliki toleransi yang cukup baik antar umat 

beragama. Contohnya masyarakat Kristen bisa menjadi panitia pembangunan masjid dan 

sebaliknya, masyarakat Muslim bisa menjadi panitia pembangunan gereja. 
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Pak Ferry 

‐ Beberapa permasalahan yang mulai muncul adalah masalah kemacetan, karena semakin 

meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor. 

‐ Konflik lainnya terkait alih fungsi lahan. Banyak lahan pertanian beralih menjadi lahan 

industri.  

‐ Saluran aspirasi publik sudah terbatas melalui media massa. Karena media cetak didominasi 

oleh media pemerintah, sehingga tidak ada ruang suara publik. 

‐ Sudah banyak media di‐APBD‐kan.  Sehingga mengurangi kekritisannya. Banyak juga media 

yang bukannya menyuarakan suara publik, namun malah mengejar sumber kekuasaan.  

‐ Harus penyampaian aspirasi itu bukan sekedar penyampaian informasi, tapi bagaimana ada 

respon tindakan dari pemerintah. Sayangnya saat ini media kurang peka dalam 

menyuarakan aspirasi masyarakat 

‐ Saluran lain dengan penyampaian langsung kepada pemda atau wakil di DPRD juga 

terkendala dengan trust dari masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap pemda atau 

wakil‐wakil DPRD sekarang rendah karena biasanya pemda dan DPRD tidak bisa memberikan 

respon tindakan yang sesuai harapan masyarakat. 

Pak Djon Hamber 

‐ Memang kenyataannya penyampaian aspirasi melalui DPRD prosesnya berbelit. 

‐ Terdapat banyak tahapan dan perbedaan pandangan dengan anggota lain yang menjadi 

kendala untuk bisa merespon aspirasi dengan cepat. 

‐ Yang menjadi masalah utama adalah kemampuan pemerintah. Seringkali DPRD sudah 

berusaha menindaklanjuti aspirasi masyarakat kepada lembaga pemerintah terkait, namun 

tidak direspon dengan baik oleh pemerintah.  

Pak Petrus 

‐ Ada beberapa saluran penyampaian aspirasi masyarakat di Bitung. Salah satunya yang tidak 

bisa diabaikan adalah melalui jalur LSM.  

‐ Yang perlu dilakukan adalah sinkronisasi. Pernah terjadi tumpang tindih antara PU dan 

PNPM. Akhirnya melalui forum KPP (Komunitas Pelajar Perkotaan) Bitung menyampaikan 

kepada Bappeda dan walikota usulan untuk melibatkan PNPM dalam Musrenbang.  

‐ Saluran beraspirasi di Bitung ini ada dan cukup tinggi. Kesadaran masyarakatpun untuk 

menyuarakan aspirasinya melalui berbagai saluran cukup tinggi.  

Pak Djon 



‐ Ada juga peran dari warta gereja. Lembaga keagamaan seperti gereja, sering menjadi 

saluran dan memainkan fungsi mediasi penyelesaian masalah di tingkat masyarakat.  

Pak Risat 

‐ Saluran yang mendominasi di Bitung adalah melalui lembaga agama. Karena itu sudah 

menjadi kearifan lokal di Bitung. 

‐ Penggunaan media dan demonstrasi masih jarang.  

‐ Ada 77 perusahaan media di Sulut, cetak ada 15 perusahaan. 

‐ Ada media alternatif, yaitu media online. Dalam 4 tahun, tumbuh 32 perusahaan media 

online.  

Pak Melky 

‐ Saluran utama adalah media. 

‐ Tapi masih sering diabaikan fungsi partai politik. Kalau semua partai politik menampung 

aspirasi masyarakat dan konsisten, DPRD tidak akan kesulitan dalam mengeluarkan 

kebijakan yangtepat. 

Pak Djon Hamber 

‐ Selama ini hampir tidak ada masyarakat yang menyampaikan aspirasi langsung kepada partai 

politik. 

‐ Oleh karena itu, sekarang partai politik berusaha mengedukasi masyarakat untuk 

menunjukkan cara bagaimana melakukan penyaluran aspirasi tersebut. 

‐ Di dalam partai, khususnya Gerindra, terdapat infrastruktur untuk menampung aspirasi dari 

masyarakat.  

Pak Kesbangpol 

‐ DPRD juga perlu merubah paradigma mengenai anggaran‐anggaran pembinaan. Selama ini 

anggaran pembinaan sulit untuk digolkan karena ada paradigma bahwa kondisi masyarakat 

masih kondusif, sehingga dirasa tidak perlu. Padahal pembinaan juga termasuk dalam upaya 

pencegahan. 

Kesimpulan 

‐ Seluruh komponen masyarakat Bitung mendukung KEK 

‐ Kalau ada konflik, sudah ada saluran‐saluran, baik melalui lembaga keagamaan, media, 

maupun LSM. 

‐  Bitung termasuk daerah yang sudah memiliki upaya pencegahan masalah permukiman 

kumuh. 

 



FGD Kajian Prakarsa Pembangunan Politik di Pusat Pertumbuhan Baru 

Tempat: Ruang Rapat BAPPEDA Kota Batam 

Waktu: 08.30 – 12.00  

1. Sambutan dan Pengantar oleh Pak Wariki (BAPPENAS) 

 

2. FGD – Difasilitasi oleh Ibu Kadek 

 

Tujuan dari kajian ini adalah bahwa kami ingin melihat bagaimana korelasi pembangunan 

politik dengan pembangunan ekonomi di Batam. 

 

A. Pemicu 1: Apakah maksud dan fungsi KEK telah terpenuhi di Batam? 

‐ Pak Lagat Siadari (Dosen FH Universitas Batam):  

o Pertumbuhan industri dan sumbangsih pendapatan di Batam besar sekali. 

o Pada awalnya, Batam merupakan contoh pilot project yang berhasil dalam konteks 

perdagangan bebas. Karena seperti terdapat quantum leap, di mana 

perkembangannya signifikan sekali 

o Namun, pertumbuhannya lama‐lama menjadi stagnan. Terdapat beberapa regulasi 

yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada, contohnya regulasi perizinan yang sulit, 

kurang optimalnya implementasi SNI, dan penggunaan mata uang asing. 

o Realita yang ada di Batam, Batam memiliki 2 ‘nakhoda’, yaitu Pemerintah Kota dan 

BP, di mana seringkali terjadi benturan kepentingan, misalnya dalam isu lahan atau 

pertanahan. Harus ada upaya untuk mensinergikan kedua badan tersebut. 

 

‐ Pak Rustam Effendi (FKUB) 

o Saat ini terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh masyarakat Batam, seperti 

penurunan kondisi ekonomi, kerukunan antar warga, gonjang – ganjing politik, 

perebutan kekuasaan politik, dsb. 

o Peran FKUB adalah berusaha menjaga kerukunan dan mendorong pihak terkait, 

seperti kepolisian, untuk mengatasi masalah yang ada. 

 

‐ Pak Oka Simatupang (Ketua APINDO Batam) 

o Dalam UU diatur Batam berada di bawah NKRI, namun berada luar wilayah pabean 

Indonesia.  

o Bea cukai masih menjadi leading sector di Batam 

o Ada kontradiksi antara UU Kepabeanan dan UU FTZ 

o Kelemahan di Batam adalah para stakeholder diam saja, tidak memiliki upaya untuk 

mengatasi masalah kontradiksi tersebut. 

o Kelemahan lainnya adalah pemimpin otorita yang bersifat ex‐officio, padahal 

seharusnya diisi oleh orang yang profesional yang benar‐benar paham bisnis dan 

perdagangan bebas 

o Kalau mau zona perdagangan bebas yang optimal, kita perlu atasi masalah UU dan 

kepemimpinan tersebut. 

 

‐ Pak Uba (Komisi IV DPRD) 



o Fungsi KEK Batam belum terlaksana secara optimal 

o Investasi di Batam masih belum bersifat direct, namun indirect melalui Singapura. 

o BP Batam sedang melakukan promosi investasi ke Eropa. Namun perlu 

dipertanyakan apakah nanti investasi yang masuk bersifat langsung atau tetap 

melalui Singapura. 

o Masalah kontradiksi investasi di Batam, di mana salah satu insentifnya adalah 

regulasi pajak yang dimudahkan. Namun, ada juga pemerintah daerah yang butuh 

pemasukan dari pajak untuk pembangunan. 

o Salah satu permasalahan lainnya adalah kualitas suprastruktur politik, yaitu pembuat 

kebijakan di DPR yang kurang mumpuni, sehingga tidak bisa membuat aturan yang 

mendukung 

o Kurang ada hubungan antara industri dan masyarakat 

o Batam sebenarnya memiliki privilege, seperti anggaran khusus dari pemerintah 

pusat, sehingga seharusnya privilege itu bisa dioptimalkan. 

 

B. Pemicu 2: Bagaimana Konsekuensi Sosial dari Pembangunan Ekonomi Batam 

‐ Pak Mahmur Ismail (LAM Batam) 

o Dahulu, aktivitas perekonomian masyarakat Batam menggunakan dolar, serta 

berkiblat kepada Singapura.  

o Pembangunan Batam berawal pada tahun 1969 di Batu Ampar, di mana perusahan 

Ingram masuk, diikuti oleh Mc Dermott dan perusahaan lainnya. 

o Kontribusi untuk pembangunan ekonomi tersebut adalah masyarakat melepaskan 

lahan‐lahan miliknya, dengan harga ganti rugi Rp 10,00 per meter. 

o Pertumbuhan industri tersebut pun membutuhkan tenaga kerja, baik skilled maupun 

non‐skilled, dan belum bisa dipenuhi oleh warga Batam. Oleh karena itulah, maka 

mulai masuklah warga pendatang.  

o Dulu, penduduk Batam hanya sekitar 6000 jiwa, sekarang sudah berjumlah sekitar 

1,3 juta jiwa. 

o Sampai saat ini masyarakat ingin menuntut hak atas lahan tersebut, yang disebut 

sebagai ‘kampung tua’. Luas lahannya sekitar 10‐12% dari total wilayah Kota Batam. 

33 kampung tua belum mendapatkan legalitas atas lahannya tersebut. 

o Kondisi tersebut dapat menjadi pemicu terjadinya konflik di Batam. 

 

‐ Pak Abdul Malik (Kabid Linmas Satpol PP) 

o Salah satu efek pertumbuhan ekonomi di Batam adalah banyaknya warga pendatang 

yang masuk ke Batam 

o Konsekuensinya adalah maraknya tumbuh rumah liar dan kios liar di Batam. Hal 

tersebut menjadi beban pemerintah, khususnya Satpol PP. Kondisi rumah liar dan 

kios liar tersebut menganggu keteraturan di Batam, sehingga pasti akan ditertibkan. 

o Banyaknya pendatang juga mempengaruhi kemampuan dan keterbatasan 

pemerintah Kota Batam dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti contohnya air. 

 

C. Pemicu 3 

‐ Sekretaris Kesbang 



o Konsekuensi pertambahan jumlah penduduk menuntut pemerintah dalam 

memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal tersebut semakin kompleks karena adanya 

dualisme pemko dan BP.  

o Terdapat 136 organisasi kemasyarakatan, yang diwadahi dalam Forum Pemborong 

Kebangsaan. Dulu pernah ada konflik etnis antara warga Flores dan warga asli 

Batam. Namun konflik tersebut dapat diselesaikan melalui forum kerukunan 

tersebut. 

 

‐ Ibu Diah (BAPPEDA) 

o Salah satu rencana pemko dalam memaksimalkan pelayanan adalah pemekaran 

kecamatan. 

o Pertambahan penduduk didominasi oleh migrasi, walaupun warga pendatang 

kebanyakan berada di  dalam usia subur, sehingga otomatis meningkatkan angka 

kelahiran di Batam. 

o Pengelolaan air dilakukan oleh ATB yang berada di bawah pengelolaan BP Batam. 

o Semua rencana pembangunan sosial ekonomi politik Batam tercermin di RPJMD 

baru.  

o Dalam perencanaan, semua aspek sosial dan politik dimasukkan dalam prioritas 

pembangunan. 

 

‐ Pak Abidin Pasaribu (Camat Sagulung) 

o Jumlah penduduk 180.000, 6 kelurahan, kira‐kira 60% warganya merupakan 

masyarakat miskin 

o Terdapat wacana untuk memekarkan menjadi 3 kecamatan.  

o Pertumbuhan industri belum banyak berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat 

o Masih minimnya SDM yang memiliki skill yang dibutuhkan oleh industri 

o Di Sagulung, juga terdapat banyak ‘ruli’. 

o Masyarakat mengeluhkan dan menyampaikan tuntutan‐tuntutan kepada lurah dan 

camat. Selama ini, upaya lurah dan camat adalah berusaha membantu memfasilitasi 

ke otorita. 

 

‐ Pak Uba 

o DPRD memediasi masyarakat yang memiliki tuntutan atau permasalahan dengan 

stakeholder yang terkait. 

o Masalah‐masalah sosial yang dialami masyarakat merupakan hilir. Hulu masalahnya 

adalah pengelolaan oleh BP. 

o Selama ini belum pernah ada forum bersama antara BP, pemko, DPRD, dan 

stakeholder lainnya. 

o Permasalahan lainnya adalah belum akurat dan tersinerginya data‐data mengenai 

masyarakat Batam. 

o Perencanaan yang komprehensif juga perlu dipahami dalam konteks pelibatan BP. 

o Ketika mendirikan BP Batam, tidak ada visi dan misi pembangunan sosial, hanya 

terfokus pada pembangunan fisik.  

 



D. Pemicu Diskusi 4: Adakah antisipasi dan usaha penanganan konflik sosial politik di Batam? 

Saluran apa yang paling sering digunakan? 

‐ Sekretaris Kesbangpol linmas 

o Antisipasinya adalah melalui pembinaan forum masyarakat  dan pendidikan 

wawasan kebangsaan. 

o Saluran penyelesaian konflik yang sering digunakan adalah pembinaan dan pelibatan 

forum masyarakat.  

 

‐ Pak Rustam 

o Merasa seperti ‘pemadam kebakaran yang tua’.  

o Masalah klasik adalah masalah dana. Seringkali dana baru dapat cari di bulan 

Desember 

o Selama ini forum‐forum antar umat beragama maupun masyarakat dirasa dapat 

cukup menjaga kerukunan di Batam 

 

‐ LAM 

o Konflik di 2004, LAM membantu mediasi konflik antara 2 kelompok etnis yang 

bertikai.  

o LAM terlibat aktif dalam upaya‐upaya mediasi dan resolusi konflik. 

o Salah satu upaya deteksi dini adalah dengan rutin melakukan komunikasi, melalui 

forum atau event, baik dengan FKUB maupun pemko. 

o Kampung tua didiami oleh masyarakat dari berbagai etnis. 

o Rumpun Khazanah Warisan D.... merupakan badan yang mengurus legalitas 

kampung tua.  

o Di setiap kampung terdapat LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat). 

‐ Pak Wariki 

o Perlu ada upaya‐upaya yang lebih sistematis dalam membina dan mendidik 

masyarakat untuk menjaga kerukunan, interaksi antara masyarakat dan pemerintah, 

dsb. 

o Pihak‐pihak terkait ada baiknya duduk bersama dan membahas solusi‐solusi dari 

permasalahan ini. 

 

E. Pemicu Diskusi 5 

‐ Pak Lagat 

o Sebenarnya wajar saja terdapat pengarusutamaan kelompok  di Batam 

o Masukan untuk pemko sebaiknya pemerintah membangun gedung budaya yang 

dapat digunakan oleh kelompok masyarakat dari berbagai suku dan etnis, agar dapat 

menjadi saluran interaksi dan membangun hubungan yang harmonis antar 

kelompok masyarakat. 

 

‐ Satpol PP 

o Tidak ada kelompok yang diarusutamakan, termasuk etnis Melayu.  

o Masukan agar penduduk di pulau‐pulau yang ditangani secara lebih serius, 

contohnya melalui penyediaan beasiswa. 



o CSR sebenarnya dapat dioptimalkan, namun belum ada pengelolaan yang 

profesional.  

 

‐ Bappeda 

o Terkait dengan pengarusutamaan, terdapat program dalam memberi perhatian lebih 

terhadap warga Melayu, misal pemberian beasiswa perguruan tinggi bagi warga 

tidak mampu. Selain itu ada pembangunan gedung adat Melayu sebagai ciri khas 

budaya Batam. 

 

‐ LAM 

o Harus ada pengarusutamaan kelompok warga asli 

o Baru‐baru ini terdapat demo di kampung tua di Jami terkait dengan tuntutan 

penyambungan pipa ATB.  

o Padahal kontribusi warga sudah cukup banyak.  

 

F. Pemicu Diskusi 6: Apakah ada kecenderungan munculnya kelompok penekan; kelompok 

kepentingan; forum; ormas dans ejenisnya di Kota Batam? Bagaimana hubungannya dengan 

pemerintah? Apa tujuannya dan bagaimana praktiknya? 

‐ FKUB 

o Seringkali munculnya kelompok‐kelompok kepentingan tersebut terjadi berdekatan 

dengan event‐event pemilu, seperti pilpres atau pilkada, sehingga kelompok yang 

muncul biasanya memiliki kepentingan jangka pendek.  

o Ide, mungkin nanti akan ada ‘Majelis Rakyat Tempatan’. 



FGD Pembangunan Politik di Pusat Pertumbuhan Baru 

Sangatta, Kutai Timur 

Selasa, 3 November 2015 

 

Hadirin: 

1. Bainahum – Sekretaris Kecamatan Kaliorang 

2. Agusriansyah Ridwan – Anggota DPRD Kutai Timur 

3. Moh. Amin Abdul Fatah – Ketua FKUB Kutai Timur 

4. Kholish Chered – Jurnalis Tribun Kaltim 

5. Bakri Hadi – Pengurus KNPI Kutai Timur 

6. Arjohansyah – Sekretaris Bappeda Kutai Timur 

7. Steven – Pengurus APINDO Kutai Timur 

8. Wahyu Gatut – Kabid Ekonomi Bappeda Kutai Timur 

9. Abdul Kadir – Perwakilan Badan Kesbangpol Kutai Timur 

Sambutan Sek Bappeda Kutai Timur 

‐ Wilayah Kutai Timur luas : 35 ribu kilometer persegi. Katanya lebih luas dari jawa barat. 

‐ Tingkat infrasruktur sangat minim, banyak jalan di kecamatan yag masih tanak merah 

‐ Kutai Timur termasuk mini Inodnesia dalam hal kependudukan. Semua suku ada di sini. 

Penduduk yang terbesar justru dari Jawa, bukan Kutai Timur. Urutan kedua : sulawesi. Lalu 

Banjar, Kutai, dll.  

‐ Kawasan Kutai Timur dikelilingi tambang batu bara, perkebunan sawit. 

‐ Secara umum di bidang politik sudah lakukan beberapa kali pilkada. Ada 4 pemilukada tahun 

2015, di luar pemilu provinsi. Walupun terdiri dari berbagai suku, tidak ada gejolak seperti di 

daerah lain.  

Sambutan Kasubdit Poldagri Bappenas 

‐ Pembangunan nasional selama ini kurang melihat potensi politik dan potensi konflik.  

‐ Jika tidak dikelola dengan baik, urusan tanah bisa menjadi potensi konflik.  

‐ Indeks Demokrasi Kalltim terus meningkat. 

 

Pemicu 1 

Sekcam Kaliorang 

‐ Pembangunan KIPI Maloy sudah mulai terlihat, seperti pembangunan jalan dan 

pemancangan dermaga. 

‐ Hal tersebut menimbulkan efek yang baik bagi masyarakat setempat maupun yang baru 

datang ke Maloy. 

‐ Masyarakat pendatang itu datang secara berangsur‐angsur.  

‐ Dulu tidak ada pemukiman, namun sejak mulai proyek KEK Maloy, mulai muncul 

permukiman penduduk. 



Anggota DPRD 

‐ Sebenarnya pertambahanan jumlah penduduknya tidak signifikan 

‐ Daerah itu berkembang sebelumnya berkembang dulu karena perkebunan sawit 

‐ Dibanding pemilihan 2014 dibanding pilkada sekarang malah menurun 

‐ Wilayah sekitar pesisir pantai banyak orang Sulawesi (Bugis). Ada anggapan orang Bugis itu 

bukan lagi pendatang, tapi memang secara historis yang sudah ikut membangun tata 

kemasyarakatan di kawasan tersebut. 

FKUB 

‐ FKUB diarahkan untuk memelihara kerukunan dan mentransformasikan nilai2 yang 

menumbuhkembangkan keharmonisan.  

‐ Potensi masalah yang ada adalah ketimpangan antara pembangunan infrastruktur dengan 

pembangunan mental spiritual masyarakat. Jangan sampai nanti misalnya agama 

ditunggangi oleh kepentingan politik.  

‐ Kalau soal etnis, seperti tidak ada masalah, karena sudah ada pemuka atau pembinanya 

masing‐masing 

‐ Yang memiliki lahan di situ bukanlah orang Maloy. Warga situ kebanyakan hanya pekerja.  

‐ Saat ini kondisi pembangunan mental spiritual : ada yang berpendapat FKUB dikasih 

anggaran tidak boleh setiap tahun, sehingga pembinaan oleh FKUB tidak berjalan dengan 

efektif. Ada beberapa camat yang sulit memberikan fasilitasi bagi FKUB saat akan 

memberikan pembinaan. Padahal tugas camat dan lurah adalah menjaga keamanan dan 

ketertiban, menjaga kerukunan umat beragama, menumbuhkembangkan keharmonisan. 

Tidak mencederai keharmonisan itu saja sudah bagus.  

‐ Contoh dari Nabi Muhammad, sebelum membangun infrastruktur yang wah, terlebih dahulu 

membangun masjid, sehingga manusianya juga terbangun.  

 

Kholish 

‐ Di daerah Kaliorang, dari 7 desa, 5 desanya merupakan desa transmigran. 

‐ Perlu ada pemberdayaan desa transmigran secara sosial dan politik agar mereka juga 

berperan dalam bidang sosial dan politik. 

‐ Pernah ada pengusiran transmigran oleh penduduk asli di Kaliorang Induk. Lalu mereka 

direlokasi ke daerah lain. Pemantik konflik : miskomunikasi antara transmigran dengan 

penduduk asli. Masalah bahasa : terong vs tarung. Selain itu, penduduk asli ga dapat jatah 

lahan, sedangkan transmigran yang datang dari jauh dapat lahan 2 hektar. Setelah konflik, 

kabarnya tanah yang ditinggalkan sekarang berstatus quo tapi akan tetap ditujukan untuk 

transmigran. Tapi tuan‐tuan tanah banyak yang mengincar daerah itu karena tahu KIPI 

Maloy akan dibangun. Pejabat daerah juga banyak yang menggunakan calo untuk 

pembebasan lahan. Kades Kaliorang Induk sedang ditahan terkait kasus pembebasan lahan. 

‐ Perlu ada formula yang tepat untuk transmigran, agar mereka bisa survive dan sejahtera, 

tapi juga terlibat dalam pembangunan di daerah tersebut. 

‐ Sebelum bicara stabilitas politik, harus ada dulu stabilitas ekonomi dan security.  



 

Pak Sekcam 

‐ Belum tahu tanah itu akan diapakan karena itu menjadi kewenangan Kementerian 

Transmigrasi.  

‐ Saat ini masih ada sebagian transmigran yang tinggal di situ 

‐ Kondisi saat ini aman terkendala 

Bakri Hadi 

‐ Perpindahan penduduk tidak signifikan. Kalaupun ada, pemicunya adalah perkebunan dan 

pertambangan 

‐ Selebihnya kebanyakan hanya menjadi tuan tanah. 

‐ Setiap desa memiliki karakteristik yang berbeda‐beda dan cenderung monokultur. Misal SP1 

suku dari timur, SP 2 Jawa, SP 4 Kutai, wilayah pesisirnya Bugis 

 

Agusriansyah 

‐ Saat ini perpindahan penduduk belum disebabkan oleh KIPI Maloy 

‐ Tapi saat ini sudah banyak investasi yang masuk dan berdatangan.  

‐ Bupati saat ini meminta agar RTRW kabupaten dievaluasi oleh pemerintah provinsi 

 

Pemicu 2 dan 3 

Sekretaris Bappeda 

‐ Wilayah penduduk yang didominasi transmigran dan jarak tempuh yang jauh  

‐ Pertumbuhan ekonomi masyarakat di sana mulai menggeliat, terutama dari sektor sawit 

rakyat, dengan ditunjang oleh perusahaan sawit besar juga. 

‐ Ada proyek Kota Terpadu Mandiri dari Kemenakertrans 

‐ Secara geografis, letaknya berhadapan langsung dengan Selat Makasar 

‐ Maloy ini akan menjadi pelabuhan pengumpul dan pintu ekspor komoditas‐komoditas dari 

Kutim dan kota kabupaten di sekitarnya, seperti Kubar dan Kukar. Komoditas tersebut 

mencakup batu bara dan sawit. 

‐ Maloy juga diharapkan menjadi industri hilir. Di Kaltim sudah ada pabrik CPO, namun belum 

ada industri hilir.  

‐ Sehingga harapannya Maloy akan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi regional. 

‐ Pembebasan lahan di KIPI Maloy memang masih harus dilakukan, apalagi ada banyak 

permainan tanah. Selama ini banyak negosiasi terkait tanah. Sekarang lebih baik jika ada 

masalah tanah dibawa ke ranah hukum.  

 

Agusriansyah 

‐ Ada rencana pemekaran kabupaten Sangsaka yang mencakup 5 kecamatan 



APINDO 

‐ APINDO bisa menjadi tulang punggung dalam pembangunan ekonomi. APINDO bisa 

membantu advokasi misalnya dalam masalah hubungan industrial, upah minimum.  

‐ Pengusaha menyambut positif pembangunan Maloy, karena  

‐ Hanya 20% pengusaha di Kutim yang berkontribusi di APINDO 

‐ Ekonomi Kutim saat ini bergantung pada sektor batu bara. Makanya pembangunan Maloy 

menjadi penting untuk menjadi alternatif sumbverp pertumbuhan ekonomi Kutim 

Sek Bappeda 

‐ KPC kontraknya selesai tahun 2021. Kalau tidak diperpanjang, tentu akan membawa 

kemunduran ekonomi bagi Kutim. 

‐ Selain batu bara, perkebunan sawit juga membawa efek multiplier yang tidak kecil bagi 

masyarakat. Di kec. Wahau, di BPD perputaran uangnya bisa mencapai 8‐10 M. 

‐ Tanah di Kalimantan labil, dan butuh biaya besar untuk melakukan pembangunan di 

Kalimantan Timur. Sehingga jika ingin ada percepatan pembangunan maka akan butuh biaya 

yang sangat besar.  

‐ Pemda juga sedang membangun jaringan air dan listrik di kawasan Maloy 

‐ Pembangunan Maloy ditunjang oleh APBD 1 dibantu oleh APBN 2. Setelah MP3EI baru mulai 

ada bantuan dari APBN.  

DPRD 

‐ Di sana juga memiliki potensi wisata yang sangat menjanjikan, selain industri sawit.  

‐ Bupati saat ini sudah berencana mengembangkan industri pariwisata dalam RPJMD 

‐ Pengusaha hotel di Samarinda sudah ada yang bangun hotel yang bagus di KIPI Maloy 

‐ Maloy wilayah yang sangat strategis, sehingga perlu percepatan pembangunan di sana. 

Butuh anggaran besar.  

 

Kabid Ekonomi Bappeda 

‐ Maloy sudah ditetapkan menjadi KEK pada tahun 2014 

‐ Akan dibagi 2 : untuk kawasan industri kelapa sawit, dan kawasan industri batu bara.  

‐ PDRB di Kutai Timur paling besar dari Batu Bara. Sehingga diharapkan ada indutrsi hilir dari 

kelapa sawit untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di luar indstri batu bara.  

 

Pemicu 4 

Sekcam 

‐ Panitia pembebasan lahan sudah melakukan sosialisasi mengenai standar harga, NJOP.  

‐ Tawar menawar harga dilakukan oleh Dinas PLTR 

‐ Sampai saat ini tidak ada sengketa mengenai harga lahan  

 



Bakri Hadi 

‐ Informasi masyarakat sudah cukup memadai. Sehingga tidak ada perbedaan harga yang 

terlalu mencolok 

‐ Kalau ada sengketa lahan, biasanya hanya satu dua kasus saja, tidak bisa digeneralisasi 

‐ Warga masyarakat sudah mulai terpapar dengan jejaring sosial.  

 

Pemicu 5 

Kadir – Kesbangpol 

‐ Yang turut serta pastinya FKPD, seperti kepolisian, kejaksanaan, dan Kodim. 

‐ Konflik etnis atau agama tidak pernah terjadi di sana.  

‐ Kesbangpol memberdayakan forum‐forum seperti FKUB, FKDM, FPK. 

Kholish 

‐ Media di Kutim memgang peran sebagai stabilisator, misal ketika terjadi pembakaran rumah 

adat Toraja, media sepakat untuk tidak memberitakannya agar tidak menimbulkan 

keresahan 

‐ Trasmigran yang masih bertahan sebenarnya tahu ada intimidasi tapi mereka berusaha 

pandai‐pandai menahan diri.   

‐ Terkait harga tanah, memang tidak ada konflik, tapi sudah ada benih kekecewaan dari 

masyarakat yang tidak menjual tanah sesuai NJOP 

‐ Kutim garis pantainya 152 km, tp ada 26 titik pelsus 

‐ Kajian ekologi juga penting untuk dilakukan. Di seberang Maloy, ada Pulau Miang Besar yang 

akan dibangun coal terminal. 

‐ Di Sangkulirang, ada situs karst yang menjadi calon situs warisan dunia UNESCO. 

Pak Kadir 

‐ Kalau masalahnya umum, melibatkan FKPD. Kalau berkaitan dengan agama, melibatkan 

FKUB. Tapi yang paling dominan adalah FKPD, terutama Polres yang bisa mengerahkan 

anggota polsek. Ada juga koramil dan lanal. 

Bakri Hadi 

‐ Media lokal ada 7‐10. Ada 3‐4 media online.  

‐ Ada Ikatan Jurnalis Kutai Timur 

Agusriadi 

‐ Parpol terlibat secara kasuistik. Tergantung konteks konfliknya 

‐ Selama ini jarang sekali ada masyarakat yang berdemo 

Sekcam 

‐ Kita tidak hanya ingin jadi penonton, tapi juga ingin jadi pemain. 



‐ Masyarakat juga ingin menjadi tenaga kerja di industri‐industri yang akan dibangun 

‐ Oleh karena itu, pembangunan SDM harus diutamakan 

Agusriadi 

‐ SDM di wilayah sana termasuk sudah sadar pendidikan. Bibitnya sangat baik 

‐ Bupati sudah mencanangkan pembangunan BLK sampai level RT.  

‐ Ada target dari Dinas Pendidikan bahwa semua SD di Kutim terakreditasi A pada tahun 2016. 

Sekretaris Bappeda 

‐ Konflik yang terjadi di Maloy biasanya dikarenakan perusahaan‐perusahaan sawit, seperti 

masalah keterlambatan pembayaran, dsb. 

‐ Untuk mengurangi kesenjangan, Bappeda sudah mengalokasi anggaran bagi BLK melakukan 

pelatihan bagi masyarakat untuk dilatih skill yang kira‐kira dibutuhkan oleh industri yang 

akan dibangun nanti. 

‐ Ekonomi masyarakat sudah mulai menggeliat, ditunjang perusahaan sawit dan batu bara. Di 

satu sisi akan ada kelompok masyarakat yang penghasilannya besar. Untuk mengurangi gap, 

akan dibangun pasar‐pasar dan daerah perbelanjaan agar daya beli yang besar tersebut 

dapat berputar kembali di Kutim dan membantu memeratakan pendapatan.  

APINDO 

‐ APINDO juga ingin mengadvokasi agar penentuan UMSK dapat dibeda‐bedakan sesuai sektor 

usahanya. Kasian kalau pengusaha kecil atau menengah harus membayar UMSK yang sama 

dengan Pertamina.  

 

 



Laporan Verbatim  
Zainuddin Dosen Politeknik Batam  
Wawancara 1jam 12 menit, Di Hotel  PIH, Batamcenter, Batam. 
Sabtu, 5 September 2015 
 
Zainuddin : Jadi yang itulah mengajar matematik, statistik, ekonomi sama metodologi penelitian. 
Karena untuk poltek banyak yang D3 yah, D4. Ambil ia saya di jurusan managemen bisnis saya 
mengajar.  
 
Kadek : Ooo di managemen bisnis. Tapi untuk ee, apa perguruan tinggi kampus disini 
berkembang gak sih pak, maksudnya gimana perkembanganya ? 
 
Zainuddin : lumayan-lumayan,paling tidak lima tahun terakhir ini lumayan. Perguruan tinggi 
swasta sudah banyak.  
 
Kadek : Perguruan,kalau ini.  politeknik negeri ini pak ?  
 
Zainuddin : Negeri, kita. Yang negeri ini di Kepri ada dua Politeknik sama Umrah (universitas 
raja ali haji).  
 
Kadek : Umrah yang di itu yah. di Pinang 
 
Zainuddin : Kalau disini politekniknya itu.  
 
Kadek : Ehmmm ok. Tapi kalau untuk kayak, ehmm biasanya kampus. Apalagi didaerah yang 
kaya industri, melahirkan kelas menengah kan bapak.Kelas menengahnya sendiri kalau dari 
kampus, penilian bapak gimana ?  
 
Zainuddin : Sebenarnya gini, memang sebenarnya Batam ini settingnya untuk industri yah 
 
Kadek : Kita langsung saja yah pak, sambil ngobrol 
 
Zainuddin : Jadi saya yang termasuk merintis politeknik dari awal. Mulai tahun 2000, saya 
merasakan iklim yang pendidikan tahun 2000 itu belum seperti sekarang. Emang yang saya 
rasakan yah dunia industri. Makanya ketika saya memutuskan ke Batam tahun 2000 itukan, 
teman-teman aneh sebenarnya. Kok jauh-jauh ke Batam, untuk anu pendidikan itu. Kalau 
pendidikan pengembanganya dijawa yah, dijakarta, di ini ituh.  
 
Kadek : Ada juga orang yang ke Batam, pasti industri yah 
 
Zainuddin: Industri memang, saya rasakan pada awal tahun 2000. yah memang ini, perguruan 
tinggi, pendidikan di Batam belum anulah.  
 
Kadek : Belum berkembang !! 
 



Zainuddin : Baru, paling menurut saya pada sepuluh tahun terakhir, lima tahun terakhir 
perkembanganya.  
 
Kadek : Pesatnya di lima tahun terakhir ?  
 
Zainuddin: Iya, sepuluh tahun, lima tahun terakhir ini lah.  
 
Kadek: Umumnya mereka yang sekolah itu, yang masuk ke politekniklah dalam hal ini pak yah. 
Itu banyakan mereka yang merupakan pekerja, yang sekolah lagi atau fress graduated ?  
 
Zainuddin: Kalau di luar politeknik, malah boleh saya katakan. Hampir semua itu karyawan, 
baru politeknik yang memulai fress garduated.Kebanyakan dulu yah, orang kuliah anak-anaknya 
orang batam ini kan dijawa. Baru ada politeknik inilah, mungkin. Kita awal-awal itu malah fresh 
graduated. Tahun 2000, tahun itu freshgraduated. Tetapi ternyatakan, karena disini juga cukup 
banyak pekerja. Jadi samping bekerja juga ingin mengembangkan pendidikannya. Kita buka 
kelas karyawan.   
 
Kadek  : OOooo ok 
 
Zainuddin : kelas malam, tapi sebenarnya untuk apa. Katakanlah utama kita, fresgraduated 
sebenarnya.  
 
Kadek  : Sasarannya. Nah kemudian biasanya kalau ada kampus, ada lah perkembangan 
organisasi kampus. 
 
Zainuddin: Ada..ada 
 
Kadek  : Ada, berkembang dengan baik pak disini atau bagaimana? bagaimana frame nya lah 
 
Zainuddin : Yaa cukup, cukup berkembanglah, tapi tidak seperti di Jawa lah ya, tapi kalau kita 
lihat di UGM, UII, kan iklim diskusinya hidup ya, tidak hanay ditingkat fakultas, prodi, itu 
hidup, dan disini ya ada, cuma mungkin iklim akademis lah bahasa saya gitu, tidak seperti di 
Jawa. Tapi sudah. 
 
Kadek : Sudah ya, infrastrukturnya ada ? 
 
Zainuddin : Ada, contoh di Politeknik ini kan paling tidak mungkin dalam 5 tahun terakhir ini 
pernah sampai ke tingkat nasional. Untuk lomba robot. Teknik ya, kita kan pernah juga jadi juara 
nasional, dan saingan kita juga UGM, ITS, ITB, ya sebenarnya dari sisi membuat kita bisa 
bersaing. 
 
Kadek : Sebenarnya pak, penelitian kami ini mengenai sebenarnya judulnya adalah 
pembangunan politik di pusat-pusat pertumbuhan baru, ya tapi kita mengawalinya dari kampus, 
gimana kelas menengah kemudian membangun demokrasinya disini, ada beberapa daerah nyari 
anggota KPU sulitnya setengah mati, gitu kan. 
 



Zainuddin: Disini iya, bukan di Batamnya ya mungkin di mana, di daerah-daerah pulau gitu ya, 
mungkin di Lingga, di Anambas, mendapatakanlah, tapi mohon maaf dari kualitas mungkin tak 
seperti di Jawa. 
 
Kadek : Kalau di Batam sendiri, animo orang, untuk hal yang namanya politik di luar pilwako, 
kayak tadi kan diskusinya ada tapi tak terlalu hidup kayak politik dalam keseharian, mereka 
cukup keras nggak sih pak ? 
 
Zainuddin : Di tingkat apa itu?. Ditingkat masyarakat atau... 
 
Kadek : Di tingkat masyarakat !! 
 
Zainuddin : Kalau di tingkat masyarakat, saya lihat saya amati cukup tinggi, terutama di Batam. 
Bahkan kalau saya lihat dibanding dengan daerah lain seperti Kepri, di Batam lebih tinggi. 
 
Kadek : Kenapa begitu pak? 
 
Zainuddin : Pertama, itu yang saya lihat adalah Batam ini kan termasuk well inform, artinya 
masyarakat yang..yang.. disini kita informasi apapun itu gampang diakses. Hal itu mungkin 
jadinya orang itu gampang mendapatkan informasi, dalam arti infromasi yang positif, dan 
informasi yang negatif. Kemudian yang kedua rata-rata masyarakat pendidikan di sini sudah 
tinggi. 
 
Kadek : SMA ya? 
 
Zainuddin : Iya, kan orang ini kan banyak mencari pekerjaan, nah kalau di Batam ini kan 
mencari pekerjaan yang relatif menengah ke atas, kemudian yang ktiga disini itu kompleks, jadi 
berkumpul banyak apa namanya... berkumpul banyak bangsa dari berbagai suku. 
 
Kadek : Miniatur Indonesia ya !!... 
 
Zainuddin : Yaa, interaksi sosialnya juga banyak, trus LSM juga, jadi kalau mbak nanti ketemu 
dengan Kesbang atau apa banyak LSM LSM disini, kita artikan partisipasi masyarakat untuk 
terlibat dalam mengontrol, trus diskusi-diskusi kalau yang saya amati di beberapa radio saat ini, 
keinginan masyarakat untuk mengkritisi kebijakan pemerintah termasuk juga perkembangan 
politik daerah, menurut saya cukup baik. 
 
Kadek : Cukup baik ya, karena well inform mereka, kita mau mendalami soal paguyuban pak. 
 
Zainuddin : Aaa paguyuban 
 
Kadek : Kan ketahuan di Batam ini multi etnis, masyarakat dari sabang sampai merauke ada, 
semua etnis ada disini karena ya memang ee apa, pertumbuhan itu ada gitu, nah pertumbuhan 
ekonominya jalan. Untuk paguyuban sendiri dia perannya seperti apa disini ? 
 



Zainuddin : Disini paguyuban itu ya seperti yang saya amati, pertama kan lebih ke pertemuan 
emosional, karena ya mungkin perantauan, kayak orang padang, orang jawa, jadi membentuk 
komunitas, komunitas yang mereka itu mungkin suasana kultur daerahnya itu mungkin ketemu 
disini jadi seringkali mereka mengadakan pertemuan-pertemuan jadi mungkin tidak untuk ee apa 
namanya untuk pertemuan kultur dan emosional mereka. Kemudian yang kedua memang ada 
saya lihat ya, ada kecenderungan untuk dijadikan maksud politik. Jadi itu kelihatan menjelang 
iven politik itu semakin tegas, pertemuan-pertemuan paguyuban atau acara-acara paguyuban 
yang digerakkan oleh yang punya kepentingan. Memang itu amsih tesis ya, tapi paling tidak kita 
merasakan 
 
Kadek : Artinya, kalau misalnya paguyuban itu kemudian, oke kayaknya ini ada paguyuban dan 
semakin intens menjelang iven politik katakanlah pilkada dan yang lainnya, nah artinya para elit 
politik menyadari bahwa mereka basis-basis sosiologis kayak suku, kemudian agama itu menjadi 
sesuatu yang mungkin mereka masuki untuk mendapatkan massa ya,  
 
Zainuddin : Ya..ya.. saya pernah beberpa kali diminta untuk survey juga, beberapa kandidat gitu 
ya, dari survey saya itu mengatakan suku dan agama juga menjadi referensi orang memilih, 
sebab bukan profesi utama, tapi isu suku, isu agama di Batam ini termasuk ya bukan tinggi lah, 
tapi termasuk..termasuk.. 
 
Kadek : laku dijual lah ya..!! 
 
Zainuddin : Ya, laku dijual,  
 
Kadek : oke, gimana dengan karakter elitnya sendiri pak, kalau misalnya di level masyarakat, 
hasil survey kan mengukur masyarakatnya, kalau elitnya sadar, oh yaa ini laku dijual nih, 
bagaimana mereka, apakah mereka melakukan politik terhadap itu? cukup bijak nggak, kalaupun 
dia memang, halus nggak, atau kasar, gimana mereka melakukannya ? 
 
Zainuddin : Saya melihat kandidat menyadari, bahkan merasa perlu, dan mereka difsailitasi, 
bukan rahasia umum lagi, mungkin beberapa pertemuan paguyuban itu difasilitasi, ya mungkin 
ini kita tidak tahu tapi kita bisa merasakan, ya artinya sedangkan kalau zaman pileg ya, calon A 
kemudian berkumpul dengan paguyuban X, bersinggungan dengan kepentingan itu sehingga ya 
banyak deklarasi dan peresmian yang mengatakan ini pendukung ini, ini pendukung ini. 
  
Kadek : okee, dari paguyuban itu keluarlah deklarasi-deklarasi. 
 
Zainuddin : Meskipun memang kadangkala dikatakan ini tidak pembukaan secara resmi, ini 
pribadi, kadangkala dipaguyuban itu.. 
 
Kadek : iya mereka berantem sendiri.. 
 
Zainuddin : haa cuma itu kan kita merasakan lah.  
 



Kadek : Tapi ada tidak sih pak ,seperti paguyuban, ee satu paguyuban yang kuat, terus akhirnya 
kandidat itu sebelum mencalonkan diri, nyaleg atau apapun, jadi dewan pembina paguyuban itu 
misalnya. 
 
Zainuddin : Kalau disini bisa terasa 
 
Kadek : Model-modelnya seperti itu ya ? 
 
Zainuddin : kalau disini kan kandidatnya polarisasinya kelihatan, dan dibelakangnya itu yang 
terbesar yang mendukung siapa itu kelihatan, untuk jadi gubernur itu kan kelihatan itu, satu, dua, 
mana yang dibelakangnya kan kelihatan, itu bukan rahasia umum lagi, mbak nanya ke orang-
orang itu udah tahu, dibelakangnya itu maaf paguyuban apa. itu kentara sekali.  
 
Kadek : Kentara sekali ya.. 
 
Zainuddin : Sangat kentara sekali. 
 
Kadek : Kita alih topik sedikit ke ilmu bapak ini, soal ekonomi dan pembangunan pak, saya 
baca-baca beberapa data sumber soal bapak sebelumnya, nah ee kalau menurut bapak nih, bapak 
kan pindah kesini tahun 2000, nah untuk pembangunan ekonomi sendiri di Batam seperti apa 
pak, sejak bapak datang kesini sampai sekarang, seperti apakah perkembangannya, apakah 
pembangunan ekonomi dapat dikatakan berhasil dan bekerja untuk masyarakatnya, apa tolak 
ukurnya? 
 
Zainuddin : Kalau secara nasional, dibandingkan dengan daerah lain, memang Batam ini relatif 
lebih lah gitu ya, ya mungkin dari pertumbuhan makronya dilihat juga mungkin kita bicara 
konteks Batamnya, karena disini memang berkompeten perkembangan ekonominya pesat, tetapi 
kalau saya amati eee, ini secara aksat matalah, tapi nanti juga secara faktual perlu. 
 
Kadek : Dilihat datanya lagi.. 
 
Zainuddin : Naah, kecenderungan terjadi penurunan bisa jadi mungkin karena faktor global, 
faktor nasional tapi bisa jadi karena kebijakan pemerintah Batam sendiri. Kebetulan yang 
disertasi saya itu tentang dualisme kelembagaan antara otorita dan Pemko,  
 
Kadek : Oke, pas sekali ya.. 
 
Zainuddin : ya masih proposal lah, tapi arah kesana,  
 
Kadek : Boleh diceritakan sedikit soal faktor tadi yang faktor Batamnya sendiri, apa yang 
menyebabkan terjadinya penurunan apa yang bapak sebut sebagai faktor Batam? 
 
Zainuddin : ya saya lihat itu, tentang Batam ini, political well pemerintah itu komitmen 
pemerintah itu, menurut saya tergantung pemerintah pusat sih yang bisa menyelesaikan kalau 
daerah ni hanya bisa teriak-teriak saja sebetulnya. Jadi kembali lagi kepusat. Pusat ini serius 
nggak untuk menyelesaikan Batam ini atau hanya dikatung-katung seperti ini sebenarnya ha 



cuma masalahnya biasanya ada yang nggak berani tunjuk tangan sedangkan kan ada kepentingan 
disitu, tapi saya kan orang akademis ya kalau menurut saya faktor penurunan Batam ya karena 
status Batam itu menurut saya. 
 
Kadek : Nah, lebih detil statusnya itu seperti apa Pak? 
 
Zainuddin : Dengan adanya dua lembaga yang masing-masing keukeuh dengan apa 
namanya..dengan undang-undang yang diiniin maksud saya banyak overleap ketidakpastian 
kemudian bagi investor juga double off, Jepang juga datang, sementara antar dua lembaga ini 
kadang nggak bisa didamaikan, MOU antara Pemko dan Otorita juga terjadi, tapi itu kan MOU, 
MOU tidak memiliki kekuatan hukum yang ini kan, seharusnya harus ada payung hukum yang 
bisa menyelesaikan permasalahan ini. 
 
Kadek : Masalah hukum apa itu? 
 
Zainuddin : Masalah tanah, itu udah teriak-teriak Pemko itu, saya punya anggaran untuk 
membangun sekolah, tetapi tanah itu yang memberikan alokasi bukan Pemko, dan tidak ada 
tanah itu, katakanlah pendidikan, kan sering kali di koran seperti itu, dan itu sudah bukan rahasia 
lagi, sudah menjadi konsumsi publik. Artinya tidak ada kesinkronan kebijakan itu antara dua 
lembaga ini, untuk mengalokasikan pendidikan saja.  
 
Kadek : Sebenarnya akar ketidak sinkronannya itu apa? bukan karena kemudian mereka di pecah 
jadi dua atau karena otorita yang berubah nama jadi BP hanya ngurusi  investasi doang lalu 
mengurusi kesejahteraan rakyat itu adanya di Pemko atau bagaimana? 
 
Zainuddin : Secara makro, ruang lingkup kesenjangan kebijakan itu mungkin bisa dijelaskan 
begini, akhirnya otorita itu hanya mengurusi masalah investasi, Pemko itu mengurusi urusan-
urusan pembangunan, tapi ketika kita berbicara teknis banyak yang berbenturan, setidaknya 
masalah izin saja, izin usaha itu ketika misalnya terbentur disini kan harus ada izin otorita, harus 
ada perizinan yang diurus ke Pemko, disana bayar, disini bayar, masalah tanah gitu kan kita 
harus bayar UWTO, harus bayar PTSP, itukan bingung, sehingga akhirnya FTZ yang digembar-
gembor kan selama ini hanya diatas kertas, saya punya penelitian tahun 2011 juga mengatakan 
begitu, sama haa FTZ itu ternyata juga tidak ada bedanya, yang katanya dianggap sebagai 
stimulus tapi ditingkat operasional banyak yang tak betul sehingga yang terjadi perubahan 
regulasi regulasi. Tapi tidak menyentuh subtansi jadi katakanlah kemarin ada master list, segala 
masalah sudah diperbaiki, tetap tidak menyentuh substansi. Substansi yang ada, dua lembaga ini 
mau dibikin seperti apa. Karena ada yang mengatakan sudah saatnya Otorita bubar.  
 
Fiska : Tapi kan ada juga cuap-cuap yang mengatakan harusnya Pemko yang di itukan, karena 
kan untuk pembangunan jalan aja kan bisa dilihat, pembangunan jalan yang dibikin Pemko dan 
BP itu sangat beda, banyak orang merasa jalan yang dibikin BP itu sangat bagus dan kualitasnya 
baik, sementara jalan yang dibikin Pemko sendiri dalam satu tahun itu sudah ada beberapa yang 
berlubang, Pemko dalam setahun dua tahun jalan itu sudah habis. 
 
Zainuddin : Jadi kan apa namanya bahwa Otorita dan Pemko ini punya kewenangan masing-
masing, ee apa ya, bahwa apa namanya Pemko, jadi sejarah Batam ini yang membangun Otorita, 



artinya keunggulan Otorita itu punya historical, punya pengalaman, punya SDM, punya succes 
historis termasuk Politeknik itu kan juga succes historis, dan itu tercermin dari kualitas SDM 
sekarang, artinya kualitas SDM Otorita ini sudah teruji, nah kemudian muncul Pemko. Pemko ini 
adalah orang-orang baru yang belum punya pengalaman tetapi mereka merasa memiliki daerah 
karena berdasarkan undang-undang otonomi daerah, atas dasar itu mereka mengatakan 
sekaranglah artinya pemerintah kota yang berkuasa di Batam. Sudah saatnya Otorita berhenti, 
tugasnya Otorita untuk membangun Batam sudah selesai, apdahal kalau kita timbang-timbang 
tadi bahwa otorita punya historical, punya pengalaman, punya SDM, ya kan? dan Pemko itu 
belum punya pengalaman, tapi mereka atas dasar regulasi undang-undang otonomi mereka ingin. 
Sehingga sekarang outputnya yang dilihat sekarang salah satunya itu, infrastruktur, kelihatan 
bahwa insfrastruktur yang dibuat otorita lebih baik daripada infrastruktur yang dibangun Pemko, 
padahal ya, otorita ini juga full pendanaan, dia punya UPT-UPT yang dia itu bisa mendapatkan 
income dari dia, dari pelabuhan bandara, dari rumah sakit, PAD nya dalam tanda kutip sementara 
ia juga disupport dari APBN mereka kuat sebenarnya, sangat kuat sementara mereka tak perlu 
mengurusi hal-hal bersifat publik, mereka tidak perlu bikin sekolah, mereka tidak perlu bikin 
fasiltias publik. itu yang akhirnya terlihat bahwa apa yang dibangun otorita lebih kuat, atau 
memang masukannya lebih banyak, pengeluarannya sedikit mereka sasarannya kesitu, sementara 
Pemko PAD nya mungkin tak seberapa dibandingkan otorita, PAD dari pajak aja, tak 
seberapalah, mereka harus menyedot untuk gaji pegawai, sektor publik sementara itu 
infrastruktur jadi tak maksimal. Kalau bahasa saya seperti itu. Ini kan dua pemerintahan yang 
berjalan sendiri-sendiri merasa punya kewenangan  
 
Kadek :  Makanya kalau kemarin sempat ada FGD, disebut Pemko itu ibarat tuan rumah yan tak 
punya tanah, terus di tanya juga sama peserta FGD yang lain dikatakan bahwa oh ya gimana ya 
caranya misalnya pemerintahan itu bisa jalan kalau satu kapala ada dua nakhkoda. 
Permasalahannya ada di level itu, nah tadi kan kata bapak udah ada nih pembangunan ekonomi 
kemudian investasi itu pesat tapi ada penurunan belakangan karena ada beberapa hal, untuk 
pembangunan ekonomi sendiri saya mau nanya soal dampak sosial karena perkembangan 
ekonomi salah satunya urbanisasi pak, nah bagaimana bapak melihat ini dan apakah kemudian 
Batam punya resep tersendiri untuk menangani ini atau seperti pemadam kebakaran ya udah 
biarkan aja nanti urbanisasi ada rumah liar, trus nanti digusur dan lain sebagainya adakah 
perencanaan komperehensif? 
 
Zainuddin : Saya merasa tidak ada dari pemerintah, nggak ada konsep, jadi sebenarnya kalau 
sudah melihat bahwa urbanisasi itu kan ibarat gula dengan semut, nggak bisa kemudian ada 
kebijakan-kebijakan sporadis kalau anu harus bayar, penjamin, Batam kan itu harus ada 
penjamin, kayak kita itu bukan penyelesainan yang benar, kalau yang benar ya harus 
direncanakan sebenarnya tingkat migrasi urbanisasi penduduk itu memang besar, memang harus 
dipetakan, keammpuan masyarakatnya seperti apa, kemudian bagaimana pembangunan ini 
kontinu, sektor apa yang harus di tingkatkan, konsekwensinya ada perumahan dan juga fasilitas-
fasilitasnya tersedia, termasuk listrik, air dan sebagainya itu yang tak terjawab, itu yang menjadi 
problem sekarang, perumahan liar problem sekarang air, ATB problem, itu kan akhirnya 
menumpuk. Jadi kalau mau bahasa kasar-kasarnya harus dipindah orang Batam ini. Karena 
nggak ada konsep apa yang direncanakan rusun apa, jadi ee serba semrawut kalau menurut saya, 
saya juga beberapa kali jumpa dengan developer kan? saya kebetulan dipercaya untuk mengelola 
salah satu fasos di Batam. Ya dia curhat disana, pak saya ini sudah beli tanah, investasi tanah, 



sudah mengeluarkan uang, sudah tapi tanah ini kemudian ditempati orang, rumah liar itu tidak 
satu, buanyak jumlahnya. tidak ada yang mengarahkan  dan kita sudah keluar uang banyak 
sekarang kita harus menggusur mereka, investasi lagi ya kan, terus mereka itu di backup oleh 
LSM-LSM disini dibela, di Batam itu sudah tak rahasia lagi, jadi rumit kalau menurut saya, 
sebenarnya itu harus berbagi peran duduk diatas meja, permasalahnnya seperti apa, ya tapi 
sepertinya ego masing-masing itu yang terjadi. Seperti yang ada di koran, DPRD menyerang 
pemerintah kota, pemerintah kota menyarang Otorita, Otorita menyerang masyarakat. Ibaratnya 
kitalah, kita jalan sendiri tanpa pemerintah. Sebenarnya indikasinya sederhana kok, kalau ingin 
mengukur keberhasilan Otorita lihatlah investasi dalam 5 tahun terakhir, ada peningkatan tidak, 
ya kan? kalau melihat keberhasilan pemerintah, ya paling tidak bagaimana bagaimana 
kesejahteraan masyarakat sektor publik bisa diserap masyarakat, masalah-masalah sosial, 
masalah sosial indikasinya kan jelas, dari faktor ekonominya. Kalau menurut saya sih selama 
saya disini belum ada bagusnya.  
 
Kadek : Nggak ada dalam hal pembangunan sosialnya... 
 
Zainuddin : Ya, paling tidak jangan menyeluruh, ada prioritas dan itu menjadi penekanan tiap 
tahun 
 
Kadek : Dan itu tidak terlihat pak? 
 
Zainuddin : Kemarin bertemu dengan salah satu kepala dinas, Dinas apaa... Dispenda, saya 
kebetulan pernah ikut dalam tim ahli mereka, saya bilang kita harus konsentrasi pada satu, parkir 
saja misalnya, parkir di Batam ini kan tidak jelas, semrawut. sebenarnya... 
 
Kadek : Tapi ada yang menarik retribusi parkir? 
 
Zainuddin : Ada, itu tidak jelas aturannya, ada raja-raja kecil tiap parkir, kalau saya walikota 
saya akan instruksikan kepala dinas, satu tahun kamu selesaikan parkir kalau nggak kamu saya 
pecat, kalau saya walikota dan itu bisa. daerah lain bisa kok. Gitu lho, sebenarnya sederhana, ada 
kemauan nggak? ee parkir menarik karcisnya sama dengan samsat ya kan? bayar pajak sertakan 
parkir dimuka, nah setelah itu dipotong berapa persen untuk dispenda ya kan? nah setelah itu 
kemudian berapa income dari situ, setelah itu identifikasikan daerahya butuh berapa tukang 
parkir, digaji. Diberikan pelatihan kalau memang setahun tidak bisa dua tahun. Cuma 
masalahnya mau nggak kayak gitu, karena kalau dengan struktur seperti itu sangat transparan 
dan tidak ada bocoran. Yang diinginkan banyak bocoran makin bagus. Ceperannya itu nggak 
ada. 
 
Kadek : Raja-raja kecil itu berarti kan orang-orang yang mengambil kesempatan dari masalah 
yang ada, itu kan berarti dampak sosial dari arus datangnya manusia tiap tahun makin banyak 
diperkirakan 100 ribu itu ya.. 
 
Zainuddin : Alapalagi ini mbak kalau dengar info itu, saya kan juga sering interaksi dengan 
banyak kawan, saya kan tidak hanya di kampus ya, pernah hidup di KPU, politik, kawan-kawan 
saya itu juga aktif di ormas, jadi informasi sosial ini, kelakuan - kelakuan DPRD, pejabat-pejabat 
birokrasi pemko itu hancur, bukan rhasia umum lagi. 



 
Kadek : Berarti menarik ini, Pemko Batam itu berarti terbentuknya tahun 2004, 2000 berati 
usianya relatif muda ya sebenarnya, dengan capaian yang hampir nggak ada bisa dibilang. 
Karena apa. Karena kemarin saya dengar ada sekolah yang SMP 28 ya yang setiap hujan selalu 
banjir,  
 
Zainuddin : Yaa, sekarang yang paling parah lagi, memaksakan negeri ditambah kapasitasnya, 
saya baru bikin SMK Maarif kan, saya baru aktif di NU juga, gara-gara itu saya nggak dapat 
murid. 
 
Fiska : Itu juga salah satunya anggota DPRD itu memaksakan berapa siswa titipan-titipan itu 
masuk ke sekolah- sekoalh negeri yang prioritas, jadi kuantitasnya yang seharusnya 120 daya 
tampung dipaksakan setengah dari itu sampai 180 itu jadi membludak. siswa-siswa yang 
kemampuannya tidak sesuai di SMA itu jadinya cuma apa.. 
 
Kadek : ya ya jadi dia malah merusak kualitas yang ada disana   
 
Zainuddin : Itu tak hanya satu sekolah, semua sekolah negeri itu dipaksakan untuk menambah 
kapasitas dan tidak berani untuk menolak isteri saya itu juga guru, dia tahu persis, kemarin itu 
dia ketua panitia penerimaan siswa, cerita saya bilang nanti kalau ada LSM atau anggota DPRD 
yang maksa ngomong ke saya biar saya ini. tapi itu di paksa akhirnya kelas nambah dibuat shift, 
ada itu sekolah SD yang dibuat jadi 3 shift lho, ada kelas berapa itu, kelas 6 ya yang masuk jam 1 
pulang jam 5 ada lagi shift siang ada shift paginya, nggak muat kelas di lab. Belajarnya di lab, 
ada yang dirumah pak RW ada yang duduk dilantai,  
 
Kadek : Sekelas Batam ada yang sekolahnya duduk di lantai dan di rumah pak RW. 
 
Zainuddin : Itu ada mbak di Batam Pos kalau disimak itu, ada 
 
Kadek : Sekelas Batam wow, berarti gini orang semakin banyak datang kesini infrastruktur 
sosialnya kayak sekolah tidak dibangun kemudian ada sekolah itu ada yang favorit gitu lalu ada 
juga yang enggak gitu dan dipaksakan begitu ya 
 
Zainuddin : Sebenarnya gini, kalau saya orang kuat saya walikota nih, kamu ketua Otorita 
sekarang kita buka-bukaan nih, ini kewenangan kamu, ini kewenangan saya, sekarang kita 
petakan Batam ini dapat dimulai dari jumlah penduduk yang sekarang ada, jumlah migrasinya 
berapa sehingga kita tahu berapa jumlah penduduk kita, berapa pertumbuhan penduduk berapa 
jumlah anak-anak sekolah kita, sekarang kita buka berapa infrastruktur sekolah yang siap, 
sekolah negeri sekolah swasta berapa kapasitasnya berapa yang kurang saya butuh tanah 
ediakan. nah masalahnya bisa nggak seperti itu.  
 
Fiska : Tapi wakil waliktoa nitip juga kan, SMA 1 
 
Zainuddin : Saya teman akrab juga sama dia 
 



Kadek : Artinya ya kompleks, kompleks banget maksudnya ketika orang bicara tentang Batam 
yang dibayangkan nasional nih dekat Singapura sana udah keren lah ya pusat industri dan... ada 
yang  kemarin saya agak miris juga dengarnya yang air mati dua hari kemudian ditengah 
kampung dekat nagoya masih pakai lampu petromaks, pendidikan sekolahnya ya kayak gitu ini 
fakta baru lagi buat saya kan.. 
 
Zainuddin : Itu di koran semua dimuat 
 
Kadek : Ya artinya bagaimana, kalau kita ngomongin kebijakan publik kita kan ngomongin 
sistem politik, input proses output, nah apa yang paling tidak beres sehingga keadaan itu terjadi, 
satu harusnya kalau pertumbuhan ekonomi terjadi ya masyarakat modern mulai tercipta, 
masyarakat modern itu harusnya pendidikan yang paling utama dipikirkan ya tapi basic dari itu 
sebenarnya air bersih dan listrik lalu pendidikan dan seterusnya harusnya sudah mulai terbangun. 
Ini kayak lomba gitu lho, industrinya tumbuh sendiri ini juga lomba, berapa banyak pemukiman 
kumuh tambah jelek sekolahnya gitu artinya di level itu kita tidak bisa menyatakan bahwa 
pembangunan ekonomi memberi dampak sosial. 
 
Zainuddin : Ya, dan saling menyalahkan, ini kesalahan otorita, rumah liar salah Pemko, ATB ini 
kesalahan pemerintah, itu yang terjadi tiap hari itu yang selalu... 
 
Kadek: Nah kalau kita baca dari kacamata sistem politik gimana pak? 
 
Zainuddin : ya akhirnya harus jelas siapa yang memerintah di Batam itu siapa? yang punya apa 
istilahnya... yang punya desicion yang diharapakan itu dewan kawasan, dewan kawasan 
Gubernur itu yang sebenarnya bisa untuk menciptakan antara dua lembaga, tapi yang terjadi 
dewan kawasan jadi dewan keamanan, jadi disitu ada orang semua pejabat bea cukai masuk, 
artinya jadi tempat kumpul saja tapi tak menyelesaikan masalah menurut saya bisa 
menyelesaikan maslaah ini pemerintah pusat, tapi mana pusat itu mau mendengar tidak masalah 
ini, atau itu menganggap masalah serius nggak atau bisa haa itu kan bisa diselesaikan asalkan 
dua-duanya ini bisa didamaikan. Tapi kalau misalkan sunbstansinya harus jelas, makanya saya 
mengangkat ini otonomi khusus itu disertasi saya. 
 
Kadek : Mau diajukan jadi otonomi khusus daerah ini. 
 
Zainuddin : itu disertasi saya, tapi baru proposal, 
 
Kadek : udah ujian pak? 
 
Zainnudin : Belum masih diajukan  
 
Kadek : oke, nah teruss untuk yang.. 
 
Zainuddin : Ini menurut saya ya, nanti kalau pelaku lain ya mungkin anu lain, saya ekstrim kalau 
saya 
 



Kadek : Ya nggak apa-apa pak, nah kita sudah melihat tu, sebenarnya input ada media baik, well 
inform, inputnya baik nah prosesnya yang bermasalah kan, proses pengambilan kebijakan dari 
level otorita begini lah, DPRD begitulah, kemudian Pemko lah seperti apa nah kita sudah melihat 
kalau outputnya ya seperti tadi yang sekolah bla bla bla nah dari kondisi yang seperti itu apa 
masyarakatnya nggak protes? 
 
Zainuddin : Masyarakat sepanjang perut, periuk didapur masih hidup masyarakat masih ngebul 
lah, anak-anak bisa sekolah terus kemudian pragmatis masyarakat Batam ini kalau saya bilang 
pragmatis. 
 
Kadek : Tapi kan level kebutuhan yang tak terpenuhi kan kebutuhan dasar seperti sekolah, 
seperti tadi sekolah anak, sekolahnya di rumah pak RW kemudian air mati dua hari, apa mereka 
tidak ribut soal itu  
 
Zainuddin : Kalau ribut itu mereka tiap hari, saya tiap hari kalau di jalan ngantar anak dengar 
Batam FM halo Batam itu ribut setengah mati, di media juga disorot setiap saat cuma sudah 
kebal kayaknya mereka akhirnya apa masyarakat, ya orang itu kan kalau pejabat itu sederhana 
saja, kalau makin sering anu kan nanti bosen sendiri, nanti selesai sendiri, menyelesaikan 
masalah pembiaran. Kalau saya bahasa saya, saya pikir tak ada solusi, tak ada solusi. 
 
Kadek : Nggak ada saluran yang lebih didengarkan? jadi saluran feedback dari masyarakatnya 
juga nggak jalan.  
 
Zainuddin : Kalau saya kadang itu hanya sebatas, sebatas apa ya.. sebatas verbal tapi actionnya 
ya tekniks-teknis itu yang mungkin kayak jalan berlubang nanti kemudian di tutup kemudian ada 
pohon tumbang itu itu lho, tapi masalah substansi pendidikan itu kalau itu selesai berarti tiap 
tahun nggak ada masalah, berati kan tidak selesai, nggak ini lho, nggak cerdas pemerintah ini 
artinya kalau cerdas nggak ada lagi masalah air tambah lagi masalah listrik, kan nggak bisa 
memetakan itu artinya, apa problem masyarakat di bidang itu gitu lho, tiap tahun ada masalah.  
 
Kadek : Nah iya kalau pemetaan masalah aja nggak dilakukan berarti apa kabar dengan 
mekanisme-mekanisme yang lainnya kayak musrenbang apakah itu hanya jadi prosedural aja 
nggak bisa menjadi kanal buat masyarakatnya itu seperti apa pak? pernah ngamatin nggak? 
 
Zainuddin : Saya musrembang itu hanya sekali, sekali dua kali, saat saya di KPU setgelah itu 
saya enggak, tapi bagi saya sih kan banyak ekspektasi masyarakat, banyak keinginan masyarakat 
banyak propsoal dari masyarakat alasannya kemudian sederhana anggaran terbatas. Nah ketika 
anggaran terbatas ini hanya elitlah yang menentukan sebenarnya mana yang perlu disediakan 
atau enggak, dari 1000 misalnya di Bengkong kecamatan Bengkong 1000 keseluruahn, ada salah 
satu sekolah dari beberapa tahun yang lalu mengajukan pagar saja sampai sekarang nggak dapat, 
tiap tahun diperjuangkan oleh anggota dewan kalau bahasa saya bukan musrenbang tidak jalan 
ya tetapi ekspektasi keinginan tumpuan masyarakat yang banyak kemudian itu tertampung dalam 
anggaran yang terbatas akhirnya kan milih, yang milih itu elit. 
 
Kadek : Nah berarti saluran yang selama ini dipakai oleh masyarakat itu salah satunya ada 
media, media yang berkembang dengan baik kalau dengan kondisi warga kenyamanan dalam hal 



ini Batam kan sering menyalurkan penyaluran pendapat melalui demo segala macam itu apakah 
karena mereka masyarakatnya menganggap bahwa demo itu adalah saluran terbaik untuk supaya 
mereka didengar gitu? 
 
Zainuddin : Saya kok tidak melihat demo itu di Batam ya? kalau menurut saya ya kebudayaan 
masyarakat, masyarakatnya yang pragmatis artinya mereka kesini kan bekerja, kalau mereka 
sudah bekerja ya sudah, kalau yang saya lihat demo-demo itu yang sering terjadi itu mereka di 
gerakkan, ada kepentingan-kepentingan yang ini dan relatif nggak besar kok, demo yang besar 
itu yang kedua terakhir itu kemarin masalah tanah- tanah, selebihnya nggak ada paling anak-anak 
mahasiswa itu, anak-anak mahasiswa PMII, anak mahasiswa HMI, saya kan sering diundang 
juga kalau diskusi dengan mereka itu, saya bilang dengan mereka ya kalian itu kalau demo juga 
hati-hati kadangkala masyarakat itu juga jenuh ya bisa jadi malah antipati kan, cara-cara lain 
yang lebih ini, kadang kan ada yang menggerakkan akdang-kadang, ada isu, ada kepentingan 
nggak murni lah, makanya saya kan pernah jadi wakil direktur kemahasiswaan di Poltek 2010 
sampai 2012 saya wanti-wanti ke anak-anak kalian ini jangan ikut-ikut kepentingan politik lokal, 
kalau memang akhirnya harus aksi, menentang ya pastikan tergetnya apa, kepentingannya apa, 
karena di Batam ini kadang siapa yang pengendali, siapa yang berkepentingan juga nggak ini 
kecuali kalau mohon maaf demo di Jakarta, di Yogya, di Bandung, itu relatif memang aksi-aksi 
mahasiswa murni, nah kalau disini mahasiswanya yang murni relatif murni Poltek yang fresh 
graduated rata-rata kan yang lain pekerja dan pekerja tidak hanya bekerja di sektor industri tapi 
bekerja di pemerintahan, jadi mahasiswa universitas X gitu tapi sebenarnya dia adalah pegawai 
Otorita, nah Universitas G tapi pegawai Pemko, sehingga ketika dia demo untuk kepentingan 
menyerang Pemko atau Otorita, tak ada kepentingan apa nah ituuuu...  
 
Kadek : Kalau demo pekerjanya sendiri gimana? intensitasnya? 
 
Zainuddin : Ooh kalau disini rame,  
 
Kadek : Nah itu, kan pekerja ini juga.. 
 
Zainuddin : Kalau sini rame, serikatnya kuat, kalau disini kan juga relatif mengumpulkan massa 
buruh relatif gampang, karena industri itu kan tersentral ya kan, 
 
Kadek : Biasanya mereka itu demo tuntutannya ya upah gitu ya? itu kemana mereka itunya.. 
 
Zainuddin : Biasanya ke DPRD ke mana...orasi di depan DRPD, didepan walikota nanti setelah 
itu walikota dan ketua DPRD iktu orasi setelah itu selesai, nggak tahu solusinya apa 
 
Kadek : Ada yang bilang gini, demo, udah terus dua minggu kasih kamu waktu dua minggu 
untuk bicarakan setelah dua minggu enggak mereka demo lagi, katanya gitu ya.. 
 
Zainuddin : Ya ya ya tapi disitu mereka ya walikota, wakil walikota, ketua DPRD ikut ketemu 
dengan pendemo ikut orasi, ya nanti kita ini ya udah selesai bubar ya nanti siapa yang 
memutuskan, elit, ya di triparkit atau ya elit-elit mereka lah yang memutuskan SPSI, Kadin, 
Apindo, Dewan Pengupahan. Saya kan pernah kerja di dewan pengupahan cuma sebulan aja trus 
stress saya dengan tuntutan masyarakat Batam sudahlah saya ini. 



 
Kadek : Ini menarik, balik ke soal dualisme ya pak, kita ngobrolin itu ajalah di level ternyata 
proses pengambilan kebijakannya nggak jalan hanya karena tidak terjadi sebenarnya spesialisasi  
 
Zainuddin : Kalau bahasa saya yang substansialnya  
 
Kadek : Jadi persoalannya ada disana, kalau gini pak ada saran nggak sih pak atau solusi kalau 
misalnya ada daerah lain yang ingin mengambangkan tempat jadi seperti Batam jadi tempat 
ekonomi khususlah, pengen ada daerah ekonomi khusus lain di Indonesia nah apa saran utama 
yang harus mereka lakukan? 
 
Zainuddin : Mereka harus mendefinisikan daerah khusus yang dimaksud itu daerah khusus apa 
trus memiliki keunggulan apa, dan itu harus di set up dari awal, batam ini sebenarnya kesalahan 
dari awal seperti ini sebenarnya daerah khusus yang diinginkan itu seperti apa sehingga dulu 
muncul perdebatan FTZ menyeluruh atau FTZ in club, dulu saat mendefenisikan FTZ ini ribut, 
karena kalau didaerah Cina itu yang namanya FTZ itu terpisah dengan daerah pemukiman 
sehingga jelas, ini daerah industri ini daerah apa namanya penduduk kalau di Batam kan 
dicampur, ketika kita diberikan kebijakan khusus didaerah itu tidak hanya menguntungkan 
industri tapi juga menguntungkan masyarakat tapi juga tidak merugikan negara, betul nggak? 
Haa jadi sebenarnya serba tanggung karena memang tidak serius mungkin dulu pendiri dan 
perancang Batam bagus tapi konsistensinya, ya cuma jangan-jangan disengaja supaya Batam ini 
tidak maju kalau maju bahaya Singapura, memang saya ada kekhawatiran ini memang disengaja 
disalib sama mafia mungkin di seberang sana supaya Batam ini tidak sejajar teori pembangunan 
Batam ini, pak Habibie menggunakan teori balon keinginannya seperti Singapura sehingga ia 
punya konsep beliau sangat futuristik, jembatan barelang itu menunjukkan beliau punya visi 
yang tak terpikirkan orang, infrastruktur jalan sangat penting dan itu dipikirkan pak Habibie 25 
tahun yang lalu tetapi penerusnya tidak bisa menangkap apa yang harus dikembangkan Batam. 
Sebenarnya kalau dari visi pak Habibie diikuti dan dilanjutkan Batam mungkin tidak crowded 
seperti ini, mungkin industrinya kuat, industri ini sebenarnya cukup banyak, ada kawasan- 
kawasan industri dulu, tapi tidak sekarang, tumpang tindih dengan masyarakat didalamnya, betul 
nggak? PT Satnusa sudah nggak jelas itu kawasan industri atau anu kan yang Satnusa ini 
punyanya pak Abidin, itu yang saya lihat. 
 
Kadek : Menarik dicermati yang tadi di negara lain kayak Cina itu kawasan industri terpisah 
dengan pemukiman penduduk nah kalau senadainya kita dulu dibikin seperti  itu resiko apa? 
kenapa kita tidak dibikin seperti itu? 
 
Zainuddin : Kenapa para petinggi Otorita itu dulu tak berupaya mengarahkan  
 
Kadek : Kenapa tidak dibikin kayak blok begitu ya? 
 
Zainnudin : Ya itu kan kembali lagi ke alokasi RT RW itu kan, jadi sebenarnya daerah-daerah 
mana yang akan dialokasikan khusus untuk industri daerah mana yang dialokasikan untuk 
penduduk, nah menurut saya itu dititik itulah sebenarnya pemerintah Otorita harus rela untuk 
menyerahkan wilayah-wilayah yang dekat dengan penduduk untuk ditanami pemerintah kota, 



berbagi bahasanya menurut saya ya, jadi jelas Otorita menangani masalah investasi dengan 
lingkup yang ini. Ini kan enggak, tumapng tindih sehingga seperti inilah yang terjadi. 
 
Kadek : Berarti zonasi ya, 
 
Zainuddin : Zonasi, menurut saya itu yang namanya FTZ, tidak semua penduduk Batam ini FTZ 
tapi di daerah tertentu masalahnya itu kalau FTZ in club diterangkan sudah banyak kawasn 
industri yang hidup ditengah pemukiman, bagaimana ketika ada truk yang lewat antara kawasan 
industri dengan pelabuhan sementara di lewati eprumahan-perumahan. Jadi menurut saya sudah 
bingung FTZ semu kalau bahasa ekstrim saya. FTZ setengah hati. Saya kan sering juga ngomong 
dengan orang-orang industri saya juga punya riset ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan itu 
tahun 2011 tapi kemarin saya tanya dengan orang industri, sama aja.  
 
Kadek : Makanya kita ingin melihat Batam sebagai tempat komparasi kalau seandainya ada 
daerah lain ada wacana ingin mendirikan kawasan ekonomi juga, itu yang harus dipelajari dari 
Batama dalah aspek sosial dari pembangunan ekonominya persoalannya sekarang gimana tadi 
kalau bapak bilang penduduk Batam harus dipindahin begitu ya tapi kemudian juga jadi masalah, 
antisipasi awalnya berarti memang harus ada zonasi yang jelas. 
 
Zainuddin : Ya, menurut saya iya, jadi kekhususannya seperti apa, kemudian harus punya 
perencanaan menyeluruh, perencanaan yang saya maksud jangan hanya dari sisi industri tapi 
juga konsekwensi itu, karena kalau kita bicara industri pasti ada efeknya kemudian ada 
masyarakatnya kemudian tumbuh juga apa namanya struktur-struktur formal itu harus jelas, itu 
dizonasi. Itu bisa nggak, karena masalah kemauan kan disini yang jelas buferzone aja dibangun, 
didaerah dekat kampus saya itu yang di simpang frengki tak dibongkar-bongkar itu, ada orang 
kuat itu pasti. Nah kalau dibongkar harusnya itu dibongkar, tapi tak dipermasalahkan  
 
Kadek : Nah jadi visi LSM disini apa sih? itu pertanyaan yang kemudian menarik, kan kalau kita 
bertanya mengenai civil society jadi ya pasti melakukan advokasi... 
 
Zainuddin : LSM yang baik itu tidak mengatakan tidak LSM, betul nggak? 
 
Kadek : Artinya ada tipologi, kalau ditanya ada LSM, ada, banyak..tapi mereka ngapain, 136, 
sudah saya cek kemarin  
 
Zainnudin : Mereka mengatakan LSM tapi yang namanya LSM itu aja di mobilnya di tulis LSM 
Merdeka LSM apa 
  
Kadek : Terus mereka ngapain? 
 
Zainuddin : Ya mereka mutualis, mereka juga punya kepentingan dengan penentu kebijakan trus 
mereka juga minta ceperan nah disisi lain juga ada penentu kebijakan atau siapa yang 
berkepentingan menjadi berguna ya kan ketika di KPU banyak juga yang mendatangi saya, jadi 
tim seleksi KPU, beberapa kali didatangin ngaku sebagai wartawan, sebagai LSM biasa saya 
tahu dikasih kode sama sekretaris saya itu sebenarnya minta pak, itu bukan urusan saya, saya 
jelaskan prosesnya ya kalau mau permasalahkan silahkan saja. 



 
Kadek: Berarti tumbuh subur ya 
 
Zainuddin : Oh iyaa 
 
Kadek : Tapi sebentar, LSM yang beneran ya yang mengadvokasi kepentingan masyarakat gitu 
ada nggak sih pak 
 
Zainnudin : Nah itu harus tanya teman wartawan biasanya mereka jeli, ya mungkin ada lah 
secara personal, terutama yang tumbuh dari kampus ada beberapa kawan-kawan dari kampus itu 
yang mendirikan semacam lembaga atau apa, itu memang profesional meskipun mungkin ada 
satu dua orang yang menunggangi kepentingan adalah gitu ya, tetapi mungkin yagn tercatat di 
Kesbang yang itu perlu ditinjau. Kan sebenarnya sederhana siapa mereka, apa programnya siapa 
anggotanya, lalu dari mana pendanaannya sudah itu cukup jelas, kepentingannay siapa  
 
Kadek : Sebenarnya secara politis Batam ini gampang sekali dipetakan karena kecil ya, 
maksudnya elitnya kan itu-itu saja orangnya. 
 
Zainnudin : Betul, saya ini kan termasuk yang relatif aktif di beberapa organisasi ketika saya 
masuk di sini ya ketemu lagi, masuk kesini itu-itu orangnya, masuk kesini itu-itu lagi, jadi 
kadang hanya ganti itu saja, sampai kadang satu sosok punya banyak jabatan di Batam ini. 
Ormasnya banyak. 
 
Kadek : Sempat mengamati nggak pak, kan bapak banyak bergaul sama mereka, sempat 
megnamati kapan mereka mulai tren, kapan kemunculan LSM ini mulai ngetren lah,  
 
Zainnudin : Kalau saya tidak intens lah mengamati tetap isetiap ada iven politik, ada iven penting 
itu muncul terutama menjelang pemilu, saya kan pernah juga di pokja pemantau, itu yang 
mendaftar juga banyak LSM tapi kan kita verifikasi, di verifikasi lembaganya, notarisnya, 
pendanaannya, saya juga pernah di seleksi dewan pendidikan itu juga pernah ada yang 
mengkomplen atas nama LSM hasil kita, jadi disetiap iven-iven itu muncul, mungkin tapi 
kadang orangnya juga sama, tapi lembaganya beda-beda, ada yang ini peduli pendidikan ada 
yang kemudian muncul yaitu nah itu,  
 
Fiska : Tapi yang LSM katanya ada juga yang muncul bila dana hibah dimunculkan, kan ada 40 
miliar dana hibah di kita. 
 
Zainuddin : Kalau itu perlu di cek, kalau itu saya tak berani berkomentar ya karena itu nanti 
terkait dengan perlu dibuktikan itu. Terutama juga itu biasanya juga ada dana bansos yang 
dialokasikan untuk menyampaikan itu 
 
Kadek : Oke, LSM muncul dalam rangka menyambut dan baksos 
 
Zainudin : Tapi perlu diverifikasi juga itu  
 
Kadek : Sempet ngobrol kemarin sama Uba, 



 
Zainudin : Iya dia itu kan dulu LSM juga, Gebrak, LSM Gebrak. Saya sama-sama bersaing di 
KPU. Sekrang anggota DPRD dia 
 
Kadek : Nah kalau ruang publik di Batam bagaimana pak? 
 
Zainudin : Ruang publik, sudah mulai sih pemerintah tapi itu perlu dikaji lagi apakah sudah 
cukup representatif untuk semua warga tapi paling tidak sudah ada upaya, kayak di Engku Putri 
alun-alan itu, itu kan setiap hari Minggu pada ngumpul gitu, tapi masalahnya kok sangat penuh, 
jangan-jangan apa tidak cukup disitu.  
 
Kadek : Berarti penambahan ruang publik seperti itu kalah cepat dengan penambahan jumlah 
manusia ya, saya lihat di perumahan untuk fasos-fasosnya juga gak kurang, itu perlu dibangun.  
 
Zainudin : Ya itu kadang bingung juga pemerintah, miris juga kadang lihat di Surabaya itu punya 
konsep kita disini perlu sosok sebenarnya, SDM maupun potensi daerah itu sebenarnya sudah 
ada tinngal ada orang kuat yang berani, tapi ya itu tadi masalahnya ia juga terkait dengan 
lembaga lain, kalau di Batam ini juga harus kuat dan supervisi. 
 
Kadek : Nah balik lagi ke tadi sebenarnya siapa sih orang Batam, orang yang mengaku saya 
orang Batam, setiap ketemu orang selalu bilang saya Padang, saya Batak, yang mengaku dia 
sendiri ya saya orang Batam itu saya belum lihat. 
 
Zainudin : Ya itu yang disebut dengan tempat, lha itu yang menjadi isu ketika pemilu putra 
daerah, tempatan jadi masing-masing mengklaim putra daerah atau tempatan, tapi kok menurut 
saya kalau gitu kok sudah tak relevan dengan kondisi Batam sekarang mengingat komposisi 
penduduk yang sudah beragam, menurut saya malah justru itu kalau salah malah kontraproduktif 
kalau salah menyampaikan, karena kalau definisi orang Batam itu hanya orang Melayu itu kan 
berapa sih komposisi mereka? 
 
Kadek : 10 sampai 12 persen 
 
Zainudin : Nah itu, tapi itu harus dianu lagi, kalau menurut saya ya siapa orang yang sudah 
hidup, tumbuh dan ingin di Batam ya jadi orang Batam  
 
Kadek : Soalnya ya bukan apa-apa kayaknya mereka itu nggak ada pride nya gitu lho, kalau 
Jakarta kan sebelumnya punya ini yang mirip ya, dia heterogen tapi kawan saya banyak kamu 
orang mana? saya bukan orang Mandailing, saya orang Jakarta nah gitu, di Batam saya jarang 
menyebut ee melihat orang yang dirinya orang Batam. Karena itu menjadi indikasi ini tempat 
kerja bukan tempat hidup, gitu akhirnya ya kan? 
 
Zainudin : yak betul betul, orang Batam secara sosiologisnya memang sulit. 
 
Kadek : Sedikit lagi pak, mungkin yang terakhir soal tadi, soal sejarah Batam kemudian yang 
bangun Batam Otorita, bisa nggak dijelaskan itu gimana sih Batam ini dulunya berupa benda 



apa, apakah dia pulau tidak terurus kemudian jebrek tiba-tiba da pemerintah pusat narok Otorita 
atau gimana? 
 
Zainudin : Saya tidak terlalu detil untuk anu sejarah Batam ini, ee tapi ada buku Otorita itu yang 
ditulis secara lengkap tetapi kalau saya mendengar, ini kan mendengar bahwa Batam ini kan asal 
mulanya hutan tapi memang dibeberapa titik sudah tumbuh perkampungan tapi juga 
perkampungan itu orang murni yang lahir di Batam atau itu migrasi, karena contoh pak Walikota 
sekarang Pak Ahmad Dahlan itu kan sebagai orang asli Batam, orang asli Melayu tapi ternyata 
kalau dirunut keturunannya itu orang Bugis, ya kan orang Bugis, apabila kita bicara sejarah 
Batam, kapan lahir Batam itu sudah lama proses penelitiannya sampai ada Nongsa dan 
sebagainya tetapi yang jelas bahwa kalau saya lihat perkembangan Batam dari sisi ekonomi 
ketika Batam dimulai sebagai pangkalan Pertamina, sebelum Otorita zaman Pak Ibnu Sutowo 
kalau tidak salah itulah mulai kemudian Batam dikenal, Batam itu menjadi salah satu lokomotif 
ekonomi kemudian booming menjadi bumi minyak tahun 70 an 80 an. Nah itulah kemudian 
menurut saya kenapa pemerintah merasa perlu untuk mendirikan Otorita, otoritas yang 
membangun karena pentingnya potensi, potensi dari sisi geogafis karena dekat dengan 
Singapura, dekat dengan Malaysia dan apa namanya ini daerah yang kosong daerah yang hutan 
tanda kutip bisa dikembangkan. Kalau dengar cerita orang-orang lama dulu hutan semua, bahkan 
yang di beberapa itu daerah reklamasi, kayak Novotel itu reklamasi, Harbour Bay itu reklamasi 
di Batam ini sempit, tapi saya kalau detil saya nggak, setelah itu Batam berkembang seperti 
sekarang, di tingkat Otorita lalu muncul masalahnya kan ada otonomi, ada Pemko itu,  
 
Kadek : Okee 
 
Z : Kira-kira itulah 
 
Fiska : yang masa Pak Nyat Kadir ya 
 
Zainudin : ya sebelum Pak Nyat Kadir ada yang sebelumnya, Pak Aziz kemudian ada Pak Nazief 
Susila Dharma, sebelumnya itu kan sudah ada pemerintahan adminsitratif. 
 
Fiska : Yang di Belakang Padang ya 
 
Zainudin : Iya, tapi hanya ngurus KTP, ngurus ini itu 
 
Kadek : Fungsinya mirip kecamatan ya? 
 
Zainudin : Iya mirip kecamatan  
 
Kadek : Kayaknya di kota lama ya pak.. 
 
Zainudin : Iya di Belakang Padang 
 
Kadek : Kalau, nah sebagai warga ini pak ya rasa aman gimana pak? 
 



Zainudin : Kalau aman sih ya apa ya, apa ya bahasanya merasa aman, merasa aman untuk ukuran 
saya tapi nggak tahu mungkin untuk apa ya kan ukurannya subjektif 
 
Kadek : Nah makanya saya tanya sebagai warga rasa aman itu bagaimana? 
 
Zainudin : Karena rasa aman itu ada jatah kekhawatiran juga, karena kalau kita salah mengelola 
Batam ini juga da potensi sebenarnya karena saya lihat tadi bahwa menganggap suku, agama itu 
juga potensi ada kemudian permasalahan- permasalahan ekonomi sosial itu kan juga potensi, 
sekarang aman tapi dalam aman segi seperti apa aman dilingkungan saya, aman di tempat kerja 
saya, tapi untuk Batam menyeluruh kan bervariatif kita berharap Batam ya mereka bisa 
mengantisipasi titik-titik kerawanan yang menjadi potensi karena Batam ini sudah punya potensi, 
sebelum saya datang itu potensi konflik antar suku pun ada. 
 
Kadek : Potensi konflik  
 
Zainudin : Karena ada berbenturan, pernah tahun 90 an sudah pernah ada, Batam sudah pernah 
ada 
 
Kadek : Jadi sebenarnya memang punya akar potensi lah kita bilang sejarah untuk disebut 
sebagai... 
 
Zainudin : Punya, punya potensi, terus kalau disebut sebagai juga berapalah keamanan yang bisa 
kita ini, pada akhirnya kita sendirilah yang bisa menjaga keamanan diri sendiri akhirnya 
sekarang yang hal itu adalah rasa aman di lingkungan kita, yang bisa menjaga kita, kita harus 
baik-baik dengan tetangga, kita harus berbaik-baik dengan lingkungan karena itu yang bisa 
menimbulkan rasa aman, karena kalau kita mengandalkan polisi, satu orang menangani berapa 
ribu trus dititik mana, iya kalau bisa mereka menangani dengan cepat, ya saya katakan relatif. 
 
Kadek : Ya tapi kalau misalnya di Jakarta kita jangan berani kayak gini nih, berani narok benda 
kita disebelah, pasti begini kan? 
 
Zainudin : ooh kalau sekarang Batam masih aman tapi jangan masih ditempat-tempat kayak gini 
masih. 
 
Kadek : Iya ditempat kayak gini masih, banyak ya yang kalau ditempat saya, oh kalau Bali 
tenanglah pasti aman gitu, kalau misalnya sholata ga ketukar ini sendalnya kalau di tempat lain 
hilang itu sendalnya. Suka gitu orang bercandanya mendefiniskan masalah sebenarnya ya gitu 
keberhasilan suatu sistem politik kalau misalkan pemerintahnya baik apa segala macam itu kan 
rasa aman dalam hal seperti itu, 
 
Zainudin :Betul betul merasa aman masyarakat. 
 
Kadek : Merasa aman masyarakat dan nyaman di daerahnya. 
 
Zainudin : Betul betul potensi - potensi sosial potensi ekonomi terkelola. 
 



Kadek : iya kan gimana terkelola dengan baik kalau koordinasinya tidak jalan. Oke kalau gitu 
pak Zen gitu aja, terimakasih sekali sudah dibantu untuk informasinya ya. 
 
 
*** 
 
 
 
 
 



Wawancara Kusnadi 
Aktivis Himpunan Mahasiswa Bontang 
Bontang, Jumat, 11 September 2015 
 
P1: Mas Kusnadi, kita mulai aja ya. Saya lihat kalau di daftar narasumber yang dikasih 
sama Mas Dohang itu disebut tokohnya Himpunan Mahasiswa Bontang. #00:00:24-5#  
 
N1: Saya pernah jadi ketua pengurus pusat dan pendiri juga saya. Pengurus pusat saya 
tahun 2002-2006.  #00:00:40-1#  
 
P1: 2 periode berarti? #00:00:40-6#  
 
N1: 1 periode. #00:00:40-6#  
 
P1: 1 periode berarti 4 tahun ya? Nah dulu di mana mas? #00:00:46-9#  
 
N1: Saya di Makassar, di UMI. Universitas Muslim Indonesia. #00:00:50-9#  
 
P1: Nah itu sebenarnya berarti berdirinya 2002 ya? #00:01:01-3#  
 
N1: HMB berdiri tahun...pusat ya kalau secara umum, kan ada kumpulan secara umum 
untuk gabungan semua cabang di seluruh Indonesia. Itu 2001. Sori saya 2004-2006.  
#00:01:19-5#  
 
P1: Iya makanya saya bingung kok 4 tahun. #00:01:20-2#  
 
N1: Ketuanya Mas Safarudin yang sekarang di KPU. Salah satu orang Bikal. Kemudian 
saya.  #00:01:53-8#  
 
P1: Itu semangat awal pendiriannya apa mas? Maksudnya apakah ada urgensi? 
Apakah merasa ini penting nih harus ada himpunan mahasiswa Bontang, dst? Kondisi 
yang seperti apa yang melahirkan ide itu tercetus? #00:02:05-4#  
 
N1: Kalau HMB kan memang berdiri di seluruh Indonesia waktu itu ada di beberapa 
kota besar di Indonesia, ada Makassar, Bandung, dsb. Memang sudah tercetus tahun 
90an mbak. Tapi namanya beda-beda. Ada HMB, ada KPMB, ada Kapasisbon, yang 
terakhir kita 2002 itu kita buat HMB secara umum, kita buat sama-sama satu nama, 
terus ada pusatnya. Nah tujuan pusat itu tadi sebenarnya...ini anak-anak di luar daerah 
semuanya. Pada saat anak-anak ada kebutuhan, ada kebutuhan apa di Bontang, 
kemudian berhubungan dengan infrastruktur, asrama, beasiswa, yang mediasi ga ada. 
Siapa kuat-kuatan ngurus ke pemkot, dapat beasiswa. Siapa kuat-kuatan ngurus ke 
pemkot, dapat asrama. Makanya ada mediasi tadi. Sampai kita urut mana asrama yang 
harus didahulukan untuk dipermanenkan. Baru kita mulai program itu. Nah alhamdulilah 
Makassar pertama keluarnya. Kedua kemarin Jogja, batal karena terhalan perwali kita. 
Jadi itu juga masalah mbak sekarang.  #00:03:24-9#  
 



P1: Perwali yang mana? #00:03:28-8#  
 
N1: Ada perwali, tentang hibah bansos, tahun 2013 atau 2014 kalau ga salah. Itu 
memang isinya sangat membatasi ruang gerak teman-teman, dari mahasiswa, 
kepemudaan, sampai ke ormas juga. Yang memang diuntungkan itu sebenarnya 
organsisasi yang telah diatur undang-undang, pramuka, KONI misalnya. Itu sudah 
diatur undang-undang, jadi boleh diberikan tiap tahun sesuai kemampuan daerah. Tapi 
di perwali itu juga dibatasi anggarannya, kemudian aturannya lebih ditekankan, tidak 
boleh buat sewa, tidak boleh buat beli. Kos yang anak sekarang ini kan di Indonesia 
banyak asrama yang tidak bisa diakomodir jadi permanen. Tapi banyak asrama yang 
hanya bisa dibikin kontrakan. Nah kontrakan tidak boleh. Terhalangnya di situ. Nah 
sekarang saya ga tahu anak-anak bisa hidup, bisa dikasih kontrakannya, apakah pak 
wali dari kebijakannya, atau gimana.  #00:04:49-9#  
 
P1: Berarti sejak tahun 2013 - 2014 ini, mahasiswa di Bontang di luar agak mengalami 
kendala ya. Terus ada ga latar belakang sosial, yang justru "oh mahasiswa harus care 
nih sama Bontang karena memotret Bontang dari luar berbeda dengan memotret 
Bontang dari dalam". Nah sebagai aktivis mahasiswa, pernah ga mas ngalamin seperti 
itu? Dan kondisi sosial apa yang sebenarnya spesifik ada di Bontang?  #00:05:19-7#  
 
N1: Makanya kita punya slogan tuh, "Dari HMB Membangun Bontang". Jadi anak-anak 
memang berharap ini sebagai proses  pembelajaran, dinamika dalam berorganisasi, 
pembelajaran mengenal Bontang lebih baik, kemudian pembelajaran membangun 
Bontang dengan cara ber-HMB. Dari situ kita harapkan memang anak-anak yang ada di 
daerah-daerah tadi banyak-banyak cari ilmu di organisasi eksternal, seperti HMI begitu 
kan. Seperti HMI, YMN, senat, BEM, nah nanti kembalinya ke HMB. Jadi teman-teman 
kita harapkan kembali ke HMB dan kita harapkan kembali ke Bontang untuk 
membangun Bontang. Itu harapannya.  #00:06:03-6#  
 
P1: Tapi kalau mahasiswa sendiri melihat Bontang ini seperti apa sih mas? 
#00:06:15-0#  
 
N1: Kalau sekarang ini kan mbak kita ga bisa pungkiri. Kalau sekarang dibandingkan 
dulu, Bontang lebih banyak berkembang dibandingkan dulu kan. 
Kemudahan-kemudahan sekarang lebih banyak sekarang lah dibanding dulu. Tapi 
rasanya bagi saya semakin sedikit aturan, di awal masa otonomi daerah, lebih mudah 
memenuhi kebutuhan mahasiswa. Dibandingkan sekarang yang banyak aturan, 
semakin sulit untuk mendapatkan kebutuhan mahasiswa. Memang ada, 
rencana-rencana pemerintah seperti beasiswa bagi mahasiswa berprestasi, mahasiswa 
tidak mampu. Tapi punya kuota mbak masalahnya. Ratusan atau ribuan mahasiswa 
mengajukan setiap tahunnya itu mengajukan proposal ke pemerintah dan tidak 
tertampung semua.  #00:07:12-5#  
 
P1: Berarti minat pemuda Bontang untuk sekolah di luar sebenarnya sangat tinggi ya? 
#00:07:18-5#  
 



N1: Sangat besar. #00:07:21-4#  
 
P1: Bagaimana dengan kondisi perguruan tinggi yang ada di Bontang sendiri? Kenapa 
sampai ribuan yang mau ke luar ke Bontang? #00:07:31-8#  #00:07:37-0#  
 
N1: Saya kira karena ekspektasi juga mbak. Kalau kuliah di luar itu lebih berkualitas. 
Memang begini mbak, sekarang ga bisa dipungkiri di Bontang, kalau saya punya anak 
nanti, saya ga mau kuliahin di Bontang.  Jadi ada kesan memang beberapa 
perusahaan di Bontang ini, kalau mau kerja di perusahaan, harus alumni mereka. Jadi 
contoh, PKT, banyak alumni dari UGM. Jadi anak-anak tuh berlomba-lomba kuliah di 
UGM. Kalau bisa kuliah di UGM. Kuliah sesuai dengan kebutuhan yang ada di Pupuk 
Kaltim. #00:08:16-7#  
 
N2: PT Badak ITB.  #00:08:17-7#  
 
N1: PT Badak ITB dan ITS. Sekarang seperti itu mbak. Anak-anak sudah paham. 
#00:08:40-1#  
 
P1: Oke. Mereka sudah paham apa yang dibutuhkan dan sebenarnya ngejar banget, 
pokoknya nanti kalau habis saya kuliah di UGM, saya mau balik ke PKT. Berarti begitu 
ya? Berarti orientasinya memang harus tahu saya kuliah di mana agar saya bisa 
bekerja di sana? Berarti mas orientasi pemuda pun adalah kerja di 2 tempat ini? Ga ada 
orientasi untuk membuka lapangan kerja baru? #00:09:01-9#  
 
N1: Ada. Jadi memang sayapun pernah berpikiran seperti itu dulu. Tapi bagi sebagian 
mahasiswa lah ya. Contoh memang kalau sekarang lebih banyak peluang usaha 
terbuka. Dibanding lapangan pekerjaan yang ada. Setelah proyek berhenti, gitu kan, 
pengangguran tuh lebih banyak dibandingkan kemarin. Anak-anak tuh setelah kuliah di 
luar daerah, memang banyak aspirasi tidak bekerja juga. Karena, terutama dari Jogja, 
dari Makassar, itu lebih menjanjikan daripada harus kerja. Terasa mbak, ketika saya 
lulus, berpikir untuk jadi pegawai negeri, berpikir untuk jadi karyawan itu nomor 2. 
Bahkan memang dalam kondisi sekarang ini saya sampaikan ke adek-adek. Kalau kita 
mau hidup dalam keadaan aman, memang harus bekerja. Karena setelah mereka lulus 
pun, mereka harapkan itu. Kalau di Bontang ini kan sumber keuangan itu hanya ada di 
3 tempat: di pemerintah - APBD, di Pupuk Kaltim, dan di PT Badak. Indominco itu 
hanya cawe-cawe kan kalau itu istilahnya sekarang. Nah kondisi itu yang memang 
menjadi masalah kita. Sehingga kalau mau jadi pengusaha di Bontang, harus dekat 
dengan ketiga sumber keuangan tadi.  #00:10:44-7#  
 
P1: Oke, jadi subsistem aja sebenarnya dari mereka ya.  #00:10:45-7#  
 
N1: Saya pun juga mau jadi pengusaha, masih mikir-mikir mbak. Kalau pengusaha 
APBD, kasian kan setiap bulan 9 baru proyek. Itu juga masalahnya. Kira-kira usaha di 
Bontang tidak sampai 2%.  #00:11:14-3#  
 
P1: Tidak sampai 2% yang independen di luar 3 pihak tadi? #00:11:14-3#  



 
N1: Betul. Kalau mbak jalan-jalan ke Bontang, ada ruko-ruko, ketemu orang jualan. Itu 
mungkin di bawah 2%. Selebihnya itu yang berharap dari Pupuk Kaltim, PT Badak, dan 
pemerintah. Selebihnya kebutuhan orang di Bontang kan karena gaji.  #00:11:29-7#  
 
P1: nah tadi disebutin juga, untuk gaji saja dalam 1 bulan, kira-kira ada 110 milyar dan 
120 milyar. Nah disebutkan ada kebocoran ekonomi di Bontang. Maksudnya mereka 
dapat gaji di sini, tapi tidak membelanjakannya di sini. Nah itu gimana mas? Biasanya 
kan kalau anak muda, di luar, punya visi gitu. "Oh harusnya Bontang di masa depan ga 
kayak gini. Harusnya Bontang ke depan akan lebih baik". Apakah akan selamanya 
orang-orang Bontang akan menggantungkan hidup di 2 perusahaan ini? #00:12:08-5#  
 
N1: Saya kira begini, Pak Joko selalu cerita, bahwa persoalan kita ini bukan masalah 
program di Indonesia ini. Di Bontang pun juga begitu. Bukan perencanaan kita 
masalahnya. Sudah sangat bagus. Tapi eksekusi. Makanya di situ sekarang mbak. 
Ketika memang orang-orang yang bekerja di perusahaan tadi, itu dapat uang, kemudian 
investasi di luar daerah, karena mungkin melihat tidak ada yang menjanjikan di 
Bontang. Program pelabuhan, program bandara. Pelabuhan ni sudah jalan. Bandara 
sudah mulai berjalan, mungkin proses pembebasan lahan yang belum selesai. Saya 
kira saya sangat yakin kalau seandainya  proyek itu berjalan dengan baik, saya 
yakinlah Bontang ini bisa lebih baik. Kemudian akses terutama. Kan tidak bisa 
dipungkiri bahwa Bontang ini orang-orang Sulawesi dan Jawa yang banyak ada di sini. 
Kalau jalur transportasi dari darat dari Balikpapan ke Samarinda dan ke Bontang itu 
bagus, saya sangat yakin pasti hotel berkembang, dan kemudian banyak lagi lah. 
Kemudian orang-orang juga buka konveksi, buka usaha hiburan. Bontang kalau sudah 
sabtu-minggu banyak sepi.  #00:13:50-5#  
 
P1: Justru sabtu-minggu itu sepi ya, karena pekerjanya banyak keluar? #00:13:53-0#  
 
N1: Iya ke luar kota. Samarinda paling dekat mbak. Pupuk Kaltim punya program mbak. 
Setiap sabtu minggu, itu Pupuk Kaltim itu ada siapin bis buat pegawainya pergi ke 
Samarinda. #00:14:06-6#  
 
P1: Supaya pekerja ga stres kali ya.. #00:14:07-2#  
 
N1: Program sudah lama tuh mbak. Masih berjalan sampai sekarang. Nginap di hotel, 
belanja, dijemput lagi, pakai bis lagi.  #00:14:16-8#  
 
P1: Waktu FGD, ada juga yang menyebutkan bahwa pemerintah Bontang itu sudah 
menyiapkan macam-macam, kayak akademi komunitas, tapi persoalannya ada di level 
pemudanya yang ga berminat untuk itu. Bener ga sih mas? #00:14:37-6#  
 
N1: Iya, saya kira harus diakui benar. Setelah saya perhatikan memang pendaftar 
sedikit, ga terlalu banyak. Yang daftar justru sebenarnya pilihan. Jadi anak muda ini 
milih karena memang tidak ada pilihan lain. Maksudnya tadi yang daftar ke sana 
memang yang tidak mampu keluar daerah. Tidak mampu untuk biaya, untuk ke Jogja, 



ke Makassar, ke Samarinda. Biaya kuliah kan mahal. #00:15:06-6#  
 
P1: Berarti sisa gitu ya? Berarti yang tertinggal di sini memang yang kualitasnya yang 
ada di layer kedua, ketiga?  #00:15:13-2#  
 
N1: Betul. Sebenarnya gini, kalau pemerintah bisa menjamin mereka bekerja, setelah 
lulus dari akademi komunitas, ya dari 100% diberikan jaminan kerja bagi 20% terbaik 
seumpama, dijamin kerja di Pertamina, yakin saya pasti anak Bontang lebih bersaing.  
#00:15:34-6#  #00:15:34-1#  
 
P1: Nah jaminan-jaminan itu ga ada? Jadi sebenarnya akademi-akademi itu hanya CSR 
aja gitu ya? #00:15:43-9#  
 
N1: Memang tujuannya hanya untuk memberikan kail. Tapi tidak memberikan jaminan. 
Waktu saya kuliah di Makassar, saya temukan rata-rata rekrutan PNS itu yang dari 
orang lokal, itu pasti. Tidak pernah dari luar daerah. Maksimal pada saat pembagian 
jatah proyek, selalu yang diutamakan orang daerah. Itu juga penting mbak. Saya kira.  
#00:16:26-3#  
 
P1: Nah berarti afirmasi itu belum ada ya? Maksudnya pengarustamaan untuk 
mengedepankan orang asli Bontang untuk bekerja... #00:16:42-6#  
 
N1: Selalu dikaburkan mbak. Ketika kami mau wujudkan, selalu saja mereka 
menganggap kan saya orang Bontang, bukan orang Jawa. Seperti ayah saya orang 
Sulawesi, mama saya orang sini, kalau itu masih mending. Tapi ketika temen-temen 
orang Jawa yang sudah lama di sini, juga berpikir gitu. Tapi saya setuju saja. Hanya 
memang lihat kualifikasi. Tapi memang ada prioritas. Artinya saya juga ga setuju kalau 
orang Dayak, orang Kutai, yang merasa suku asli, kemudian menganggap saya harus 
diprioritaskan. Ga juga. Saya juga ga setuju kalau itu. Saya kira seluruh pemuda di 
Bontang juga ga setuju kalau itu. Yang penting kita kalau memang lihat sudah lahir di 
Bontang, beranak cucu di Bontang, ya dia orang Bontang, walaupun sukunya bukan 
termasuk Dayak atau Kutai.  #00:17:36-7#  
 
P1: Nah balik ke HMB mas. Apakah HMB di sini dan organisasi pemuda lain di Bontang 
cukup punya saluran untuk didengar pemerintah? Kayak tadi kan ada perwali yang 
merugikan. Nah itu seperti itu apa mekanismenya kalau mau protes? Ada ga 
salurannya? #00:18:02-2#  
 
N1: Sebenarnya di Bontang ini tidak terlalu sulit mbak. Kalau saya teriak, "mbak tahu 
saya Kusnadi"? Sederhananya begitu. Jadi untuk ribut di Bontang, memang banyak 
orang bilang potensi konflik di Bontang cukup besar. Tapi untuk cepat damai juga 
besar. Seperti sekarang saat pilkada. Kita berdua sudah berteman, tapi kita 
berseberangan ideologi. Saya dukung siapa, dia dukung siapa. Saya yakin pasti nanti 
akan akur sendiri, walaupun rawan. Kembali ke tadi, sewaktu saya mahasiswa. 
Rasanya saya tidak punya batas untuk ketemu pak walikota. Sama pak Sofian Hasdam 
waktu itu. Cuma yang memang menjadi berat adalah masalah eksekusi itu tadi mas. 



Walikota itu punya mengijinkan atau tidak untuk mengapresiasi aksi-aksi saya. Selama 
saya, saya merasa dimudahkan dengan apa yang saya inginkan. Teman-teman 
mahasiswa juga, butuh asrama, butuh anggaran operasional ditambah, butuh 
beasiswa, "bu ini sudah ga capable lagi, kami usul sekian". "Coba kus bikin coba. Coba 
dari HMB bikinkan RAB". Kira-kira kenapa saya harus kasih anggaran di proposal untuk 
asrama segitu. Ya sudah kami bikinkan. Saya kasihkan nota-nota bayar listrik, bayar 
air, dll. Itukan anggaran beasiswa. Ini 1,5 juta seumpama tahun 2000. "Cukup ga?" "Oh 
engga cukup pak" "Kalau eksakta 3,5, kalau sosial 2,5. Karena beda keperluan pasti".  
#00:20:30-0#  
 
P1: Berarti aksesnya masih mudah dan pemerintah juga bisa diajak bicara dalam level 
level yang seperti itu ya. Sekarang selain HMB ada yang lain ga mas? #00:20:51-6#  
 
N1: Ini repotnya, karena organisasi kemahasiswaan terbagi dua. HMB ada pengurus 
pusatnya, kita membawahi 9 cabang di seluruh Indonesia. Di Samarinda yang paling 
banyak mbak. Ada 3. Ada Kapasibon, HMB Reformasi. HMB Reformasi itu pada zaman 
saya. Suka nerapin aturan, kesepakatan rakernas itu ada. Nanti kalau bikin proposal, 
nanti mengetahui harus saya, pengurus pusat. Sepakat semua kan mbak. Tapi 
Samarinda engga mau mengetahui saya. Tiba-tiba dipanggil Pak Bahri. "Kenapa pak?" 
"Ini kus, anak Samarinda ngajuin proposal kegiatan, mengetahui kamu ga ada ini. 
Biasanya kan ada ni." "Oya pak. Jogja udah lapor saya. Ini yang belum nih pak." 
"Gimana ni kus"."Pending pak". Konfirmasi. Ga mau datang ke saya kan. Pemerintah 
waktu itu, Pak Sofyan, ga mau ribut. Ga mau rame-rame lah. Udah selesaikan aja 
masalahnya. Akhirnya dikasihkan saja uangnya. Kelar juga masalahnya kan. Langsung 
persoalannya, maksud saya, ketika uang itu cair, diberdayakan betul-betul atau tidak 
untuk kepentingannya. Nah saya tanya lah anak-anak di Samarinda setelah 3 bulan 
kemudian. Ada ga kegiatan ini? "Ga ada bang". Masalahnya begitu. Sehingga saya 
diisukan suka mengintervensi. Padahal sebenarnya bukan itu. Sampai demonstrasi 
mbak. Ga usahlah. Kalau kalian mau saya mundur, kan sederhana aja. 50% + 1 kan. 
Pengurus semua cabang 50% + 1, saya mundur. Waktu itu tidak terjadi sampai saya 
selesai. Disitulah HMB Reformasi terbentuk.  #00:23:22-5#  
 
P1: Berarti ada semacam organisasi tandingan gitulah. Ga cuma Golkar yang hot.  
#00:23:30-6#  
 
N1: Dengan pemerintah sekarang, semuanya diakomodir. Kita minta tidak diakomodir, 
tapi diakomodir.  #00:23:37-0#  
 
P1: Apa alasan pemerintah mengakomodir semua? Apakah karena soal ga mau ribut 
aja? Atau gimana?  #00:23:47-5#  
 
N1: Itu sudah masalah utamanya.  #00:23:48-4#  
 
P1: Pemerintah emang ga mau ribut terus kalau minta duit, dikasih. Gitu doang 
caranya? #00:23:54-6#  
 



N1: Mereka kan selama aturan ga diatur ngapain juga ga mau kasih. Ngapain kan. 
DPRD juga ga mempersoalkan katanya. Kita sudah ke mana-mana tuh tembusin surat. 
Minta tolong supaya ini dimediasi, gabung aja, ga mau. Tetap aja. #00:24:13-6#  
 
P1: Berarti sifatnya memang sudah politis akhirnya ya. #00:24:19-2#  
 
N1: Karena memang di satu sisi pemerintah kita kalau saya perhatikan berkepentingan 
dalam hal ini. Karena adik-adik saya yang HMB ini lebih banyak di luar daerah. Itu 
akses mereka kan kurang. Paling datang ke Bontang juga jarang, paling 6 bulan sekali 
atau setahun sekali. Dibanding dengan Samarinda, itu beda intensitasnya. Anak-anak 
akhirnya, kita sederhanakan saja. Mau demonstrasi misalnya. Kalau mau demonstrasi, 
ini sudut pandangnya pemerintah ya. Ah kalau pengurus pusatnya Kusnadi itu paling 
butuh waktu.  #00:25:02-3#  
 
P1: Ngumpulin orangnya lama dan biayanya dari mana, gitu ya.. #00:25:02-3#  
 
N1: Pengurus pusatnya udah pada alumni. Banyak yang jadi PNS. Samarinda tidak. Itu 
masalahnya. #00:25:16-4#  
 
P1: Kapan dia mau demo, tinggal datang aja ya.  #00:25:17-2#  
 
N1: Paling kenceng kan. Udah orangtua itu udah engga dianggap, udah ga ada 
hormat-hormatnya. Masing-masing ada kekuatan dan kekurangan, makanya mungkin 
diakomodir semua.  #00:25:30-9#  
 
P1: Ngomongin soal demo, soal konflik, tadi Mas Kusnadi juga sempat bilang potensi 
konflik di Bontang sebenarnya cukup besar. Nah bisa ga saya mendalami soal itu. Yang 
mas Kusnadi maksud dengan potensi konflik di Bontang besar itu yang seperti apa 
kalau secara garis besarnya? #00:25:55-3#  
 
N1: Sederhananya, saya kira umum ya, kalau kita ini Indonesia mini di Bontang. Ada 
semua suku lah. Tapi memang suku terbesar Jawa. Syukurnya mbak, orang timur yang 
lama di Bontang, orang Bugis yang lama di Bontang, itu ter-Jawanisasi. Logat, karakter, 
berubah. Jadi kalau potensi iya, karena berhubungan dengan suku tadi itu. sehingga 
memang kalau untuk dipecut, saya kira jadi mbak. Tapi selama ini, yang paling terasa, 
yang hampir terjadi waktu itu, hanya suku. Eh agama. Saya kira memang itu yang 
paling berbahaya. Saya ambil contoh saja. Ada satu daerah, namanya Kanaan. Kanaan 
itu mayoritas orang Toraja, sehingga mayoritas Kristen. Surat saja mbak. Hanya surat 
datang ke daerah saya Loh Tuan, yang mayoritas orang Bugis dan Islam. Apa yang 
terjadi, orang-orang berbondong-bondong udah bawa parang semua. Jadi mereka mau 
nyerang ceritanya. Engga tau dasarnya dari mana. Penyebabnya ga tau juga. 
Penyebabnya juga ga ada orang yang ribut. Kalau kasus Sampit kan karena ada orang 
yang ribut.  #00:27:41-4#  
 
P1: Iya, pemantiknya apa. Kenapa cuma surat terus jadi bisa. #00:27:44-3#  
 



N1: Iya, bisa mbak. Bapak saya kan ketua RT waktu itu. Jadi tokoh-tokoh masyarakat, 
tokoh-tokoh partai, dikumpulin di Loh Tuan. Jadi ini yang datang di sana ada tokoh 
partai, ada tokoh adat juga. Dipanggil, ketemuan. Alhamdulilah clear. Itu yang hampir 
terjadi. Kalau saya suku sih di Bontang insya Allah tidak. Pasti putus di persoalan 
pribadi. Mungkin karena lebih besar karyawan atau pekerja di Bontang, dibanding orang 
yang wara wiri cari kegiatan, cari usaha. Seperti negara lain. Saya kira itu salah satu 
penyebabnya mungkin dan faktornya. #00:28:35-3#  
 
P1: Itu potensi konfliknya kemudian nah tadi mas sempat nyebutin tadi tokoh-tokoh 
politik, tokoh-tokoh masyarakat sempat kumpul untuk menyelasikan permasalahan itu 
yang hampir meledak tadi. Mas kalau misalnya ngeliat fungsi mereka dalam hal 
meredam konflik, itu sejauh mana mas?  #00:28:59-3#  
 
N1: Kalau itu memang, karena tadi itu sudah saling kenal. Kalau tadi ibaratnya saya 
teriak di sana, mbak Kadek akan langsung tahu itu suara saya. Itu juga mungkin faktor 
utamanya. Ketemu di berbagai event. Sehingga apapun bentuknya, kehidupan 
berbudaya, partai, atau politik. Jadinya jadi berteman mbak. Sangat sulit memang untuk 
ngelihat gesekan di Bontang.  #00:29:36-9#  
 
N2: Karena orangnya itu-itu saja.  #00:29:36-5#  
 
P1: Nah balik lagi, kecil, penduduknya sedikit. #00:29:40-6#  
 
N1: Sama dengan KNPI. Itu lagi ada konflik, konflik sekarang. Itu di Kaltim. Orang 
harusnya bisa ribut itu. Tapi karena yang lihat di sini siapa, sana siapa. Itu anak-anak 
muda. Karena yang dilawannya senior-senior. Belum lagi melihat yang ada di 
belakangnya siapa, oh bapaknya siapa, itu jadi repot urusannya. Kayak beliau nih 
mbak. Beliau baru 10 tahun di Bontang, tapi mertuanya siapa.  #00:30:15-4#  
 
P1: Karena kecil, kemudian mudah di-trace sampai mertuanya siapa, siapa bapaknya, 
dan ke mana linknya.  #00:30:26-6#  
 
N2: Kalau di Bontang mudah melihatnya mbak. Kalau ini rujukannya ke sini, kalau ini 
kenalannya si sini. Ketemu-ketemunya di mana. Jadi kalau orang mau ribut, memang 
gampang ribut, tapi ketika mau ribut, kan dirujuknya oh itu juga - itu juga. Tokoh ormas, 
tokoh agama, tetua-tetua itu masih kental seperti itu.  #00:30:50-1#  
 
N1: OKP, anggaplah PP yang paling nakal. Ada anak buahnya Panca Marga. Adatnya 
kan lain. Ini kalau sudah musim-musim begini kan, pasti sudah berwarna-warna itu kan 
acara-acara. Tapi mau kita bentrokan dua kubu ini susah.  #00:31:31-6#  
 
P1: Pada akhirnya selesainya juga di meja makan atau di meja diskusi. Karena kenal 
juga semuanya, gimana mau ribut. Lalu gimana kalau misalnya mereka, di satu sisi 
pendatang yang baru pasti cari kerja kan. Nah kan ini pasti semakin besar jumlah 
penduduk Bontang. Nah kemudian apakah model resolusi konflik yang seperti itu masih 
bisa bertahan kira-kira? #00:32:02-1#  



 
N1: Kalau itu, ya itu bagusnya, kalau kita orang-orang timur, selalu cari tokoh, selalu 
cari di mana ada orang yang dituakan. Kelebihannya di situ. Di saat ada beberapa 
perusahaan, masuk ke Bontang, kerjain proyek di Bontang. Kan banyak orang baru tuh, 
orang Jawa, orang mana-mana. Dulu ribut tuh karena perselingkuhan. Jadi orang lokal, 
maksudnya orang Bontang, pacaran sama tenaga kerja kiriman. Itu sampai ke polres. 
Tapi mungkin karena tenaga kerja tadi punya kenal sama tokoh masyarakat di sini. 
Merasa ada kedekatan. Sehingga akhirnya selesai juga. Beberapa kasus juga begitu. 
Kalau kita bicara yang normatif ya, memang yang paling mendasar mbak kalau tenaga 
kerja yang ada sekarang, itu kalau dia ga punya basic pendidikan yang baik, kemudian 
dia datang ke Bontang, dasarnya, mohon maaf, di kampung engga tahu mau bikin apa 
di Bontang. Kita temukan sih kriminalitas, jadi ke pidana. Kita temukan perkelahian, 
oleh SARA, atau apa.  #00:34:10-2#  
 
P1: Nah untuk kriminalitas sendiri mas, rasa aman. Mas Kusnadi berapa lama di luar 
Bontang?  #00:34:22-4#  
 
N1: Saya 7 tahun kuliah.  #00:34:24-9#  
 
P1: Ada ga sih mas perbedaan rasa aman. Misalnya kalau dulu lebih aman nih 
dibandingkan sekarang dalam hal kriminalitas tadi yang mas sebutin. #00:34:46-4#  
 
N1: Kalau itu, pekerjaan tadi memang. Karena Bontang adalah kota orang bekerja. 
Kalau pengangguran makin tinggi, memang banyak. Saya rasakan memang pada saat 
proyek Kaltim 5, Pupuk Kaltim. Itu menyerap tenaga kerja banyak juga. Setelah itu 
banyak yang pulang kampung. Tapi setelah itu ada juga yang tinggal. Terasa nyaman 
kali di Bontang. Nah coba banyak masalah. Memang tenaga kerja kita ini kan ga bisa 
direkrut, karena sektor jasa kita masih kurang, jadi tenaga kerja kita ga bisa terserap 
dengan baik. Saya lihat memang untuk buruh-buruh, atau toko, paling ibu-ibu lah atau 
remaja yang biasa jaga ruko. Atau usia sudah di atas 35 tahun ke atas, dia kan ga bisa 
ngapa-ngapain kalau sudah habis proyek. Kalau ga jadi tukang bangunan, atau TKBM 
lah, Tenaga Kerja Bongkar Muat. Pelabuhan kita kan yang aktif kan cuma Tanjung 
Laut, Pupuk Kaltim, dan Loh Tuan. Serapannya paling mbak, hitunglah 1000 orang.  
#00:36:22-3#  
 
P1: Ga bisa lebih dari itu ya, itu udah maksimal ya.  #00:36:24-8#  
 
N1: Sudah lebih itu. Anggaplah lebih dari 1000 orang serapannya dari 3 pelabuhan ini. 
Loh Tuan itu saya tanya dengan TKBM, itu ada 200. Kalau TKBM di Pupuk Kaltim, 
anggaplah sekitar 500an.  #00:36:50-0#  
 
P1: Tapi mereka terorganisir? #00:36:50-6#  
 
N1: Terorganisir. Begitu juga kalau di mereka, diutamakan orang-orang sini dulu. Jadi 
kalau ngambil, ya paling orang Loh Tuan yang ke Tanjung Laut.  #00:37:08-6#  
 



P1: Mas kan tinggal di Loh Tuan nih. Nah tadi banyak obrolan nih soal Loh Tuan. 
Katanya masyarakatnya kalau ada tuntutan, mereka sering mengutamakan saluran 
model demo. Bener ga mas? Kenapa? #00:37:30-3#  
 
N1: Iya. memang sepertinya dialog itu selalu karena janjilah. Misalnya "oh iya, kita akan 
utamakan orang daerah". Pada saat tes, katanya akan diutamakan. Tapi dalam tes, 
realisasinya tidak seperti itu. Itu yang sering muncul di kita mbak. Makanya memang 
cara yang harus dilakukan ya demo saja. Cuma yang saya sayangkan demonstrasi itu 
rasanya selalu memang dari mereka-mereka. Ketika mereka demonstrasi, ada saja 
yang berhenti. Karena yang demonstrasi itu yang dekat-dekat saja dengan korlap. Ada 
saja kekurangannya. Tapi memang cukup ampuh.  #00:38:21-7#  
 
P1: Oh mungkin seringnya demonstrasi itu karena mereka menganggap bahwa itu 
adalah saluran paling ampuh ya.  #00:38:25-8#  
 
N1: Karena negosiasi dengan cara dialog memang normatif. Jadi ada satu cerita mbak 
yang saya belum pernah cerita ke beberapa teman. Di Pupuk Kaltim itu selalu bilang 
begini, tapi dulu ya, ga tau sekarang. Ikut tes di Bontang, kita cari S1 sekian, kita cari 
SMA sekian. Kalau ga dapat di Bontang, kita ke Samarinda carinya. 3 kali di Bontang, 
kemudian di Samarinda. Di Samarinda dibuat se-Kaltim. Kemudian kami keluar daerah. 
Jadi kesimpulannya memang luar daerah. Karena memang kami paham bahwa Pupuk 
Kaltim dan PT Badak punya kerjasama. Kalau untuk spesialis, saya kira yang punya 
spesialis khusus kayak kedokteran, mungkin masih maklum lah. Tapi untuk tenaga 
kerja, yang S1 notabene di pabrik cuma periksa tombol, anak-anak sini juga bisa 
diajarin untuk pencet-pencet tombol atau pegang remote, saya kira semua bisa. Untuk 
pekerjaan operator, saya bisa di Bontang. Anak-anak SMA, SMK pintar-pintar kok 
mereka mbak. Sudah banyak menang olimpiade. Mungkin kesempatan kali ya yang 
penting sama informasi. Saya ga punya kenalan sama Pupuk Kaltim. Kadang-kadang 
anak-anak yang ga mampu itu dapat informasi sehingga dapat kerja.  #00:40:25-7#  
 
N2: Kalau PT Badak memang sejak 10 tahun terakhir sudah tidak merekrut karyawan. 
Semua karyawan yang masuk itu outsourcing. Lewat pihak ketiga. Badak itu suplai 
tenaga permanen dari Pertamina. Jadi di sini tidak ada rekrutmen. Pertamina yang 
merekrut di Jakarta, baru dilempar ke sini. Statusnya tetap sebagai karyawan 
Pertamina. Nah kalau di PKT ini, ada semacam kesepakatan tidak tertulis di lingkungan 
direksi PKT, itu soal pergantian. Ini masih perlu dikonfirmasi. Jadi setiap 1 karyawan 
yang pensiun, itu dapat 1 jatah untuk memasukkan 1 keluarganya. Ini yang membuat 
rekrutmen itu seringkali hanya formalitas. Selain itu, saya merasa juga ada masalah 
serius dengan lingkungan. Sampai sekarang belum ada 1 peneliti pun yang mampu 
menembus PKT. Dulu saya juga pernah menulis kenapa di Bontang itu dibangun autis 
center. Itu dari kementerian. Di Bontang ini, anak autis itu hampir tertinggi di Indonesia, 
sudah mencapai 400 lebih.  #00:44:14-3#  
 
P1: Berarti memang jumlah anak yang terlahir autis di Bontang tinggi sekali ya. 
#00:44:17-6#  
 



N1: Tinggi sekali. Termasuk anak saya mbak. Anak saya kan hiperaktif itu.  
#00:44:29-6#  
 
N2: Termasuk anak saya juga mbak. Tapi kita susah menyebut itu faktor lingkungan, 
karena tidak ada riset. Beberapa tahun lalu, ibu ketua wakil ketua DPRD, itu dulu orang 
Direktur RS PKT. Dulu dia ambil spesialis dan mau riset tentang itu. Tapi dilarang. 
Sudah almarhum beliau sekarang. Jadi menurut saya ada persoalan serius. Tapi 
memang tidak bisa kita buktikan, karena secara ilmiah, tiap 3 bulan BLH ambil sample 
dan ambang batasnya normal. Tapi fakta di lapangan, di mana-mana berdiri klinik untuk 
autis. Sampai pemerintah mendirikan autis centre. Kenapa? Sementara daerah lain 
rasanya tidak. Bahkan saya bilang ini seperti fenomena gunung es. Karena banyak 
orang tua yang tidak mau mengakui. Anak saya sampai sekarang usia 4 tahun masih 
terus terapi. Hampir semua terancam dengan persoalan autis. Belum lagi flek tadi ya. 
Kalau flek itu kan masih bisa lah kita obati. #00:46:09-9#  
 
P1: Artinya memang ada ancaman yang seperti gunung es tadi. Untuk generasi 
berikutnya. Berarti ancaman itu serius ya.  #00:46:24-9#  
 
N2: Kalau sekarang kita diskusi dengan siapapun itu kan, karena orang bicara ilmiah, 
apa yang mendasari...itu kan asumsi. Ini kan sebenarnya kita bicara gini kan asumsi. 
Asumsi bahwa keberadaan industri ini berdampak pada kesehatan anak-anak yang 
baru lahir, baik psikis maupun fisik. Tapi itu asumsi. Faktanya memang banyak. Kalau 
kita bandingkan dengan daerah asal saya misalnya, itu sangat jarang ya. Dan itu 
anehnya, ketika anak saya terapi, anehnya orang-orang tua yang saya temani terapi itu 
juga banyak yang hidupnya di dalam kompleks. Belakangan saya baru tahu ketika saya 
konsultasikan dengan RS PKT sendiri, di Bontang itu tidak disarankan ibu hamil, 
termasuk bayi di bawah 3 tahun, untuk diajak jalan di bawah jam 9 pagi. Anak bayi, 
orang hamil, itu jangan keluar rumah di bawah jam 9 pagi. Karena embun yang 
bercampur dengan amoniak itu belum terurai dengan matahari. Nah ini memang 
informasi ini masih informasi yang belum terverifikasi dan belum menjadi konsumsi 
publik. Saya yakin ketika kesadaran dan pengetahuan masyarakat semakin baik, ini 
tentu akan menjadi persoalan. Kalau yang sadar itu 1-2 orang keluarga, itu kan belum 
menjadi persoalan. Generasi yang di atas kita ini kan sudah tidak paham lah. Tapi 
generasi kita yang di atas usia 30, yang sudah melek informasi dan kesehatan, 
mungkin kita di usia 50 tahun kalau masih di sini, bisa menggerakkan itu menjadi 
sebuah persoalan kota. Tapi kalau sekarang kan mau menggalang dukungan kan, 
"aduh siapa elu kan?". Itu asumsimu sendiri.  #00:48:56-1#  
 
N1: Jadi kalau datang lingkungan hidup, pasti jawabannya, "tuh masih hidup 
ikan-ikannya". Ya tapi kan ikan bisa beradaptasi. Buaya pun bisa beradaptasi. Sudah 
ada beberapa kasus buaya yang menggigit manusia. Jadi sepertinya karena sudah 
banyak mati ikan-ikan, buaya cari mangsa yang lain. Menyambung yang tadi mbak, apa 
yang kita inginkan di Bontang, kalau terkait kepemudaan, itu juga masalah. 
...................... Pikiran mahasiswa juga jadi masalah. Ada sebagian kawan-kawan, habis 
demonstrasi, terus negosiasi. Itu juga masalahnya.  #00:50:19-9#  
 



P1: Jadi sebenarnya hanya digunakan sebagai pembuka pintu negosiasi ya 
sebenarnya.  #00:50:22-2#  
 
N1: Tahu proyek lagi mbak.  #00:51:14-3#  
 
P1: Mas balik lagi ke soal Lok Tuan tadi. Ada yang menyebut bahwa konflik laten yang 
ada di Bontang itu soal pertanahan. Katanya harga tanah di sini sudah ga masuk akal. 
Karena daerahnya kecil. Kemudian bagaimana masyarakat menyikapi ini?  
#00:53:16-7#  #00:53:16-7#  
 
  
N1: Saya rasa sudah ada perda. Kita ada pegang data dikasih sama orang tata kota. Itu 
kan ada klaster-klaster tanah kan, kelas A, kelas B, kelas 1, 2, 3. Jadi kalau untuk 
berhubungan dengan perbankan, saya kira engga ada persoalan. Lembaga-lembaga 
hukum yang jelas, saya rasa ga masalah. Transaksi-transaksi orang per orang yang 
kadang-kadang bermasalah. Ketika itu tidak ada hubungannya dengan 
lembaga-lembaga hukum. Kalau itu memang iya. Karena semenjak perusahaan berdiri 
ini mbak, kemudian semua jalan mulai dicor, semua jalan boleh diaspal, saya kira itu 
yang jadi bermasalah. Itu yang jadi pemicunya. Contoh kecil saja, ada lokasi yang 
dikapling sama masyarakat. Sebelum dikapling itu harganya cuma 50 ribuan per meter. 
Setelah dikapling, dijadikan badan jalan, jadi 300 ribuan per meter. Jadi memang 
suka-suka mereka. Jadi harga di Bontang berdasarkan suka-suka. Padahal ada Perda 
lho. Di lokasi ini, perdanya kena sekian.  #00:53:16-7#  
 
P1: Berarti sudah sampai level diperdakan ya masalah tanah itu. Kalau soal okupasi 
lahan, jadi kan karena harganya yang suka-suka mereka itu, yang akhirnya diperdakan. 
Buat pendatang atau pekerja itu kan pada akhirnya butuh tempat tinggal, yang pada 
akhirnya mengokupasi hutan lindung. Itu beneran ada mas? #00:53:40-1#  
 
N1: Itu beneran ada. Kalau ke Lok Tuan, itu ada kampung, kita ga usah ngomongin 
hutan lah ya. Kita ngomongin laut aja. Itu musiman kan. Pemukiman di atas laut juga 
sudah ada.  #00:54:05-4#  
 
P1: Berarti jalan keluar mereka gitu ya? Jalan keluarnya adalah bikin permukiman di 
atas laut, karena ga bertuan.  #00:54:13-1#  
 
N1: Tapi tetap beli mbak. Sama orang yang merasa memiliki. Memang kita mau usut.  
#00:54:29-0#  
 
P1: Dan ga ada yang ngatur soal itu mas? #00:54:29-7#  
 
N1: Belum ada. Jadi memang kan pesisir-pesisir itu kalau kita mau dapat lahan kan 
gampang. Timbun aja, ditimbun, udah daratan kan. Selesai, dapat sertifikat.  
#00:54:46-1#  
 
N2: Yang penting setelah ditimbun, kalau pasang, tidak kena pasang. Karena dalam 



undang-undang, yang dianggap dengan pesisir itu adalah wilayah pasang surut air. 
Kalau ditimbun, pasangnya tidak masuk, ya sudah. Itu sudah darat.  #00:55:05-0#  
 
N1: Jadi memang ada juga 1, isu rencana program pemerintah, jalan layang. Belum 
jadi-jadi kan. Bocorlah rencana pemetaannya. Lokasi-lokasi ini akan dibebaskan. Itu 
sudah mbak. Bayangkan, lokasi pesisir itu mbak. Ini kan lokasi pesisir yang mau 
dipasang kan. Itu yang selama ini ga pernah tergarap, itu tergarap mbak. Itu dikapling. 
Apalagi kalau pembebasan lahan kan, bisa 2 kali lipat.  #00:56:03-1#  
 
P1: Apalagi di sini soal pembebasan lahan itu kan. Soal bandara, juga pembebasan 
lahan. Soal mau bikin jalan juga, apa-apa berkaitan dengan pembebasan lahan. Kalau 
ketimpangan sendiri, gimana melihatnya? Misalnya kayak ada numplek di bagian 
Bontang Selatan, di kota. Kemudian ada mau dikembangkan di Bontang Lestari. 
#00:56:33-4#  
 
N1: Memang kepadatan penduduk sama ketersediaan lahan itu paling banyak ada di 
Bontang Lestari. Paling banyak di sana. Rasanya mungkin 30% wilayah Bontang itu 
ada di Bontang Lestari. Ada kantor walikota, DPRD, dsb. Pak Sofyan yang punya 
rencana memang. Diharapkan daerah itu yang akan dikembangkan. Saya kira wajar 
dan kalau bicara 5 tahun lalu memang diprotes. Mau ke kantor walikota, DPRD, harus 
ke luar kota. Sekarang pelan-pelan orang sudah mulai merasa perlu itu. Karena kalau 
kita tetap di tengah kota, lahan sudah sempit. Paling kita bangun gedung bertingkat 
kan. Gedung bertingkat kan dilarang tuh. Di tengah kota itu dilarang perhubungan.  
#00:57:48-5#  
 
N2: KKOP. Yang masuk KKOP ga boleh.  Kawasan Keselamatan Operasi 
Penerbangan. #00:57:55-4#  
 
N1: Punya PT Badak.  #00:58:00-6#  
 
N2: Itu pemerintah sekarang ini kemarin sudah menggodok perda tentang bangunan 
vertikal. Justru yang di luar KKOP itu sudah disarankan. Itu salah satu solusi yang 
dipersiapkan pemerintah terkait tata ruang. Supaya bangunan itu dibangun di atas, 
vertikal. Ini sekarang pilot project pembangunan rusunawa, itu dari Kementerian 
Perumahan dan PU. Itu sudah jalan.  #00:58:35-0#  
 
N1: Mulai juga ni Bontang akan punya rusunawa. Ada 1 kan ini. Sudah jadi. 
#00:58:43-5#  
 
P1: Nah sasaran rusunawa itu sendiri siapa mas?  #00:58:45-8#  
 
N2 Warga miskin.  #00:58:54-0#   #00:58:54-0#  
 
P1: Gimana mendefinisikan warga miskin di sini? Katanya sulit? #00:58:54-0#  
 
N1: Ya memang waktu Megawati jadi presiden, Pak Sofyan berikan data orang miskin 



Bontang sekian persen. Jadi memang di daerah pesisir, terutama di rumah-rumah 
penduduk yang di atas laut, itu hampir mbak di bawah garis kemiskinan. Itu kemudian, 
kalaupun ada, di tengah kota itu, mereka yang sudah lama di Bontang, tapi kerjanya 
tidak menetap. Banyak di Bontang begitu. Ga mampu bikin rumah, banyak. Karena 
mungkin akses Sulawesi lebih dekat, sehingga lebih banyak orang Sulawesi yang 
miskin.  #00:59:55-0#   #00:59:57-3#  
 
N2: Kalau yang saya tahu, terkait pembangunan rusunawa, saya kira pemerintah sudah 
agak sistematis cara bekerjanya. Karena mereka sudah membuat indikator untuk 
mengisi itu. Pertama, indikatornya adalah warga miskin. Yang kedua, yang belum 
punya rumah. Yang ketiga, usia anak itu masih SD. Yang keempat, sebisa mungkin dia 
punya komitmen untuk menabung, senilai paling tidak 500 ribu sebulan, yang 
diproyeksikan misalnya dalam jangka waktu 5 tahun, dia bisa beli lahan. Asumsinya kan 
kalau orang ngontrak, itu kan paling tidak 500 ribu sebulan. Nah dana kontrakan itu 
harus disiapkan dengan ditabung. Supaya nantinya dia bisa beli lahan atau bisa punya 
rumah sendiri. Jadi saya kira dalam hal ini pemerintah bekerjanya sudah cukup 
sistematis. Artinya dia sudah berhitung untuk mengisi ini dan orang-orang ini tidak 
bertahan selamanya.  #01:01:12-6#  
 
P1: Mas Kusnadi, terakhir nih, mau nanya soal, Mas Kusnadi kan berarti orang yang 
cukup aktif di perusahaan, dalam hal ini bank ya. Pernah memperhatikan ga sih 
fenomena CSR yang dilakukan oleh 2 perusahaan besar ini, selain beasiswa tadi. 
Kalau sekarang kelangsungannya seperti apa?  #01:02:35-8#  
 
N1: Memang kalau saya merasakan, justru PT Badak mbak. Kalau Pupuk Kaltim cukup 
lumayan lah. Dalam artian di sana sudah ada simpan pinjam. Namanya PUKK. Bentuk 
bantuan tunai, hibah, langsung buat masyarakat tidak mampu, seperti sembako sudah 
sering dilakukan. Kalau yang rutin berjalan ya PUKK tadi itu. Cuma yang belum pernah 
temukan PT Badak, yang sama yang dilakukan oleh Pupuk Kaltim.  #01:03:31-7#  
 
P1: Emang mereka terkesannya lebih tertutup atau? #01:03:34-5#  
 
N1: Bener mbak. Itu yang saya rasakan di Bontang, mereka sangat tertutup. Masuk 
saja susah mbak. Apalagi mau cari informasi kan. Harus pakai stiker, ditanya mau ke 
mana. Kalau engga, titip KTP.  #01:03:48-5#  
 
P1: Tapi mas pernah ke dalamnya? #01:03:51-1#  
 
N1: Oh sering. Untuk kepentingan organisasi, kepentingan kantor juga. Waktu 
mahasiswa kita juga sering. Memang kita maklumi permukiman yang di dalam kan 
dekat dengan perusahaan, pabrik. Cuma memang kalau sampai di luar pun, untuk 
urusan-urusan yang engga jelas, engga dikasih. Mau ketemu siapa, ga akan dikasih, 
kalau ga jelas. Itu juga yang mungkin membuat mereka aman dari demonstrasi.  
#01:04:28-1#  
 
P1: Aman dari demonstrasinya bukan karena ga ada yang ga puas. Tapi karena 



memang restriksinya tinggi.  #01:04:42-7#  
 
N1: Restriksinya tinggi. Ga tau wartawan ya. #01:04:42-7#  
 
P1: Wartawan boleh masuk ga? #01:04:43-0#  
 
N2: Masuk, tapi tetap tinggal KTP juga.  #01:05:03-5#  
 
N1: Waktu saya masih mahasiswa, ribut saya sering mbak. Kalau dapat bantuan dari 
PT Badak, PT Badak kan selain uang juga kasih barang. #01:05:16-2#  
 
P1: Berarti mereka kasih juga dong? #01:05:20-5#  
 
N1: Untuk beberapa isu, iya. Tapi kalau untuk CSR yang tersistematis seperti Pupuk 
Kaltim, tidak. Untuk beberapa LSM, dengar-dengar sih ada. Kalau terkait lingkungan 
sepertinya ada. #01:05:37-1#  
 
N2: Sama seperti yang dikatakan dalam FGD kemarin, untuk mendapat CSR itu harus 
menjadi mitra binaan. Persoalannya, untuk menjadi mitra binaan itu tidak mudah.  
#01:05:51-5#  
 
P1: Ada syarat tertentu tidak? #01:05:58-0#  
 
N1: Ada. Mereka disuruh presentasi malah. Segitunya.  #01:06:11-9#  
 
N2: Cuma dengan sistem yang seperti itu, saya lihat kalau PT Badak memang mitra 
binaannya sustainable. Jadi betul-betul disupport, bahkan sampai milyaran pun 
digelontorkan. Saya melihat bahwa mereka memang lebih fokus pada output dari mitra 
binaan tadi. Sampai berhasil dan itu bisa dijual.  #01:06:40-4#  
 
P1: Tadi mas kan ada bilang 3 sumber keuangan nih, pemkot, PT Badak, dan PKT. Di 
antara ketiga ini, kalau bagi anak muda Bontang sendiri, gengsinya kalau kerja yang 
mana? #01:06:54-6#  
 
N1: PT Badak.  #01:06:54-6#  
 
P1: PT Badak. Itu bergengsi banget ya. Itu karena apa? #01:06:58-9#  
 
N1: Gaji besar, perumahan bagus. Kemudian eksklusif. Pensiunan besar.  
#01:07:17-1#  
 
P1: Oleh sebab itu, setelah lulus SMA, yang terbaik berlombanya masuk PT Badak. 
Setelah itu PKT. Sisanya pemkot. #01:07:29-0#  
 
N1: Setelah pemkot, baru berusaha sendiri.  Saya sedikit mau cerita, tadi dilihat orang 
Bontang mau berusaha, juga sudah berusaha. Tadi pensiunan Pupuk Kaltim itu juga 



banyak yang berusaha. Yang tidak mau pulang ke kampung, itu juga berusaha 
berinvestasi di Bontang. Coba mbak lihat nanti. Itu ruko-ruko di dekat Pupuk Kaltim ini 
kan banyak mbak. Ga tau mau diisi apa, yang penting ada ruko dulu. Saya kadang 
ngolokin teman-teman saya yang bapaknya kerja di Pupuk Kaltim dulu mbak. "Tuh liat 
tuh, kerjaan bapakmu". Bingun mau dibikin apa, makanya dibikin ruko-ruko aja. Itu 
saking mau berusahanya di Bontang.  #01:08:17-2#  
 
P1: Niatnya ada, tapi ga tau nih peluangnya apa.  #01:08:17-9#  
 
N1: Jadi memang kalau makanan, paling itu peluang besar. Orang Bontang senang cari 
makan. Orang pulang kerja, setelah itu mau makan di mana, mau makan apa. Tapi liat 
taste kan. Di sini, memang Jawa sama Banjar mayoritas tastenya. Rasanya rasa itu. 
Kalau selain itu, misalnya pakaian, pasti sepi mbak. Yang paling banyak beli itu orang 
menengah ke bawah. Itu kalau jalan-jalan ke pasar malam. Yang di bawah-bawah 100 
ribu banyak mbak. Kasian ya orang Bontang. Gengsinya tinggi tapi juga mau yang 
murah.  #01:09:13-3#  
 
P2: Tadi yang jadi mitra binaanya PT Badak, apakah mereka UKM kah, LSM kah, atau 
ormas kah? Sebenarnya kelompok apa? #01:09:26-9#  
 
N1: Dominan UKM. Itu prioritasnya. Kalau Pupuk Kaltim, itu syaratnya harus punya 
tempat, mau usaha mulai boleh, tapi harus punya tempat dulu. Mau buka bengkel, 
punya tempat. Kalau ga punya tempat, ga dikasih. Memang benar-benar sih ngantri 
mbak. Proposal tuh ngantri di Pupuk Kaltim. Katanya untuk persetujuan pun, bisa 
sampai 6 bulanan. Cuma ada yang menarik bagi saya setelah melihat di lapangan. 
Memang tetap ada nepotisme kok. Tetap ada kolusi di dalamnya. Bagi pensiunan 
karyawan yang buka usaha. Itu biasanya diproritaskan. Memang sih 50-50 ya. Tapi 
usahanya ada. Kalau saya bandingkan dengan orang yang saya temui di UKM lain, 
yang bukan tidak punya histori bekerja di Pupuk Kaltim, dengan orang yang pensiunan, 
prosesnya lebih cepat yang pensiunan. Tapi mayoritas UKM. Ada pelatihan juga. Ada 
beberapa yang diselenggarakan oleh Pupuk Kaltim. Saya sih paham mereka berharap 
orang Bontang ga bergantung pada mereka dalam mencari pekerjaan. Ga perlu di 
perusahaan atau jadi PNS. Kalau bisa, buka usahalah. Mungkin pekerjaan tangan, bikin 
kue, menjahit. Udah seperti itulah konsepnya. Jangan kasih ikan, tapi kail. Walaupun 
realisasinya soal semangat dan mental ya.  #01:12:15-8#  
 
P2: Kemudian agak loncat nih mas. Tadi kan mas bilang kalau HMB dalam relasinya 
dengan pemerintah, misalnya meminta bantuan atau menuntut sesuatu, itu relatif 
mudah. Bagaimana relasinya dengan perusahaan? Kan tadi dibilang kalau banyak anak 
muda yang kuliah sampai ke Jawa dengan orientasi pulang dan bekerja di kedua 
perusahaan tersebut. Apakah HMB atau organisasi lainnya punya taring yang sama 
dibanding dengan taring ke pemerintah? #01:12:14-3#  
 
N1: Kalau minta apa-apa sih sebenarnya ke mereka sesekali, jadi hanya sesuai 
kebutuhan. Karena selalu sih bahasanya, "Mas Kus, ini kan kita di Bontang. Batas kami 
di Bontang ini kan cuma sekian. Kalau Mas Kus minta 15 juta, kita ga bisa bantu." Gitu 



mbak. Kalau butuh yang lain, butuh nasi kotak, butuh apa, dibantu. Butuh pinjaman 
gedung, yang sifatnya barang, ada aja mas. Nah kalau soal kemampuan berurusan, 
lobi, segala macam, saya kira hampir semua terakomodir lah. Tapi memang yang 
paling sulit itu adalah, kadang saya temukan anggaran habis. Biasanya akhir tahun 
mas.  #01:13:23-4#  
 
P1: Bagaimana dengan alumni HMB atau organisasi mahasiswa lainnya yang setelah 
lulus, kemudian beneran bekerja di kedua perusahaan itu, apakah masih aktif di 
organisasi dan masih punya semacam idealisme saat mahasiswa dulu atau gimana 
mas? #01:13:47-6#  
 
N1: Itu ada beberapa orang yang sesuai dengan bidangnya memang. Kayak pernah 
kuliah di Poltek jurusan kimia, masuk Pupuk Kaltim. Itu ada. Yang lulusan-lulusan Jawa 
ada juga beberapa yang masuk. Saya lihat ada perubahan sih memang di lain 
informasi-informasi yang kita dengar selama ini. Ada perubahan lah dibanding kita dulu 
di tahun 2000 ke bawah, sebelum otonomi daerah. Prioritas daerah Bontang dengan 
disiplin ilmu yang dibutuhkan ada memang. Memang satu sisi ada juga 
informasi-informasi titipan, dan sebagainya. Ada aja memang. Mungkin seperti tadi 
yang dibilang, mungkin jatah karyawan.  #01:14:45-2#  
 
P1: Menyambung tadi soal HMB, kalau sekarang, melihat kekritisan mahasiswa, dalam 
hal ini pemuda, untuk melihat kondisi di sekitarnya, kayak melihat perusahaan, melihat 
pemerintah, dan melihat kondisi-kondisi sosial tadi, itu bagaimana? Mereka punya 
cukup sensitivitas ga? #01:15:14-2#  
 
N1: Itu tergantung mbak. Subjektif iya. Secara organisasi, memang visinya sama. Cuma 
1 hal saya sayangkan. Kawan-kawan ketika kita protes, selalu saja ada yang 
meng-overlap. Itu yang saya sayangkan. Sehingga selalu runtuh di situ saja.  
#01:15:46-0#  
 
N2: Mungkin kalau saya lihat, ada semacam trauma ketika reformasi, kemudian transisi, 
kemudian dibuka keran kebebasan, kan hampir semua orang membangun LSM. 
Kemudian LSM ini dijadikan alat transaksional. Nah dalam perjalanannya kemudian ini 
yang menggerus idealisme dan demoralisasi juga dan nyaris kehilangan kepercayaan 
publik terhadap LSM. Akibatnya apa, ketika ada orang yang mau teriak, sudah 
beranggapan "ah paling kamu begitu aja". Nah kalaupun tidak begitu, faktanya tetap 
saja ada sempalan, partikel bebas kalau saya bilang, yang menguntungkan diri sendiri. 
Makanya praktis kalau kita bicara seberapa kritis mahasiswa dalam pandangan saya, 
saya pekerja media, saya merasa hidup di kota ini tidak punya partner. Karena media 
kan sejatinya tidak bisa beropini, yang bisa kita lakukan adalah menyuarakan aspirasi. 
Tapi kita tidak punya partner. Misalnya tidak pernah ada gayung bersambut. Minggu ini 
semua anggota dewan dinas. Saya bisa saja menulis mbak. Tapi kemudian siapa yang 
menyambut itu. Itu tidak ada yang menyambut. Yang ada kalau kita berharap ada 
resonansinya kembali ke kita, ini tidak ada. Lewat begitu saja. Ini yang memang 
menjadi salah satu persoalan di Bontang. Pemerintah berjalan auto-pilot, lalu 
masyarakatnya apatis. Orang mencari duit saja. Kalau perspektif media begitu ya. 



Kalau misalnya kita menulis berita yang harusnya ada yang menyambut, tapi ini ga ada.  
#01:18:39-2#  
 
P1: Agenda setting nya ga jalan ya..  #01:18:41-2#  
 
N2: Terus saya akhirnya kadang-kadang memaksa-maksa saja orang. Pak, komen pak. 
"Jangan sayalah". Semua orang ga ada yang mau komen. Nah keuntungannya karena 
ini kota kecil, jadi kadang-kadang suara-suara miring itu walaupun tidak disampaikan 
secara resmi, itu direspon. Tapi kritik langsung yang secara terbuka itu sudah sangat 
jarang.  Saya melihat ada ruang baru di media sosial, yang orang lebih berani di media 
sosial. Jadi mungkin karena media sosial tidak terorganisir, mengatasnamakan diri 
sendiri, berani menyampaikan. Kekhawatiran terbesar kita ketika berkelompok, adalah 
partikel bebas yang ikut bermain. Itu yang kemudian menjadi semacam trauma sosial. 
Orang sampai takut berkelompok, "ah nanti kamu saja yang kaya".  #01:20:53-0#  
 
P1: Ada yang saling mencurigai ya. #01:20:54-7#  
 
N2: Makanya media sosial itu aktif pak.  #01:21:01-1#  
 
N1: Mungkin simpulnya di faktor ekonomi mbak. Kalau kita lihat 3 stakeholder besar ini, 
PKT, Badak, dan pemerintah. Kalau kita tidak berkepentingan dengan mereka, juga 
repot kadang-kadang. Karena sumber perekonomian kita hanya di 3 tempat itu. Dan 
terjadilah itu tadi kan kepentingan teman-teman di situ. Sehingga masuklah 
berkepentingan tentang asrama mahasiswanya, beasiswanya. Mahasiswa udah main 
proyek loh mbak. Mahasiswa sudah bikin CV. Buat cari proyek di pemerintah. Jadi itu 
tadi menjadi hambar kan. Sudah tidak menjadi merdu lagi. Itu masalahnya. Jadi 
mungkin simpulnya sumber ekonomi kita yang menjadi masalah. Saya yakin kalau 
sumber ekonomi di Bontang ini jadi heterogen, semua bergerak potensi ekonomi di 
Bontang, ga bergantung sama 2 perusahaan, demokrasi pasti berjalan. Ribut pasti 
sering.  #01:22:43-8#  
 
P2: Tapi pernah ada rencana dari pemerintah atau siapapun untuk membangun 
ekonomi yang lebih mandiri dari kedua perusahaan tersebut? #01:22:43-3#  
 
N1: Iya. Jadi mereka sudah menangkap kan. Kalau Bontang ini bisa dikembangkan jadi 
kota jasa, perdagangan, udah itu visi 15 tahun lalu, ketika Pak Sofyan pertama kali jadi 
walikota definitif. Udah bikin ini, bikin ini. Infrastruktur terutama. Pelabuhan, pasar-pasar 
diperbaiki. Kemudian subsidi bagi orang untuk berusaha. Itu mbak. Secara konsep 
sudah. #01:23:22-7#  
 
P1: Ada rencana ke arah sana, tapi soal eksekusinya beda lagi ya.  Tapi kan katanya 
bandara sudah mau dibangun, tapi mentok di masalah pembebasan lahan. Pelabuhan 
juga. Nah pelabuhannya jatuhnya tanggung gitu ga sih mas? Jadi kayaknya ga bisa 
melayani di luar kedua perusahaan ini.  #01:23:45-9#  
 
N1: Jadi pelabuhan sekarang untuk kapal kapasitas kecil memang. Untuk kapal 



berkapasitas 1000 penumpang.  #01:23:59-7#  
 
N2: Pemerintah kan mendesain pelabuhan itu untuk menjadi pelabuhan barang dan 
penumpang. Nah persoalannya terminalnya yang belum tersedia. Jadi sampai sekarang 
belum sepenuhnya beroperasi. #01:24:12-5#  
 
N1: Kedalaman juga masih kurang. Kalau muter, keruh dia mbak.  #01:24:21-2#  
 
N2: Kemudian memang ada kesalahan perencanaan di pelabuhan itu, kalau saya 
bicara dengan beberapa ahli nautika itu. Itu ada kesalahan karena pelabuhan kita itu 
bentuknya T. Makanya kolam putar ini menghantam ini, harusnya hilang ini. Jadi kalau 
kapal masuk kemudian memutar di sini, itu riskan sekali menghajar ini. Ini kesalahan 
teknisnya. Harusnya ini tidak ada. Kalaupun ada, harusnya bentuknya L. Sehingga 
kolam putar ini bisa lebih leluasa. Sehingga praktis hanya bisa 1 kapal yang masuk. 
Kemudian di sisi sininya, untuk terminal peti kemas belum bisa dieksekusi karena masih 
ada beberapa rumah dan belum bisa dibebaskan, padahal sudah bertahun-tahun.  Dan 
alurnya masih dangkal sekali. Untuk kapal berapa DWT istilahnya. Tapi sekitar itu. Ada 
memang kesahalan dalam perencanaannya. Karena memang dulu awalnya direncakan 
untuk pelabuhan RORO, kapal feri.  #01:25:47-2#  
 
P1: Tiap hari ada kapal berlabuh ga sih mas? #01:25:50-7#  
 
N1: Hanya seminggu sekali. Penumpang seminggu sekali. Kalau kapal barang ada. 
Mereka bawa bahan baku untuk amoniak. Taruh di Lok Tuan, nanti diangkut pakai 
mobil.  #01:26:13-0#  
 
P1: Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, Bontang ini cukup menstimulasi ga 
daerah-daerah di sekitarnya? Kan kita tahu nih, kalau Kaltim ada Bontang, Balikpapan, 
kemudian ada Samarinda. Gimana sebenarnya peran Bontang di antara segitiga ini?  
#01:26:30-9#  
 
N1: Ini juga masalah. Kalau lihat posisi kita, memang tidak cukup menguntungkan. 
Karena kita berada di ujung, pojok. Tidak berada di transit. Biasanya kan semua daerah 
tumbuh karena ada transit. Kalau untuk terminal seumpama, itu kan kalau mau ke 
Sangatta, masuk Bontang dulu bentar. Bukan lewat Bontang. Jadi kalau tinggal di 
Bontang, harus keluar dulu, makan waktu, baru ke Sangatta. Tidak melewati kan. Jadi 
persis kita hanya orang Samarinda ke Bontang, nanti yang Sangatta ke Bontang atau 
Bontang ke Sangatta. Tidak orang yang dari Samarinda ke Sangatta dia transit di 
Bontang. Itu dominan begitu. #01:27:30-8#  
 
N2: Karena dia ibarat botol kan. Kayak semenanjung ya.  #01:28:09-2#  
 
N1: Nah ini memang masalah kebijakan mbak, Kebijakan provinsi. Waktu kita bikin 
diskusi kemarin, jadi hampir semua daerah mau bikin pelabuhan. Sangatta juga mau 
bikin pelabuhan. Balikpapan sudah jelas, bandara sudah punya. Samarinda juga udah 
mau bikin. Begitupun Bontang nanti mau bikin juga. #01:28:49-6#  



 
P1: Belum lagi Maloy ya.  #01:28:49-0#  
 
N1: Jadi memang kesannya pertumbuhan ekonomi kita mau mengambil sharing dari 
pertumbuhan ekonomi daerah lain memang kecil. Tapi orang per orang yang kita 
harapkan. Dari jasa dan perdagangan. Adanya pelabuhan di Bontang sekarang cukup 
lumayan. Karena orang Sangatta, orang Bengalon, orang Kutim mampir ke Bontang 
kalau mau naik kapal laut ke Sulawesi. Kalau Sangatta sudah jalan juga, ga mungkin 
lewat Bontang kan. Itu juga masalahnya. Kalau Sulawesi Selatan, Pare-Pare 
pelabuhan. Maros ga boleh bikin pelabuhan, kecuali pelabuhan barang. Nah gitu. 
Kemudian nanti Makassar terakhir. Nah itu makanya kebijakan di provinsi harus dibuat. 
Memang ini yang ga jalan. Mentang-mentang masing-masing punya anggaran, bikin 
aja. Mungkin mbak pernah dengar juga, terakhir Kukar ribut mau bikin bandara juga.  
#01:30:23-1#  
 
N2: Saya baru terpikirkan barusan mbak. Menarik sebenarnya. Kan harusnya 
pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat itu pada akhirnya berkontribusi 
pada retribusi yang juga meningkatkan PAD misalnya. Kalau kita lihat, itu ada 
kesalahan data sebenarnya dengan KADIN tadi. PAD kita hanya berkisar di angka 100 
milyar. Dari total APBD 1,8 trilyun. Di mana peran kalau ekonomi tumbuh dengan baik, 
harusnya PAD kita meningkat. Balikpapan misalnya sekarang ini sudah menargetkan 
PADnya di atas 500 milyar. Kita kenaikan per tahun itu hanya di angka 10-20 milyar. 
Itupun sumbangan PAD terbesar ada di PJU atau PPJ, Pajak Penerangan Jalan. Yang 
tentu PKT dan PT Badak. Itu kontribusinya hampir 40%. Jadi sektor-sektor yang ada di 
masyarakat itu ke mana? Kalau dikatakan pengaruh, kalau indikatornya perusahaan ini 
mensejahterakan masyarakat, lalu masyarakat ini kemudian usaha-usahanya tumbuh, 
lalu kemudian peningkatan usaha ini berdampak pada retribusi PAD, PAD otomatis 
terdongkrak, harusnya logikanya PAD nya meningkat. Tapi ini engga. Nyatanya 
PADnya stuck.  #01:32:17-7#  
 
N1: Praktis kalau perimbangan pusat daerah dicabut, 100 milyar saja kita punya.  
#01:32:31-2#  
 
N2: Memang kita ini masih sangat bergantung pada dana perimbangan migas. 
Makanya memang ada salah satunya yang sedang diperjuangkan pemerintah tapi 
belum tembus itu adalah kompensasi sebagai daerah pengolah. Karena sekarang 
dalam UU Migas itu hanya dikenal daerah penghasil. Nah di Indonesia ini ada 10 
daerah pengolah. Termasuk Balikpapan dan Bontang, yang dalam skema perhitungan 
bagi hasil migas itu tidak diatur. Padahal kalau bicara resiko dan sebagainya kan itu 
tinggi. Itu salah satu yang sedang diperjuangkan Kota Bontang sejak 10 tahun yang 
lalu, tapi belum keliatan. Sekarang tapi ada peluang, karena revisi UU Migas sedang 
diperjuangkan. Saya juga baru sadar. Kalau dibilangnya perekonomian meningkat, tapi 
kenapa PAD ga naik-naik ya.  #01:34:19-7#  
 
N1: Kalau saya ada 1 masukan mbak. Saya tinggal di Lok Tuan, itu kan dekat PKT, 
produksi Kaltim Nitrat. Itu mungkin jalan selangkah dua langkah sudah sampai area 



kota. Padahal memang kami di situ tertinggal pada saat perusahaan belum ada. 
Perusahaan 85 baru produksi, 75 sudah ada di sana. Yang kami takutkan cuma satu, 
kalau terjadi bencana. Bontang ini kan radius nya sampai 100 km, radius ledakan. 
Otomatis orang pertama itu adalah kami kan. Itu tadi yang diperjuangkan walikota 
pendahulu sebelumnya tentang daerah produksi migas. Kita malah dapat perimbangan 
kecil keuangan pusat dan daerah dibanding daerah penghasil. Padahal kami yang 
bahaya di sini. Kalau PT Badak, PKT hancur, kami yang mati duluan. Orang 
Tenggarong ga dapat, padahal mereka dapat persentase lebih besar dibanding kami. 
Tapi dibanding kondisi sosial, kami berharap begini, ini kan baru-baru mau bikin proyek 
baru Pupuk Kaltim, klaster Pelangi kalau ga salah namanya. Itu Pupuk Kaltim mau bikin 
pabrik, itu radius setengah kilometer dari kami. Kami berharap sebenarnya begini ke 
depan, kalau memang pemerintah pusat atau Pupuk Kaltim punya anggaran banyak, 
pelan-pelan orang Loh Tuan direlokasi.  #01:36:06-5#  
 
P1: Tapi masyarakat bersedia? #01:36:06-5#  
 
N1: Mau kok mereka. Tapi kan ada desakan mereka. Kemarin ada penolakan tuh 
penolakan untuk membangun klaster itu. Tapi sebenarnya sama saja. Kalau bicara 
yang terdekat kan, polusi kan. Tadi Pak Dohang cerita mengenai polusi ikan. Ga usah 
kita bicara polusi udara, kita bicara polusi laut, itu jelas-jelas terlihat. Karena ikan kita 
makan.  #01:37:08-4#  
 
P1: Oke mas. Kompleks ya memang kalau didalami.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Narasumber Danlanal Morotai, Letkol (PNV)  Andy Nur Abadi, ST. 
Penanya : Cristian/Sahril Samad  
Morotai, 23 Oktober 2015 
 
Narasumber: Morotai merupakan salah satu daerah terpencil yang terletak di 
pulau terluar maka dari situ saja kita sudah mengetahui kira-kira 
hambatannya seperti apa sudah sangat jelas.”Saya baru 3 bulan bertugas di 
Kabupaten Pulau Morotai, sebelumnya saya ditugaskan di magelang, sebagai 
Danyon bagi taru baru,” katanya. 

Penannya: Sebelumnya pernah tugas di tempat seperti  Morotai.?  

Narasuber: Ya sering,!! Saya dari sabang sampai meraouke saya sudah 
tempati/singgahi, karena saya penerbang, jadi pernah ke Meraouke, Tanah 
Merah, Nabire, Saolaki, Tual, serta Wamena.  

Penannya: Selama 3 bulan tugas disini uda ada kendala yang di temui.?//// 

Narasumber: Selama ini baru runingway saja yang menjadi kendala saya saat 
ini, karena saya penerbang.”Kalau hubungan saya dengan pemda dan 
masyarakat, sangat baik karena semua kegiatan kita saling mendukung satu 
sama lain, baik kegiatan pemda, dalam mendukung pembangunan morotai, 
maupun kegiatan dukungan lainnya, begitu juga sebaliknya, pemerintah 
daerah sangat mendukung kegiatan Lanud dalam berbagai kegiatan.”akuinya.  

Penannya: Misalnya apa pa.?  

Narasumber: Pemda biasanya meminta dukungan dari TNI-AU, Atau dari 
TNI-AU meminta dukungan dari pemda.”Jadi seperti upacara hari nasional, 
pemda membutuhkan personil untuk melatih pasukan paskibraka, serta 
banyak kegiatan lainnya, atau ada keramaian seperti kerusuhan, saat 
demostran melakukan unjuk rasa di kator bupati atau DPRD, maka bantuan 
pasukan kita untuk pengamanan salu disiapkan, jadi hubungan kita sebatas 
itu, kalau soal politik kita tidak terlibat, hanya pengawalan kita tetap lakukan. 
Namun itupun panggilanya melalui polisi, dimana polisi diserang dan sudah 
kewalahan kita dihubungi untuk membakup dibelakang polisi, tapi tidak 



menggunakan senjata hanya menggunakan kayu, dan tidak digunakan untuk 
memukul masa melainkan hanya untuk menakut-nakuti saja,”jelasnya. 

Penannya: Dulu ada peninggalan perang dunia kedua, apa masih ada.? 

Narasumber: Iya masih ada.! Sedikitnya ada 7 landasan yang dibuat oleh 
sekutu dan jepang.”Dua diantaranya dibuat oleh Jepang sedangkan 5 
diantaranya dibuat oleh Sekutu, Tapi beberapa sudah tertutup dengan tanah, 
yang kita gunakan hanya satu runingway, dengan ukuran panjang 2.400 x 
Lebar 30 km, tapi masih bisah kita panjangkan. untuk runingway paling 
bagus, untuk Indonesia timur yang dikembangn hannya morotai, dan yang 
bisah menyayingi hanya Biak karena Biak panjangnya 4 km, sedangkan untuk 
morotai hanya 2,4 kilo, namun morotai masih bisah dipanjangkan, hingga 4 km 
yang akan sama seperti Biak.”katanya. 

Penannya: Dulu kenapa dibangun sampai 7 landasan.? 

Narasumber: Karena mereka menggunakan untuk perang sehingga ada yang 
takeoff dan parkir.”Maka yang dibangun harus 7 landasan dengan rute 
penerbangan bersama.”katanya. 

Penannya: Siapa yang membangun.? Apa sekutu atau jepang.? 

Narasumber: Yang membangun bandara di morotai Jepang membangun 2 
landasan, sementara sisanya 5 landasan dibangun oleh Sekutu.”Jadi ini di 
bangun untuk memantau Negara-negara yang dijajah oleh jepang, seperti 
Filipina, dan lainnya.”ungkapnya. 

Namun kata dia, dikarenakan sekutu  sudah mulai mengembangkan sayapnya 
dimana-mana, hingga daerah jajahanya masuk ke Asia, maka jepang 
ketakutan karena merasa daerah, jajahannya akan diambil alih oleh sekutu, 
maka Jepang memilih untuk menyerang lebih duluan ke ferharbert. Dengan 
memakai kapal induknya memarkir di tengah laut dan menyerang ferharbert, 
namun paska penyerangan, tepatnya dua  hari paska penyerangan di 
ferharbert, sekutu balik menyerang jepang yang berpusat di morotai, Jepang 
ketakutan dan melarikan diri ke hutan, “terangnya. 



Penannya: Saat dikuasai oleh jepang berapa tahun lamanya.? 

Narasumber: Kurang lebih ditahun 50 an, sekutu masih menguasai 
morotai.”Kita merdeka tahun 45, dan di tahun 50 an baru sekutu menyerahkan 
kepada kita, karena saat penyerangan balik yang dilakukan oleh tentara 
Australia, yang dibantu oleh sekutu, sebagian besar tentara jepang yang berada 
di Morotai hampir semuanya mati, kurang lebih 400 ribuh tentara jepang mati 
semua, makannya Nakamura juga ikut lari ke hutan dan ditemukan oleh warga 
setempat sekian lamanya. Disini juga strategi sekutu untuk menjatuhkan Bom 
Atom ke Nagasaki dan Hirosima,”jelasnya. 

Lanjut dia.”Seandainya saat itu, jepang tidak melakukan penyerangan ke 
Australia di Ferharbert, maka sekutunya Amerika tidak akan menjatuhkan 
Bom Atom di Hirosima dan Nagasaki,”katanya. 

Penannya: Berarti sekutu bertahan di Morotai hingga tahun 50 an.? 

Narasumber: Ia di Tahun 50-an itulah sekutu menyerahkan morotai dan 
pangkalan udara Leo Wattimena, ke TNI-AU, namun saat itu masih memakai 
nama AURI, dalam undang-undang darurat perang, seluruh aset dalam bentuk 
lapangan terbang dan peralatan sekitarnya, diserahkan ke TNI-AU, begitu 
juga dengan perralatan darat langsung diserahkan kepada TNI-AD, dan begitu 
juga dengan peralatan perang laut, semuanya diserahkan ke TNI-AL, dan 
memang begitu perjanjianya, maka semua pangkalan udara milih penjajah 
tetap dikelolah oleh TNI-AU,”ucapnya. 

Penannya: Itu aturan undang-undang darurat sipil tahun berapa.? 

Narasumber: Itu undang-undang KSOP tahun 50-an, dan banyak lagi undang-
undang lainnya. 

Penannya: Berarti sekarang aktifitas landasanya cukup sering, tekeoff landing 
pesawat.? 

Narasumber: Ia cukup sering, pesawat Herkules dan sipilnya Susi Air.  

Penannya: Frekwensinya Berapa Lama pa.? 



Narasuber: Untuk Susi Air 3 Kali seminggu, Namun masih di handel oleh TNI-
AU karena pengelola sipilnya belum siap.! 

Penannya: Memang ada rencana untuk dibangun bandara sipil juga ya pak.? 

Narasumber: Sudah dari tahun 2012 di lokasi yang sama 
berdekatan/sampingan.! 

Penannya: Tapi bandara sipilnya masih berada di sekitar sini atau.? 

Narasumber: Masih didalam bersampingan di areal Lanud. 

Penannya: Tapi pengelolanya bandaranya dikelolah oleh sipil.? 

Narasumber: Ia harusnya pengelolaannya juga dari sipil, karena kalau 
penerbangan sipil maka yang mengelola harus dari sipil. 

Penananya: Kalau saat ini ada penerbangan sipil mendarat di landasan militer, 
apa ada konsekwensinya tidak.? 

Narasumber: Ada.! Harus dibekali dengan surat izin, Spen Cliren (SC) dan Lain 
Cliren (LC), dari mabes TNI- AU melalui Dinas Pengamanan (Dispamsan).! 

Penannya: Berarti seperti ini, pihak Susi Air, harus mengurus ke mabes TNI-
AU.? 

Narasumber: Ia.. Jadi setiap minggu Susi Air harus mengurus, karena ada SC-
nya diberikan, misalnya jangka waktunya satu minggu maka sebelum habis 
masah waktu,  Susi Air sudah harus mengurus kembali. 

Penannya: Berapa lama waktu yang diberikan untuk SC-nya.? 

Narasumber: Biasanya jangka waktnya yang diberikan hanya satu minggu, 
jadi mereka mengurus haru langsung ke mabes TNI-AU. Termasuk SC-nya, 
kalau pilotnya orang asing maka diurusnya juga menggunakan SC-nya warga 
asing, karena wilayah militer.”Jadi yang namannya wilayah militer orang asing 
tidak bisah dekat-dekat dengan kita, harus kita liat paspornya, beda sama 
bandara sipil lainnya yang tidak ada TNI-AU-nya bebas dia, kalau kita disini 
beda, dia tidak bebas.”Kalau dia mau berkunjung ke wisata morotai seperti, 



Air Kaca (Tempat mandi Douglas Mac Arthurt) maka dia harus izin sama saya, 
kalau tidak saya tangkap, apalagi dia ngga punya pasport maka saya akan 
menyuruhnya menjauh.”katanya. 

Penannya: Kalau sipilnya baru Susi Air ya pak.? 

Narasumber: Ia baru satu, itupun saat Sail Morotai.? 

Penannya: Kalau ngga salah Susi Air di supsidi oleh Pemprov.? Terus bentuk 
kerja samanya dengan TNI-AU yang punya landasan.?  

Narasumber: Susi Air disupsidi oleh Pemprov, sehingga harga tiketnya, lebih 
murah dari harga biasa, maka penuh ngga penuh tetap jalan karena pemprov 
yang membayarnya, masalah Susi Air bekerja sama dengan TNI-AU, memang 
selama ini Susi Air sudah membentuk MoU dengan mabes TNI-AU karean 
semua izin dan lainnya sudah ada, hanya saja MoU dengan TNI-AU morotai-
nya yang belum dilakukan.? 

Penannya: Apa itu tidak bermasalah.? 

Narasumber: Bermasalah sebenarnya.! Hanya karena saya ingin membantu 
pemda, maka saya diam-diam saja, saya tidak perlu menghitung.! 

Penannya: Apakah dari pihak TNI- AU sendiri sudah sudah mendorong agar 
Susi-nya melakukan kerja sama baru dengan TNI-AU morotai agar 
mengclirkan semua masalah.? 

Narasumber: Ia..!! “Kita sudah sering lakukan komunikasi dengan pihak Susi 
Air, namun masih beralasan harus berkomunikasi dengan menegernya, karena 
di Morotai tidak ada menegernya, semua hanya agen-agen-nya saja, baik di 
Morotai sendiri, Tobelo dan Ternate, Menegernya ada dipusat di jakarta, jadi 
penentunya ada disana,”cetusnya.  

Penannya: Tapi apakah pihak Susi Air bayar ke Pemprov.? 

Narasumber: Harusnya ada.! Di dalam tiket itu, dalam bentuk potongan pajak 
atau retribusi.”Jadi kalau tiketnya dari provinsi maka pembayaranya harus di 
Provinsi begitu juga sebalaiknya kalau tiketnya di Kabupaten Morotai maka 



pajaknya harus dibayar di Morotai. Harusnya begitu, tapi sampai sekarang 
saya tidak tau seperti apa pembayarannya.? 

Penannya: Kalau untuk Susi Air ke TNI-AU-nya ada atau tidak.? 

Narasumber: Untuk Susi Air ke TNI-AU tidak ada.! Namun itu bukan masalah 
bagi kami, karena kami hanya ingin membantu pemda untuk membuka 
transportasi udara.”Jadi kalau ada yang harus bepergian mendadak maka 
alternatifnya harus menggunakan pesawat maka itu sangat penting untuk di 
buka penerbangan itu, jadi kita tidak melihat berapa yang TNI-AU dapat dari 
Susi melainkan TNI-AU membuka akses transportasi buat masyarakat 
Morotai,”ucapnya. Sembari menyatakan, saat ini pihaknya sudah berkali-kali 
ketahuan mengelola penerbangan sipil, melalaui Susi Air, maka saya sangat 
bermasalah.”Harusnya ini di handel oleh pihak bandara sipil, karena sangat 
berkonsekwensi dengan kami sebagai pengelola bandara militer. 

Penannya: Jadi kalau ketahuan, TNI-AU yang mengurus apa 
konsekwensinya.? 

Narasumber: Konsekwensinya ada. Dan kita sudah ketahuan, dan sering 
dimintai keterangan, seperti kenapa TNI-AU masih mengelola penerbangan 
sipil.? Ya kita hanya menjawab, untuk saat ini, pihak pengelola dari sipil 
belum siap, maka kita masih membantu untuk mengelolanya, karena sipilnya 
belum siap.! 

Penannya: Kalau TNI-AU Morotai dengan Pemda Morotai dan Pemprov.? 

Narasumber: Kita akan menjalin kerja sama baru dengan pemda Morotai dan 
Pemprov, soal bandara sipil baru, yang akan dibangun oleh kementrian 
perhubungan. 

Penannya: Jadi Modelnya yang membangun bandara pemda, sedangkan 
tanahnya milik TNI-AU.? 

Narasumber: Ya.! Tapi yang bangun bukan pemda, melainkan Kementrian 
perhubungan  yang membangun, dengan hak pakai lahan, bukan hak milik.! 

Penannya: Apa sudah ada perjanjian, berupa MoU dari semua pihak.? 



Narasumber: Ada.! Dan sudah banyak pangkalan-pangklan militer yang 
ditumpangi oleh bandara sipil. “Jadi MoU-nya antara pihak bandara dengan 
TNI-AU morotai, Pemda dengan TNI-AU Morotai, serta Pemprov dengan 
TNI-AU Morotai, semua sudah ada. Jadi kita belajarnya dari beberapa 
bandara yang ada di daerah jawa, seperti bandara Halim, Jokja, dan 
Malang.”Ungkapnya. sembari menyatakan, namun sampai saat ini MoU-nya 
belum juga di tandatangani oleh kedua bela pihak. 

Penannya: Kenapa belum di tandatangani.? 

Narasumber: Jadi kesibukan kedua belapihak itu yang menjadi penghambat 
untuk belum dilakukan penendatanganan MoU tersebut.”Sebenarnya yang 
berkepentingan ya pihak perhubungan Morotai itu sendiri, harusnya mereka 
yang proaktif, bukan saya yang proaktif,!  

Penannya: Dari perjanjian itu berapa lama hak pakai.? 

Narasumber: Tergantung.! ada yang isinya setiap 10 tahun di tinjau ulang ada 
juga yang setiap 2 tahun di tinjau kembali, ada macam-macam tergantung 
mereka, maunya berapa lama.! 

Penannya: Ada ngga semacam bagi hasil antara TNI-AU dan Pemda 
setempat.? 

Narasumber: Tidak ada.! Kalau untuk bagi hasil tidak Ada, Karena semuannya 
masuk ke pemerintah melalui pendapatan daerah, jadi tidak ada yang masuk 
ke TNI-AU.”Hanya saja, misalnya perjanjian kita dengan pemerintah melalui 
hak pakai tanah bandara, sementara perjanjian kita sudah berahir, maka 
bangunan dan isinya milik TNI-AU, begitu juga dengan pengamanan bandara, 
disinilah mereka memberikan TNI-AU fie seperti apa.? Harus dimuat dalam isi 
perjanjian itu.”katanya.  Sembari menyatakan, dalam MoU tersebut juga, 
harus dimuat pengamanan bandara seperti apa.? Apakah harus dijaga atau 
dikelolah langsung oleh TNI-AU atau sipil yang mengelolanya sendiri, kalau di 
kelola oleh TNI-AU Fie-nya seperti apa.? “Jangan sampai saat bandara masuk 
di morotai, dan pengamanannya diambil dari TNI- Mariner, ini  kan salah, 
karena beda ilmu. Sudah banyak kejadian seperti ini, terjadi di beberapa 



bandara yang ada di negara kita, seperti di cingkareng Soekarno Hatta, ada 
mariner yang di tempatkan disana sebagai pengamanan bandara, kalau seperti 
ini, TNI-AU juga lebih baik di tempatkan pelabuhan saja biar menjaga 
dermaga,”cetusnya dengan canda. 

Penannya: Apa TNI-AU morotai sudah mempertimbangkan dampak-
dampaknya.? Seperti di Halim penerbangan sipil sudah ramai akibatnya 
mengganggu penerbangan militer saat menggelar latihan, akibatnya latihan 
terhambat.? 

Narasumber: Ia.! Dalam perjanjian kita juga masukan dalam satu item yang 
memuat perjanjian seperti itu.”Jadi penerbangan sipil menerima konsekwensi, 
mau tidak mau saat kita menggelar latihan militer, kita akan prioritaskan, 
maka penerbangam sipil harus di cansel, dan mungkin dilarang terbang dulu.” 
Terangnya. Sambil meminta kepada pihak Susi Air untuk tidak terbang, saat 
pelaksanaan kegiatan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) yang 
dilaksanakan pada tanggal 24-28 November. Saya sarankan untuk tidak 
terbang dulu, seperti itu kira-kira. 

Penannya: Kalau untuk KEK, Pernakah Bapak mendengarnya.? Kalau sudah 
mendengarnya, pernakah pemerintah pusat atau dari mabes TNI-AU, datang 
dan membahas KEK melibatkan, bapak dilibatkan dalam pembahasan itu.? 

Narasumber: Kalau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) saya rasa di tingkat 
pusat pasti dilibatkan karena pimpinan-pimpinan kita semuanya orang-orang 
cerdas, jadi pasti sudah dilibatkan TNI/Polri dan pemerintah sudah pasti di 
libatkan, bahkan di Morotai sendiri sudah sangat jelas, pimpina-pimpinan kita, 
dari TNI maupun pemerintah melalui kementrian, mereka sering berkunjung 
ke-Morotai, dan membahas permasalahan di Morotai, dan secara tidak 
langsung mereka membahas KEK itu sendiri.”Memang itu, sangat 
berhubungan, secara tidak langsung pembangunan daerah di kabupaten Pulau 
Morotai sangat jelas, karena hanya dua jalur yang akan digunakan oleh para 
pemangku kepentinga, dengan memanfaatkan Morotai sebagai salah satu 
daerah perbatasan terluar Indonesia. Karena jalur yang menghubungkan 
Morotai dengan daerah lainnya hanya dua yakni Udara dan Laut.”Jadi dua 



jalur ini yang harus dikembangkan, maka yang paling utama dan krusial, 
adalah pertamina, ini yang sangat penting, karena semua akses transportasi 
baik laut maupun udara membutuhkan bahan bakar minyak jenis 
pertamina.”ucapnya. Sembari menyatakan, bahwa pembangunan pertamina 
juga tidak bias hanya menyediakan pom bensinya (SPBU) saja melainkan 
menyediakan tangki besar yang menjadi penyuplai bagi semua kebutuhan di 
kabupaten/kota lain, seperti yang dimiliki Kota Ternate saat ini. Maka dengan 
demikian kata dia, kita akan mampu menyuplai kapal-kapal besar yang akan 
berlabu di pelabuhan Morotai, serta pesawat jenis Boing juga akan di daratkan 
di Morotai, saat transaksi KEK/MEA nanti. Ucapnya. 

Penannya: Tapi udah pernah diajak berdiskusi soal pembangunan 
perkembangan KEK.? 

Narasumber: Sedikit banyak yang saya sudah dengar, baik dalam diskusi kecil-
kecil bersama, pemerintah, awak media, serta tulisan-tulisan kecil yang ada di 
internet yang saya coba untuk pelajari, salah satunya adalah pusat pelabuhan-
pelabuhan industry dan kawasan industry. “Jadi pelabuhan Internasional peti 
kemas terbesarnya di Morotai, sehingga perhubungan internasional dari asia 
semuanya berlabu di Morotai,”terangnya. 

Dirinya juga menyatakan, bahkan untuk kapal yang melewati jalur 
alki/pelayaran internasional, atau penerbangan internasional, maka sebisa 
mungkin mereka akan menyinggahi Morotai untuk mengisi bahan bakar di 
Morotai, kalau penyediaan pertamina kita sudah sangat baik, atau untuk 
Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) dan Kawasan Ekonomi Khusu (KEK) itu 
sendiri,  mereka bisah menjadikan morotai sebagai salah satu pintu masuk 
untuk persinggahan maka disinilah peran pemerintah Morotai itu sendiri.”Jadi 
pelabuhan dan bandara kita harus besar dan mendukung fasilitasnya, begitu 
juga dengan pertaminanya itu sendiri, jadi semisalnya mereka ingin ke 
Australia mereka mampir dulu ke Morotai, baru kesana begitu juga dengan 
Australi mereka mampir ke sini baru melanjutkan ke pasifik,”ujarnya. 

Penannya: Morotai sudah berada di bibir pasifik ya.? 



Narasumber: Ia.! Kabupaten Pulau Morotai merupakan salah satu wilayah 
Indonesia yang berada dibir pasifik, maka penyediaan bahan bakar berupa 
pertamina, serta fasilitas bandara dan pelabuhan sangatlah penting untuk 
memajukan morotai ke depan, karena itulah satu-satunya jalan untuk 
pengembangan Morotai ke depan.”Kalu tidak seperti itu tidak bisah, bahkan 
pesawat juga tidak bisa, karena pesawatnya rute-rute pelan/pendek, jadi dari 
sini mereka harus ke Ambon atau Manado untuk isi fiul, kan sayang, kalau 
seperti itu maka kita tidak akan masuk sebagai salah satu bandara 
internasional.”katanya. 

Olehnya itu, kata dia, kalaupun pemerintah  Morotai, menginginkan bandara 
Morotai masuk bandara internasional,  maka bahan bakar dan fasilitas 
pelabuhan serta bandara harus terpenuhi lebih dulu.” Kalau tidak ada 
pertamina maka sulit, kita bisa masuk bandara internasional namun sangat 
tidak efektife karean akan mampir ke daerah lain lebih dulu untuk mengisih 
bahan bakar, jadi kita akan rugi juga, karena daerah kita hanya di jadikan 
persinggahan namun penyediaan kita tidak mendukung,”tuturnya. 

Penannya: Pernakah ada semacam kajian, kalau morotai nanti dibangun 
KEK-nya, macam-macam pendatang yang datang ke Morotai, baik kapal-
kapal serta pesawat terbangnya. Apa sudah ada kajian untuk 
pengamanannya.? 

Narasumber: O..Ia.! sekarang saja kita sudah bisah prediksi, kita berada di 
daerah perbatasan, kita di jalur pelayaran internasional, serta penerbangan 
internasional, maka sudah pasti akan ada perketatan pengamanan. “Untuk 
jalur alki ada batasnya, ada juga peraturannya, tidak bebas, tidak bisa dia 
harus markir sembarangan, maka seandainya tidak ada yang menjaganya 
maka dia bebas/sembarangan sesuka dia.”Di alki itu juga ada peraturannya, 
misalkan kapal perang dari Negara lain yang masuk di perbatasan kita, dia 
tidak boleh seenaknya masuk latihan di wilayah kita, jangan mentang-mentang 
di daerah kita masuk daerah terluar yang berbatasan dengan Negara lain 
seenaknya saja mereka melakukan maunya mereka, mereka harus di situ aja di 
batas wilayah mereka, tidak boleh kemana-mana, maka penjagaan keamanan 
sangatlah di utamakan, begitu juga dengan penerbangan udara, karena kita di 



Morotai selain jalur pelayaran bebas, jalur perbangan udara juga masuk 
penerbangan internasional.” Jadi misalnya di lewat sini, namun karena tidak 
ada pengawasan maka di balik ke sini dulu atau lewat sini dulu mutar-mutar 
memantau, dengan asumsi tidak apa-apa, tidak ada yang melihat, padahal 
sudah ada jalur khusus buat mereka, kalau seperti ini, maka kewajiban kita, 
harus kita lakukan dengan mengusir mereka, jadi keamanan jangan di 
abaikan,”ucapnya.              

Penannya: Jadi Morotai merupakan salah satu daerah perbatasan serta masuk 
sebagai salah satu jalur penerbangan internasional, apa selama ini, cukup 
sering ngga pesawat yang melanggar.? 

Narasumber: Pernah bahkan sering-sering kita dengar pesawat sukoi milik 
negar-negara asing yang bergentayangan di atas kepala kita, bahkan dulu 
pesawat milik presiden Papua Nugini, pesawat-pesawat asing lainya, dan ini 
sudah di luar arunya dan tidak memiliki izin. 

Penannya: Kalau sudah seperti itu, SOP-nya seperti apa.? 

Narasumber: Kalau masih damai/jauh, kita usir, namun kalau dia melanggar 
jauh maka kita paksa turun untuk mendarat, kita tahan sampai surat-surat-
nya lengkap.! 

Penannya : Pernah ada yang dipaksa untuk turun dan di tahan.? 

Narasumber: O.. Banyak, ! namun bukan di kita daratkan di Morotai,  
melainkan kita paksa daratkan ke Manado, Ambon serta Makasar.! 

Penannya: Biasanya kaya begitu penyebabnya apa.? Apa murni kesengajaan 
atau tidak tau atau seperti apa.? 

Narasumber: Tidak tau, tapi yang pastinya ada unsur kesengajaan, tidak ada 
penerbang yang tidak sadar, karena penerbang itu, harus pintar, I’Q tinggi, 
sehat jasmani dan rohani, maka kalau ada yang salam masuk berarti tidak 
benar, karena selain unsure-unsur di atas, pesawat jaman sekarang sudah 
sangat canggih, karena sudah dilengkapi dengan alat navigasi, jadi ngga 
bakalan bisa hilang karean sudah memakai koordinat, maka bisa disimpulkan 



bahwa ada unsure kesengajaan, dulu terbang seperti ini tidak ada, bahkan saya 
sering melewati Morotai sebelum saya ditempatkan di Morotai, tidak ada apa-
apa maka kesimpulanya, mereka sengaja. 

Penannya : Berarti kalau dibangunya KEK di Morotai, ancamannya sangat 
besar, apa kapasitas TNI-AU Morotai juga di tingkatkan.? 

Narasumber: Sudah ada rencana dari pemerintah pusat bersama TNI-AU kita 
di pusat, bahwa di tahun 2015 sampai tahun 2019 akan dipasang satuan radar 
setingkat battalion, karena di Morotai sendiri masih bolong, belum ada radar 
pemantau, selainn itu ada juga Pasukan Khusus (Paskas) ada skadron tempur, 
ada juga skadron pesawat tanpa awak, mungkin juga ada rudal jalan 
menengah. Dan itu harus karena disini daerah perbatasan.”Jadi disini paling 
banyak pelanggaran wilayah udara, paling besar pelanggaran laut, paling besar 
pelanggaran illegal loging, paling besar illegal fising, bahkan paling besar 
pelanggaran Narkoba, yang masuk urutan ke 3 se Maluku Utara, jadi motifnya 
narkobanya di masukan ke dalam perut ikan, dari Filipina, dan dijemput oleh 
nelayan kita di tengah laut, dijual oleh nelayan kita, dan nelayan kita yang 
memasukan ke Morotai,  karena pelabuhan kecil kita di Morotai sangat 
banyak, maka nelayan masuk keluar dengan bebas, karena belum ada 
pelabuhan inti yang di arahkan untu satu pintu. Semuanya masih bebas tidak 
satu pintu.”terangnya. 

Oleh karena itu, banyak yang terdistribusi, disebabkan karena sudah ada yang 
menjemput di tengah laut, ada yang menjemput dari arah selatan, ada juga 
dari ahar utara, bahkan ada juga dari barat serta timur, jadi tinggal di hitung 
berapa kilo sabu-sabu, berapa kilo heroin, serta jenis narkoba lainya.”Ya udah 
tinggal kita lihat, berapa luas Negara kita yang generasinya akan dirusakan 
oleh Narkoba, tidak ada yang mengeceknya.”katanya. 

Penannya: Kalau luas lahan TNI-AU ada berapa hektar.? 

Narasumber: Kalau disini luasnya 1.125 hektar, secara keseluruhan yang 
dimiliki oleh TNI-AU.! 



Penannya: Apa lahan ini juga akan diperuntukan untuk pembangunan 
menyambut KEK.? 

Narasumber: O tidak.! Pembangunanya diluar dari lahan kita yang 1.125 
hektar ini. Jadi lahan kita juga kita peruntukan untuk satuan-satuan kita yang 
akan dipersiapkan mengawal keamanan KEK nanti, jadi tidak ada 
pembangunan sara prasarana pemerintah yang akan dibagun di lokasi kita, 
karena untuk satuan kita saja sudah penuh semuanya.! 

Penannya: Pernakah di ajak oleh pemda untuk membahas tataruang kota.? 

Narasumber: Harusnya itu di lakukan oleh pemda, terkait rencana Tata Ruang 
(RT) Tata Wilayah (RW), dimana pemda harus bersinergi dengan 
pengamanan, sambil dia membangun daerahnya dia harus membangun 
pertahanan, itu harus, jadi tidak boleh pemda asal membangun saja, mereka 
harus koordinasi kepada kami, baik TNI-AU, TNI-AD maupun TNI-AL. 
Misalnya pemda menyampaikan kepada kami bahwa daerah ini pemda mau 
membangun daerah industry, harus koordinasi dulu, bagaimana AU, bagaiman 
AD, bagaiman AL, namun selama ini belum ada pemda dating melakukan 
koordinasi seperti itu dengan kami.”Di daerah jawa saja, seperti Bogor, 
Jakarta, yang daerahya sudah memiliki wawasan yang luas saja datang 
berkoordinasi dengan TNI seperti itu, apalagi daerah yang luar.! 

Penannya: Tapi kalau tidak ada koordinasi seperti ini, apa dari TNI-AU sendiri 
tidak memiliki rasa kekhawatiran, tiba-tiba pemda sudah mengeluarkan 
Rt/Rw-nya dan mematok lahan untuk membangun ini, dan bersinggungan 
dengan wilayah yang sebenarnya di kelolah oleh TNI-AU.? 

Narasumber: Sebenarnya ini juga menjadi kekhawatiran kita.! Namun untuk 
Morotai sendiri sampai saat ini pembagian wilayahnya masih belum signifikan 
dan belum ada pengarunya, jadi misalnya daerahnya di pegunungan, dan  
meraka tidak membangun bangunan di pegunungan maka disanalah kita 
jadikan wilayah pertahanan, namun pembangunan juga masih baru berjalan 
masih disana.”Yang rawan saat ini bangunan yang menganggu operasi 
penerbangan, seperti tower telkomsel yang dibangun berdekatan dengan 



bandara, berdekatan dengan takeoof kita di bandara, hal seperti ini yang harus 
di komunikasikan.! 

Penannya: Ketika membangun tower itu apa tidak ada koordinasi dari pihak 
pemda dan telkomsel itu sendiri terhadap Lanud.? 

Narasumber: Ada koordinasi, dan bahkan mereka menanyakan kepada saya, 
boleh ngga pa kita membangun tower disini, saya bialang boleh, tapi 
ketinggianya harus sesuai/sekian, tapi yang dibagun malah tidak sesuai dengan 
pembicaraan kita.”Kalau di lokasi bandara harusnya ketinggianya maksimal 
38,8 meter atau 40 meter, sudah tidak boleh lebih, kalau kita hitung-hitungan 
38,8 meter sudah cukup, Namun yang dibangun 75 meter. Itu sudah masuk 
daerah kawasan kecelakaan operasi penerbangan (KKOP), jadi sama dengan 
kecelakaan di Medan, kenapa jatuh, karena saat mesinnya mati, pesawat tidak 
bisa naik, dia level, tapi dia bisa pulang, prosedurnya dia harus lurus mencari 
dan belok untuk mencari titik aman. Namun dia sudah tidak bisa naik, tapi dia 
mempertahankan daerah ketinggian, jadi kalau daerahnya tidak ada KKOP-
nya padat antenna maka sudah selesai, ini akibat pemerintah tidak 
mengindahkan peraturan penerbangan.”katanya. 

Namun kata dia, saat ini pihaknya sudah menyurat kepada Pemda, Bupati 
serta DPRD, menyampaikan permasalahan tower tersebut agar bisa di 
pertimbangkan, entah di potong atau dipindahkan, seperti apa, jangan sampai 
sudah terjadi seperti kejadian di medan, baru kita saling menyalahkan satu 
sama lain. 

Penannya: Untuk lahan milik TNI-AU yang 1.125 hektar itu, pernah ada ngga 
masyarakat mengklaim bahwa tanah ini milik leluhur mereka.? 

Narasumber: Pernah dan banyak, mereka mengatakan tanah tersebut milik 
nenek moyang mereka, namun mereka tidak memiliki sertifikat, atau apa yang 
menguaatkan merka, namun mereka hanya berdalil kalau ini tanah milik nenek 
moyang mereka, kalau kita larang mereka langsung demo.! 

Penannya: Demonya ke Lanud apa ke Pemda.? 



Narasumber: Saya kurang tau, demonya ke pemda atau ke lanud, karena sejak 
saya bertugas belum ada kasus seperti ini yang saya dapat. Namun mendengar 
cerita dari staf serta prajurit kita bahwa sering terjadi seperti itu, masyarakat 
dating melakukan aksi demonstrasi di Lanud dan pemda, namun demonya 
paling tidak hanya 3 atau 4 orang. Sisanya hanya duduk-duduk di bawah 
merokok sambil nonton-nonton, setelah sore mereka membubarkan diri, dan 
pulang masing-masing.! 

Penannya: Pernah ngga saat demo masyarakat meminta untuk ketemua 
dengan pimpinanya dalam hal ini Danlanud sendiri.? 

Narasumber: Ooo Pernah.! Bahkan banyak, semisalnya dia masu bercocok 
tanam, mengelolah tanah, dia mau buat kebun saya izinkan, tapi saya buat 
perjanjian, kalau sewaktu-waktu saya butuh saya akan ambil kembali.! 

Penannya: Apa yang mendasari sehingga tanah tersebut menjadi milik TNI-
AU dengan lokasi 1.125 hektar.? 

Narasumber: Datanya kita pakai dari saat penyerahan sekutu kepada TNI-AU, 
ini tanahnya semua milik sekutu dan saat perjanjian sekutu dengan Indonesia 
melalui TNI-AU yang dilandaskan dengan UU, serta surat KSOP-nya dan 
surat mentrinya, sehingga dikelolah oleh TNI-AU.! 

Penannya: Pernah ngga ada yang menggugat sampai ke jalur hokum.? 

Narasumber: Tidak ada yang melakukanya, karena mereka tidak memiliki 
bukti, bahkan kalau ini dilakukan sudah dipastikan saya akan menang, karena 
semua surat-surat saya miliki, baik dari kementrian, KSOP itu sendiri, serta 
bukti-bukti lainnya yang saya miliki, sedangkan mereka tidak memiliki itu, 
hanya berdalil milik nenemoyang mereka. Padahal kita tau sendiri rata-rata 
semua pendatang semua, jadi kira-kira mereka sama sekutu siapa yang duluan. 

Penannya: Kalau untuk pemda sendiri apa pernah mengklaim, baik melalui 
surat atau komunikasi serta koordinasi.?      

Narasumber: Tidak ada. Justru pemda yang menjual tanah kami dan 
membelinya sendiri menggunakan anggaran APBN untuk membangun kantor 



Samsat dan Kantor Bupati. Maka dari pihak Lanud memberhentikan 
pembangunanya. Dan dari pihak Lanud sendiri sudah menyampaikan kepada 
pemerintah daerah agar silahkan melanjutkan pembangunannya namun 
dengan catatan bahwa tanah tersebut hanya digunakan dalam bentuk pinjam 
pakai tanah. Olehnya itu, bangunan tersebut milik pemda, sedangkan 
tanahnya tetap milik Lanud. “Namun tidak di setujui oleh pemda, lantaran 
takut akan ketahuan oleh pemerintah pusat, karena ada bukti kwitansi bahwa 
tanah tersebut sudah dibebaskan oleh pemerintah daerah, padahal tanah 
tersebut adalah tanah Negara yang di kelolah oleh pihak Lanud, namun di 
perjual belikan,”terangnya. 

Lanjut dia,  kalaupun pemda menyetujui kerja sama dengan Lanud, maka 
akan ketahuan dan akan dituntut, karena pemda tidak memiliki surat tanah. 
Maka sudah dipastikan anggaran tersebut fiktif karena sudah masuk dalam 
anggaran pembelanjaan tanah untuk bagunan kantor.”Saya sudah sampaikan 
ke mereka, buat surat dan silahkan lanjutkan, atau biarkan saya yang 
mengurusnya, gratis tidak dibayar sepertsenpun, hanya catatanya tanah 
tersebut tetap milik Lanud, namun tetap saja tidak di setujui, karena memang 
mereka mengetahui jelas bahwa tanah tersebut bukan milik warga melainkan 
milik lanud, kalau dibangun ketahuan anggaran belanjanya,”cetusnya. 

     

       

 

     

    

   

   

 



Notulensi FGD Kajian Prakarasa Bontang 

Bappeda Bontang, Jumat, 11 September 2015 

1. Pengantar Pak Zulkifli (Kepala BAPPEDA Bontang) 

2. Pengantar Pak Indra  

3. FGD dipimpin oleh Kadek 

Pemicu 1: Bagaimana kondisi pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan 

perumahan secara umum di Kota Bontang? 

‐ Pak Zulkifli (BAPPEDA) 

o Terdapat banyak perubahan setelah pemerintahan otonomi daerah. Dulu terdapat 

kesenjangan antara kawasan perusahaan dengan kawasan di luar itu.  

o Infrastruktur sudah terbangun dengan cukup baik, seperti jalan raya, pelabuhan, 

perkantoran, sarana olahraga, pendidikan.  

o Sudah dilaksanakan pendidikan gratis dari SD sampai SMA 

o Layanan kesehatan disediakan salah satunya dengan membangun RSUD dan 

puskesmas, berjumlah 6, serta puskesmas pembantu. 

o Pembangunan kantor pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan langsung 

kepada masyarakat tetap dibangun di pusat kota. Sementara kantor SKPD lain yang 

tidak terlalu bersinggungan dengan pelayanan dibangun di Bontang Kuala. 

o Bontang Technopark, terkait industri petrokimia, kelautan, kewirausahaan, alat 

berat. Sarana pelatihan bagi siswa agar disiapkan menjadi tenaga kerja dan 

membangun usaha di Kota Bontang. 

 

‐ Pak Chaerul Rahman (Univ Trunojoyo) 

o Pembangunan Bontang dalam hal pendidikan cukup pesat. Dulu hanya ada 1 SMA, 

saat ini sudah ada 3 SMA negeri dan 3 SMK negeri.  

o Biaya gratis untuk sekolah negeri, bantuan BOS bagi sekolah swasta. Guru‐guru 

swasta diberikan insentif sebesar 1 juta dan 300 rb dari provinsi.  

o Infrastruktur masih perlu ditingkatkan. Hal itu terkait dengan bagaimana 

mengundang investor masuk ke Bontang.  

o Infrastruktur jalan raya sudah perlu dibangun lagi karena tingkat lalu lintasnya juga 

sudah meningkat.  

 

‐ Pak Teguh Suharjono (PKTV) 

o Di Bontang terdapat 2 perusahaan besar, di mana lahannya sebagian besar sudah 

dikembangkan oleh perusahaan tersebut. 

o 2 perusahaan tersebut seharusnya bisa dijadikan partner dalam membangun 

Bontang lebih pesat lagi 

o Pembangunan Bontang agak terpusat, kurang menyebar. Misalnya di Bontang 

Lestari masih relatif kurang terbangun. 

o Masyarakat sebagian besar pendatang. Pembangunan hanya dipikirkan oleh 

pemerintah, masyarakat kurang terlibat dan berkembang.  

o Technopark di Bontang sudah ada sejak sebelum menjadi program kerja dari Jokowi.  



o Kawasan PT Badak dan PKT sudah sangat baik, namun di luar kawasan itu kurang 

terbangun. Seharusnya apabila 3 lembaga, PKT, Badak, dan Pemkot bisa bersinergi, 

pembangunan Bontang bisa lebih pesat dan merata.  

 

‐ Pak Zulkifli 

o Badak dan PKT cenderung eksklusif. Mereka punya akses listrik dan air sendiri dan 

berlimpah.  

o Pemkot mulai membangun PLTG 11 MW untuk menunjang kinerja PLN. Awalnya 

cukup untuk menutupi kebutuhan. Namun sejak tergabung dengan interkoneksi 

Mahakam, kebutuhan listrik tersebut menjadi kurang lagi. 

o Pemerintah sudah membangun water treatment plant baru, deep well, dsb.  

o Pemkot berupaya membeli sambungan air ke Badak dan PKT sebagai tambahan 

penyediaan bagi masyarakat.  

o Forum CSR diharapkan dapat mendistribusikan program‐program CSR 

o Wacana pembangunan bandara sudah ada, namun terkendala masalah pembebasan 

lahan 

o Pelabuhan laut sudah ada sejak tahun 2003.  

 

‐ Pak Hamzah (LSM BIKAL‐Bina Kelola Lingkungan) 

o Pertumbuhannya semoga tidak mengarah ke atas (Bontang Lestari), tapi bisa 

tumbuh ke arah pesisir.  

Pemicu Diskusi 2: Apakah keberadaan industri migas dan kondensat di Bontang berpengaruh pada 

kesejahteraan masyarakat Bontang dalam masyarakat luas? 

‐ Pak Imam Maliki (Ketua KADIN Bontang) 

o Ada kuota gas yang diberikan kepada PKT dan Badak, ada yang diberikan kepada 

pemko, ada yang diberikan kepada swasta lainnya.  

o Peningkatan APBD drastis, tapi tidak diikuti dengan peningkatan PAD. APBD 1,8 T, 

PAD 300 M. Artinya, dengan adanya sumbangsih dari kedua perusahaan tersebut 

sangat membantu dalam APBD. 

‐ Pak AM Bahri (Asisten I Pemkot Bontang) 

o Pengaruhnya pasti ada. Tidak bisa dipungkiri pula bahwa kedua perusahaan tersebut 

cukup ekslusif.  

o Banyak bantuan‐bantuan dari kedua perusahaan dalam pengembangan SDM di 

Bontang, misalnya melalui pelatihan, pemberian modal dan pembinaan.  

o Pemerintah pasti akan rugi kalau membeli akses air dan listrik dari kedua 

perusahaan. Karena harga jual oleh perusahaan pasti tinggi sementara harus dijual 

lagi ke masyarakat dengan harga rendah.  

o Tapi operasi kedua perusahaan di Bontang hanya sebagai pelaksana, sementara 

kebijakan dibuat di tingkat pusat.  

‐ Pak Teguh 

o Pupuk gaji 110 M, Badak 120 M.  

o Daya beli masyarakat sebenarnya cukup tinggi. Sehingga apabila pemerintah 

menjual air dan listrik dengan harga yang cukup tinggi, warga pasti akan membeli, 

asal berkualitas 



‐ Pak Chaerul 

o Kebijakan Pertamina dan PKT ada di tingkat pusat, jadi perlu ada pembicaraan di 

level tinggi.  

o Tahun 2017, masa PT Badak habis dan akan diserahkan ke Pertamina. 

o Ada wacana pemerintah membangun 2 kilang minyak. 

o Perlu dipikirkan masalah ketersediaan lahan dan tata ruang. Harus bisa 

mengantisipasi fenomena urbanisasi yang pasti akan meningkat terus.  

o Hanya ada 4 trent(?) 

‐ Pak Zul 

o Efek multipliernya ada, tapi tidak signifikan. 

o Produksi PT. Badak berkurang. Pertumbuhan ekonomi non‐migas ‐6%.  

o Salah satu masalah pembangunan di Bontang adalah sempitnya wilayah. Sempat ada 

perjuangan menambah luas wilayah dari Kukar atau Kutim, tapi sulit sekali. Sehingga 

ke depannya dikembangkan kerjasama antar wilayah antara Bontang dengan Kukar.  

‐ Pak Syamsudin Bana ( Pengurus Parpol) 

o Salah satu dampak positif dari kehadiran Badak dan PKT adalah menjadi faktor 

pendukung berubahnya status Bontang dari Kotif jadi kota. 

o Namun secara pertumbuhan ekonomi, karyawan kedua perusahaan lebih banyak 

menghabiskan pendapatan mereka di luar Bontang. 

 

‐ Pak Abdul Hamid (Ketua Lembaga Adat Kutai) 

o Kota Bontang harus meningkatkan mutu pendidikan. Karena kalau mutu 

pendidikannya tidak bisa bersaing dengan pendidikan di daerah lain. Selama ini 

masyarakat asli semakin terpinggirkan. Banyak di antara mereka yang tinggal di 

permukiman kumuh.  

o PKT sering memprioritaskan masyarakat lokal setempat untuk bekerja di PKT. Hanya 

saja, harus memenuhi standar kualifikasi dari PKT. Dalam proses rekrutmen, 

seringkali masyarakat asli Bontang tidak bisa bersaing dengan masyarakat dari luar 

Bontang 

o Harus juga diperhatikan masalah limbah industri bagi kesehatan masyarakat 

Bontang.  

Pemicu Diskusi 3: Bagaimana konsekuensi sosial dari pembangunan industri di Bontang? 

‐ Pak Hamzah 

o Kehadiran kedua perusahaan memang eksklusif 

o Dampak sosial: pengangguran 11%. Banyak warga yang datang ke Bontang dengan 

harapan bekerja di kedua perusahaan, namun banyak yang tidak berhasil, sehingga 

berkontribusi pada angka pengangguran. 

o Perlu diperhatikan pembangunan wilayah dan masyarakat di daerah pesisir. Banyak 

masyarakat yang awalnya tinggal di kota tapi terpinggirkan ke pesisir 

o Dampak lingkungan: 

 Penataan ruang; migrasi besar, wilayah kecil. Konflik sengketa lahan belum 

banyak terjadi, tapi sudah mulai muncul potensi konflik  contoh: okupasi 

lahan hutan lindung 



 Pembangunan kilang diproyeksikan akan menciptakan sekitar 10.000 

lapangan kerja. Itu harus diperhatikan agar porsi masyarakat lokal juga 

cukup signifikan 

 Masalah yang akan dihadapi lainnya adalah penyediaan air. 

 Konflik antar suku tidak terlalu besar, namun konflik antara masyarakat 

dengan perusahaan.  

 Perusahaan seharusnya membantu menyediakan wadah pengembangan 

kompetensi masyarakat setempat agar dapat dipekerjakan oleh perusahaan. 

 

‐ Pak Bana 

o Kita harus mengantisipasi masalah ketenagakerjaan, misalnya melalui wadah 

pelatihan bagi pemuda‐pemuda Bontang. Sehingga ketika perusahaan masuk, warga 

Bontang siap dipekerjakan.  

o Bontang adalah kota kecil, namun menyumbang devisa yang cukup besar. Sehingga 

apabila Bontang goyah, maka akan mengganggu devisa negara juga. 

 

‐ Pak Chaerul 

o Banyak pendatang yang tidak teredukasi, sehingga sampai Bontang sulit mendapat 

pekerjaan, sehingga menambah jumlah pengangguran dan kesmikinan. 

o DI Bontang sudah ada akademi komunitas.  

o PT Badak memiliki akademi LNG yang sangat eksklusif 

o Kualitas infrastruktur dan SDM pendidikan di Bontang sebenarnya sudah baik, 

namun kemauan dan jiwa kompetisi masih kurang.  

 

‐ Pak Zul:  

o Ada perencanaan dari beberapa SKPD terkait 

Pemicu Diskusi 4: Bagaimana usaha pihak terkait dalam menghadapi masalah sosial yang muncul 

akibat pembangunan industri di Bontan? 

‐ Pak Teguh 

o Salah satu yang perlu dibenahi adalah Forum CSR. Karena selama ini pengelolaannya 

masih mengikuti sudut pandang perusahaan. Sementara masyarakat jarang 

dilibatkan, termasuk media, tokoh adat, LSM, dan tokoh masyarakat lainnya.  

o Partisipasi dan minat masyarakat bisa ditumbuhkan salah satunya dengan cara 

meningkatkan komunikasi antara perusahaan, pemerintah, tokoh masyarakat, dan 

media. Salah satu caranya adalah dengan mengoptimalkan Forum CSR.  

‐ Pak Imam 

o Tidak bisa dipungkiri kedua perusahaan raksasa tersebut memiliki multiplier effect 

yang cukup besar.  

o Secara infrastruktur, Badak membangun dari selatan, sementara PKT membangun 

dari utara. 

o Keberadaan kedua perusahaan tersebut juga membantu peningkatan kualitas 

kompetensi masyarakat dan mendorong pengusaha‐pengusaha lokal 

o Ketika masa sentralisasi, pajak penerimaan memang dinikmati pusat. Sementara 

sejak zaman otonomi daerah, mulai ada dana perimbangan, alokasi umum, dsb. 



o Pengembangan pesisir, yang luas wilayahnya 60‐65% harus lebih diperhatikan lagi.  

o Perusahaan cenderung eksklusif, karena memang mereka dianggap sebagai objek 

vital. 

o Icon klaster industri migas dan kondensat perlu direviu kembali oleh pemerintah 

pusat. Karena saat ini sudah ada pengurangan suplai gas 

o Pembangunan kilang menunggu perpres dari Jokowi 

o Sudah banyak LSM, politisi, asosiasi masyarakat yang berupaya dalam pembangunan 

politik di Bontang. 

o PT Badak jangan selalu berdalih bahwa mereka hanya operator. Toh kalau ada 

permasalahan, masyarakat Bontang juga yang terkena. 

o Bayi yang lahir di Bontang banyak yang terkena flek karena polusi dari perusahaan.  

o Perlu ada tranparansi mengenai jumlah dana CSR dan siapa saja yang sudah 

mendapat bantuan.  

o Forum HRD juga perlu melibatkan masyarakat. 

 

‐ Pak Hamid  

o Kedua perusahaan di Kota Bontang memiliki peran yang besar dalam pembangunan 

Bontang 

o Masyarakat Bontang perlu diberikan dorongan dan motivasi serta memiliki etos 

kerja yang baik.  

Pemicu Diskusi 5 

‐ Pak Bahri  

o Melalui kesbangpol, ada beberapa program. Ada Forum Kewaspadaan Dini (untuk 

mendeteksi potensi‐potensi permasalahan yang ada di masyarakat). Ada juga Forum 

Pembauran Kebangsaan (sebagai wadah komunikasi bagi semua forum masyarakat 

yang ada dan menjadi percontohan nasional) serta FKUB.  

‐ Pak Chaerul 

o Forum Kewaspadaan Dini sering berperan dalam penanaman wawasan kebangsaan 

dan kerukunan di tingkat warga 

 

Pemicu Diskusi 6 

‐ Pak Teguh 

o Selama ini sudah banyak forum, namun bagaimana langkah‐langkah yang sudah 

diupayakan bisa dikomunikasikan dengan pihak perusahaan.  

‐ Pak Zul 

o Dulu ada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dengan Perusahaan. Saat ini 

terkendala dalam pelaksanaannya lagi. Padahal forum itu penting dalam 

berkoordinasi antara pemkot dengan perusahaan, termasuk dalam kaitanannya 

dengan pengelolaan CSR.  

‐ Pak Bana 

o Kualitas pimpinan dan pengurus partai itu pas‐pasan. 

o Banyak kinerja partai yang tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat 



o Saat ini ada mindset “cukup jadi anggota partai, yang penting bisa jadi caleg”. Hal 

tersebut dikarenakan sistem proporsional terbuka.  Sistem itu juga membawa 

dampak sulitnya mendapatkan anggota legislatif yang berkualitas.  

o Perlu ada beberapa langkah yang dilakukan, seperti mereviu lagi UU mengenai 

pemilu, termasuk juga memberikan political education kepada masyarakat. 

‐ Pak Hamzah 

o Kalau di Lhok Tuan, salurannya hanya demo saja. 

o Kepada perusahaan, hampir tidak ada saluran. Misalnya masyarakat mau bertemu 

manajemen, tidak ada salurannya.  

o Sementara lewat pemerintah, ada beberapa forum, seperti Musrenbang dan Forum 

CSR 

o Saluran CSR perusahaan hanya diberikan kepada kelompok masyarakat mitra 

perusahaan saja. Untuk menjadi kelompok mitra pun, belum ada salurannya.  

o Indeks kepuasan masyarakat terhadap CSR rendah ( di bawah 2,6) 

 

‐ Pak Chaerul 

o Kinerja anggota DPRD masih rendah. Aspirasi masyarakat malah dijadikan bahan 

perjalanan dinas.  

Pemicu Diskusi 7 

‐ Pak Bahri 

o Dalam perda, ada aturan persentase penduduk lokal dalam penerimaan pegawai 

kerja 

o Dalam pendidikan juga, ada minimal 5% jatah bagi siswa lokal 

Pemicu Diskusi 8 

‐ Pak Bahri 

o Sudah ada forum‐forum dan organisasi kemasyrakatan yang cukup aktif di Bontang 

o Makanya forum‐forum itu menjadi penting, untuk mengkoordinasi kelompok‐

kelompok masyarakat yang ada, sekaligus untuk memberdayakan mereka dan 

menjaga agar tidak ada kelompok yang terlalu dominan.  

o Potensi konflik yang ada di Bontang adalah masalah pertanahan.  

‐ Pak Bana 

o Di Bontang, belum ada NGO yang benar‐benar eksis. Dalam artian NGO yang secara 

konsisten memberikan kritik yang konstruktif bagi pemerintah.  

‐ Pak Hamzah 

o Tidak ada kelompok penekan, semuanya sudah tersalur pada forum‐forum yang 

dibentuk pemerintah.  

o Walaupun sudah tersalurkan ada kedekatan, LSM dan ormas jangan jadi pelat 

merah, harus tetap kritis dan independen 

 

 



Kesimpulan 

‐ Industri di Bontang sudah berjalan, namun belum optimal dalam hal pengembangan 

masyarakat 

‐ Beberapa potensi konflik: masyarakat dengan perusahaan serta masalah pertanahan 

‐ Konflik tersebut dapat diantisipasi dengan memaksimalkan forum CSR dan HRD dengan 

melibatkan pemerintah, perusahaan, dan masyarakat.  



FGD Pembangunan Politik di Pusat Pertumbuhan Baru 

Bappeda NTB 

Selasa, 1 Desember 2015 

1. Sambutan Kabid Perencanaan Pembangunan Ekonomi Bappeda NTB ‐ Ibu Baiq: 

‐ FGD ini ditujukan untuk mendiskusikan tentang bagaimana mempercepat proses 

pembangunan KEK Mandalika 

‐ Pembentukan dewan kawasan oleh keppres no. 46/2014 dan kmd ditindaklanjuti dg 

pembentukan administrator kawasan di lombok tengah krn posisi kawasan berada di 

Lombok tengah 

‐ Surat keputusan gubernur tentang sekretariat dewan kawasan, kepala bappeda sebagai 

ketuanya dan sekda sbg sekretaris secretariat kawasan  

 

2. Pak Wariki:  

‐ Diskusi ini fokus pada aspek kehidupan politik dan hubungan masyarakat 

‐ Akses jalan dalam pengusulan menjadi status jalan negara. Ada peraturan PU yang 

memperbolehkan jalan KEK dikelola oleh negara 

‐ Juga sudah melihat di Batam, Bitung, Bontang, Morotai, Maloy 

 

3. Ibu Baiq: 

‐ Ada 5 KEK yang diusulkan, termasuk KEK Mandalika 

‐ Latar belakang pemilihan KEK Mandalika adalah adanya rencana pembangunan ke arah 

selatan untuk pemerataan pembangunan. Infrastruktur memungkinkan: ada bandara.  

‐ Potensi pariwisata adalah fokus pengembangan KEK Mandalika 

‐ KEK Mandalika ditetapkan berdasarkan PP no. 52 th. 2014 

‐ Dewan Kawasan KEK dibentuk melalui Kepres no.46 th. 2014 

 

4. Regina  

‐ Rencana pemerintah untuk mengembangkan kawasan selatan Pulau Lombok 

menjadi salah satu latar belakang pembangunan KEK Mandalika 

‐ ITDC mulai terlibat sejak tahun 2011, namun baru mulai ditetapkan secara resmi 

pada tahun 2014, dikarenakan ada proses pelengkapan administrasi, pembebasan 

lahan (1175 ha), dsb. 

‐ Bandara Lombok sblmnya di Ampenan, kmd dipidahkan ke Lombok dg tujuan utk 

memajukan pembangunan di daerah Indonesia Timur dengan memusatkan pada 

pembangunan di koridor 6 yaitu di kawasan mandalika 

 

5. Pak Firmansyah 

‐ KEK itu merupakan zonasi industri khusus dan penetapan ini sudah tepat karena 

akan mendorong pembangunan 

‐ Namun ada kendala,yaitu janji Jokowi yang akan menganggarkan 1,8 T untuk 

pembangunan KEK Mandalika, tapi ternyata tidak terlaksana 

 



6. Bu Regina 

‐ Awalnya terdapat Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar 250 M di tahun 2015 

dan rencananya dilanjutkan sebesar 1,8 T di tahun 2016. PMN tahun 2015 sudah 

terlaksana namun PMN tahun 2016 ternyata tidak terwujud. 

 

7. Pak Wariki 

‐ Saya akan cari tahu bagian di Bappenas (Direkutur Regional) dan akan menelusuri di mana 

mandeknya penganggaran 1,8 T tersebut, dalam rangka mempercepat program 

pembangunan tersebut 

 

8. Kadek: Pemicu diskusi 2: Bagaimana Perkembangan Kawasan tersebut hingga saat ini? 

 

9. Bu Regina: 

‐ PT ITDC memiliki target membangun 3 hotel sampai tahun 2017 

‐ Luas kawasan yang dimiliki saat ini seluas 1035 ha, sementara tanah yang harus 

dimiliki sebesar 1175 ha 

‐ Beberapa proyek infrastruktur yang tengah maupun akan dibangun segerda di KEK 

Mandalika adalah pembangunan jalan 15 km akses ke Tanjung Aan, proses 

pembangunan SWU (penyulingan air), permohonan pertambahan daya 1 Megawatt 

ke PLN (sudah menyanggupi dan tidak menjadi kendala), serta rencana membangun 

solar panel oleh investor, tahap pertama 20 watt, dan tahap ketiga 60 megawatt 

 

10. Bu Baiq 

‐ Pemerintah NTB berperan dalam membantu pembebasan lahan. Masih ada 135 HA 

tanah yang statusnya masih belum clear. Saat ini sedang dalam proses penyelesaian 

oleh tim yang dibentuk gubernur. 

 

11. Bu Regina 

‐ Luas tanah yang masih harus dibebaskan statusnya seluas 135 ha yang terdiri dari 35 

titik, di mana sekarang 12 titik sudah clear tidak ada klaim lagi.  

 

12. Pak Firmanzah 

‐ Muncul sifat oportunistik masyarakat, ketika melihat ada rencana pembangunan ini, 

masyarakat ingin mencari keuntungan lebih 

‐ Secara teori, kawasan tersebut belum terlihat adanya pembangunan kelembagaan, misalnya 

membangun nilai‐nilai sosial dalam masyarakat, contoh: perilaku yang ramah dan terbuka 

terhadap wisatawan 

‐ Msh byk sampah yg blm tertangani, ada hotel2 kecil yg blm terkelola dg baik dan juga msh 

banyak pedagang2 kaki lima yg masih mengganggu  

‐ Perilaku masyarakat yg kurang welcome thd pembangunan kawasan ekonomi khusus  ini di 

mandalika, dpt menghambat pelaksanaan pembangunan KEK ini  

‐ Perlu ada pembangunan sosial, tidak hanya pembangunan infrastruktur 



‐ Di Lombok Barat, sudah ada kelompok sadar wisata, yang memiliki kesadaran untuk 

menerapkan nilai‐nilai yang pro pariwisata 

‐ Ada rencana pembangunan sekolah pariwisata 

 

13. Bu Regina: 

‐ ITDC sudah menginisiasi community development, di antaranya akan membangun 

sekolah pariwisata, bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata 

‐ Selain itu ada juga program CSR, yakni pembangunan tempat wudhu, sponsorship 

terhadap kegiatan‐kegiatan masyarakat, pemberian beasiswa bagi masyarakat lokal, 

program penghijauan, dsb 

 

14. Bu Baiq 

‐ Program‐program bimbingan bagi masyarakat dimiliki oleh beberapa SKPD, seperti 

bimbingan teknis, pelatihan.  

 

15. Pak Firmanzah 

‐ Hampir semua daerah luput melakukan perencanaan sosial, karena sulit terukur 

‐ Pelatihan‐pelatihan masyarakat jangan dilakukan sendiri‐sendiri, karena dampak 

yang diharapkan tidak tercapai secara optimal 

‐ Perlu ada pelembagaan formal, misalnya organisasi yang menginduki para pelaku 

pariwisata yang dapat menanamkan nilai‐nilai sosial kepada seluruh pelaku 

pariwisata dan juga masyarakat 

 

16. Kadek 

‐ Apakah ada konflik lain selain konflik agraria? 

 

17. Pak Firmanzah 

‐ Karena kawasan ini menjadi kawasan khusus, sering menjadi sorotan di media 

massa, misalnya ketika terjadi kasus‐kasus kriminalitas, pasti akan diangkat di media 

massa 

‐ Makanya perlu ada pembangunan kelembagaan. Hanya saja, ini memang hal yang 

abstrak, namun perlu dicari cara atau bentuk untuk menerapkannya 

 

18. Bu Baiq 

‐ Masyarakat di NTB sangat respek dengan ‘tuan guru’.Ini bisa jadi salah satu saluran 

konflik bagi masyarakat. Contoh: ketika terjadi konflik lahan di KEK, pendekatan 

penyelesaiannya pada awalnya melalui ‘tuan guru’ yang melakukan pendekatan 

dengan masyarakat, kemudian baru ditindaklanjuti oleh tim formal yang dibentuk 

oleh gubernur 

‐ Pernah ada demo masyarakat, termasuk ketika membangun Bandara Internasional 

Lombok dulu. 

 



19. Bu Regina 

‐ Ketika ada isu demo, ITDC mengkomunikasikan tuan guru sehingga bisa membantu 

meredam demo tersebut 

‐ ITDC menjalin komunikasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dengan 

mengundang mereka ke Nusa Dua, sehingga bisa membantu memberikan 

pemahaman kepada masyarakat mengenai visi dan arah pembangunan KEK 

Mandalika 

 

20. Kadek: Pemicu 6 

 

21. Bu Regina 

‐ KEK Mandalika bekerjasama dengan pemerintah akan membangun layanan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang bekerja sama dengan berbagai instansi 

pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada investor dan masyarakat, di 

antaranya BKPM, BPN, Kemenkeu, Imigrasi, Ketenagkerjaan. PTSP tersebut akan 

dibangun di Mandalika, yang akan berhubungan dengan dinas‐dinas SKPD di Lombok 

Tengah 

‐ PT ITDC juga intens bekerjasama dengan Dewan Kawasan. Dewan tersebut diketuai 

oleh Gubernur NTB dan Bappeda menjadi sekretarisnya. 

‐ Sementara itu di kabupaten Lombok Tengah terdapat administrator kawasan 

‐ Potensi penciptaan lapangan kerja sangat besar. Rencana pembangunan 3000 

kamar, setiap kamar diperkirakan membutuhkan 2 pegawai, jadi total diperkirakan 

akan membutuhkan 6000 pegawai.  

 

22. Pak Firmansyah: 

‐ Ketika dilakukan pelatihan, jangan hanya tentang bisnis, tapi undang juga ahli sosial, 

psikolog, dan sebagainya, untuk membentuk pola pikir dan perilaku masyarakat yang 

pro pariwisata 

‐ Kalau hanya mengedepankan hotel‐hotel mahal, takutnya sulit diakses wisatawan‐

wisatawan lokal 

 

23. Pak Robert 

‐ Masyarakat juga harus disiapkan agar dapat mendapatkan manfaat yang sebesar‐besarnya 

dari pembangunan kawasan ini.  

 

24. Bu Baiq 

‐ Niat membangun KEK adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Akan diatur juga 

nantinya agar komoditas yang dibutuhkan oleh industri pariwisata yang dapat 

dihasilkan di NTB, harus disuplai dari NTB.  

‐ NTB mempunyai program unggulan: PIJAR (sapi, jagung, rumput laut) 

‐ Pembangunan hotel pun diarahkan ke berbagai macam grade/tingkatan, sehingga 

nantinya dapat menyasar berbagai lapisan dalam masyarakat 



‐ Konflik itu salah satu pemicunya adalah karena lapar atau karena tidak punya 

sumber penghasilan. Angka kemiskinan NTB 17% dan Lombok Tengah urutan ketiga 

di NTB. Dengan beroperasinya KEK dan kemampuannya menggerakkan ekonomi 

lokal, maka diharapkan akan terjadi pemerataan kesejahteraan, dan otomatis 

mengurangi konflik. 

 

25. Bu Regina 

‐ PT ITDC memiliki komitmen dan rencana‐rencana untuk memberdayakan industri 

lokal, seperti suplier sayur, buah, sampai komite desain interior.  

 

26. Bu Yunes 

‐ Apakah ada rencana untuk mengelola pedagang‐pedagang kecil di kawasan? 

 

27. Bu Regina 

‐ Sudah ada kerjasama dari ITDC dengan pemerintah Lombok Tengah untuk 

membangun pasar seni. 

‐ Tapi program itu tidak berjalan dengan baik karena pasar sepi pengunjung dan 

pedagang ingin langsung menjajakan dagangannya langsung ke pengunjung.  

 

28. Pak Firmanzah 

‐ Angka kemiskinan tinggi dan itu berimbas pada masyarakat yang mengupayakan 

segala cara untuk mendapat penghasilan 

‐ Bagaimana ada perangkat aturan dan kelembagaan agar kegiatan‐kegiatan ekonomi 

itu dimiliki oleh masyarakat. 

Penutup 

29. Pak Wariki 

‐ Bappenas perlu membentuk tim monitoring untuk berkoordinasi dengan Bappeda 

‐ Bappeda harus mendesain secara sistematik sistem‐sistem dalam aspek sosial dan 

budaya dalam masyarakat.  

‐ Pemerintah, dalam hal ini bappeda, dan akademisi harus terus bersinergi.  

 

30. Bu Baiq 

‐ Agar hasil monev dari tiap lembaga yang melakukan kunjungan dapat menyerahkan hasil 

evaluasinya kepada Bappeda NTB 



FGD Morotai 

Lokasi: Kantor Bupati Morotai 

Waktu: 22 Oktober 2015, 21.00 – 23.30 

Hadirin: 

1. Direktur Polkom Bappenas 

2. Kasubdit Poldagri Bappenas 

3. Asisten I Bupati Morotai 

4. Ketua DPRD Morotai 

5. Iskandar Latuconsina – Sekretaris Bappeda Morotai 

6. Bp. Asrun Padoma – Akademisi 

7. Hi. Abdullah Thohir – Tokoh Agama 

8. Irwan Kurung – Tokoh Pemuda 

9. Ikono Djambak – LSM 

10. Nizar – Jababeka 

11. Sakir Sandri – Tokoh Masyarakat 

Notulensi: 

Pak Wariki 

‐ Tujuan kedatangan kami adalah yang pertama silaturahmi, dan kedua melakukan kajian 

mengenai pembangunan politik di wilayah ini. Daerah yang sudah kami kunjungi adalah 

Batam, Bontang, Bitung, Morotai, dan Maloy. Melalui diskusi ini, semoga kami bisa 

mendapat informasi‐informasi mengenai potensi dan masalah yang dihadapi Morotai dalam 

dimensi pembangunan politik. 

‐ Morotai merupakan salah satu KEK. Hari ini Pak Jokowi mengamanatkan adanya terobosan 

khusus oleh para menteri mengenai pembangunan KEK. Para menteri diminta mencari 

masalah sekaligus solusi dari lambatnya pembangunan KEK saat ini. 

‐ Sesuai RPJMN, terdapat 3 dimensi pembangunan, yaitu dimensi pembangunan manusia, 

seperti di bidang pendidikan dan kesehatan; dimensi pembangunan sektor unggulan, seperti 

di bidang kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, dan pariwisata & industri; 

serta dimensi pemerataan dan kewilayahan, seperti wilayah Indonesia timur. 

 

Pemicu Diskusi 1 

Asrun Padoma 

‐ Secara UU, pendidikan itu mendapat alokasi 20%, tapi di Morotai belum terjadi. Kita masih 

harus memperjuangkan hal itu. Pemerintah harus hadir dalam memberikan bantuan kepada 

masyarakat 

‐ Dalam segi kesehatan, infrastruktur rumah sakit di sini adalah Tipe D. Gedungnya 

sebenarnya sudah oke, tapi dari tenaga medis masih parah. Bidang kesehatan ini masih 

butuh banyak perhatian. Kalau ada kondisi yang agak gawat, pasien selalu dirujuk ke Tobelo 

atau Ternate. 

‐ Kita berada dalam ruang yang betul‐betul harus dibantu. Morotai itu kawasan terdepan dan 

perbatasan, sehingga harus mendapat perhatian khusus.  

Hi. Abdullah Thohir 



‐ Kesehatan yang ada di Morotai masih memprihatinkan. Gedungnya sudah bagus, pemda 

juga sudah merekrut dokter ahli. Tapi dalam pelaksanaannya, masih buruk. Seringkali 

rujukan ke Tobelo atau Ternate, dan pasien akhirnya meninggal di tengah perjalanan. 

Padahal Morotai sudah ramai sejak PD II, tapi zaman sekarang malah Morotai seperti tidak 

diperhatikan. 

 

Irwan Kurung 

‐ Jangan sampai karena pembangunan, masyarakat di sini menjadi terpinggirkan.  

‐ Salah satu yang patut diapresiasi dari pemerintah adalah sudah mendirikan universitas, 

walaupun baru berjalan sudah 1 periode. 

‐ Masyarakat harus dibangun dengan paradigma “manusia sehat karena pintar dan manusia 

pintar karena sehat”. 

‐ Kekurangan tenaga medis di sini adalah kebanyakan dokter residen, yang merupakan dokter 

yang masih menyelesaikan studi akhirnya.  

‐ Infrastruktur jalan sudah hampir nyambung melingkar 

 

Sakri 

‐ Permasalahan pembangunan Morotai adalah sepertiga ibukota sudah terkapling oleh TNI 

AU. 1125 ha terkapling oleh TNI AU. Jalan sulit dilebarkan dan pembangunan sulit dijalankan. 

‐ Energi listrikpun masih sangat terbatas. Seringkali terjadi mati lampu. 

‐ Tidak ada masyarakat asli Morotai. Semuanya pendatang dan menyebabkan masyarakat 

Morotai sangat beragam. 

‐ Sumber daya air juga sulit. Tapi tidak pernah diekspos media. 

‐ Di Morotai juga banyak rumah kumuh.  

‐ Semoga Jababeka cepat bangun perumahan. 

 

Ikono 

‐ Temuan kami di lapangan, sudah ada penganggaran untuk air dan listrik. Tapi dalam 

pelaksanaannya, itu nol. 

‐ Kami sebagai Aliansi Badan Penilaian Aset Negara, tapi pemkab tidak pernah menghiraukan. 

Sehingga fungsi kontrol kami tidak pernah berjalan. 

‐ Masyarakat tidak tahu apa itu KEK. Pemerintah harus melihat apakah masyarakat sudah siap 

atau belum. Jangan sampai ketika pembangunan berjalan, tapi  

‐ Konflik: masalah tanah, padahal sebagian besar masyarakat adalah petani. 

‐ Contoh ketidakbecusan pemerintah: selalu ada anggaran pemerintah untuk pembangunan 

jalan, tapi jalan selalu rusak dan tidak bertahan lama.  

‐ Keinginan kami adalah agar pemerintah bisa merealisasikan pembangunan infrastruktur 

dasar yang sudah sesuai penganggarannya. 

 

Ketua DPRD 

‐ UU 53 th 2008, usia Kab. Morotai itu baru 7 tahun. Pemerintahan definitif itu baru 4 tahun.  

‐ Sudah ada bantuan unit menit genset dari pemerintah. 

‐ Dulu kecamatan terluar, yaitu Morotai Jaya, belum terhubung dengan ibukota kabupaten. 

Tapi sekarang jalan lingkar sudah hampir selesai, jadi kecamatan tersebut sudah terhubung. 



‐ Terkait sumber daya air, DPRD sudah memanggil direktur PDAM dan mereka akan membuat 

sumur bor baru untuk mengatasi kekeringan. 

‐ Di Morotai sudah didirikan Universitas Pasifik, serta sudah ada beberapa SMK. 

‐ DPRD menyetujui anggaran pembangunan gedung rumah sakit yang sangat besar. Makanya 

bangunan gedungnya sudah baik sekali. Hanya saja masalahnya ada pada penyediaan tenaga 

medis. 

‐ Di Morotai ada semangat “mari sama‐sama bergandengan tangan”. Masyarakat di sini 

sangat menghargai keragaman. Suku bangsa yang tinggal di sini beragam sekali, ada Bugis, 

Irian, Jawa, dsb. 

Asrun Padoma 

‐ Listrik di ibukota sudah 24 jam. Tapi di luar Morotai Selatan, listrik itu belum 24 jam. Hal itu 

menyulitkan pembangunan usaha.  

‐ Konflik masyarakat 3 tahun terakhir itu masyarakat dengan AURI. Konflik itu menyangkut 

penguasaan wilayah dan lahan. Sepertiga wilayah ibukota kabupaten itu dikuasai AURI.  

‐ Di luar Morotai Selatan, banyak sekali rumah kumuh. Kemungkinan 40 ribu tinggal di rumah 

kumuh.  

Yunizar 

‐ Kekeringan sudah terjadi selama 3 bulan terakhir. Dari Jababeka harus membeli air tangki. 

Masyarakat pun, banyak yang mandi di laut. Kemudian baru membilas dengan air tawar 

hanya seember. 

‐ Listrik pun sering mati sehingga menganggu operiasional .  

‐ Tidak ada penyiapan SDM di Morotai. Jangan sampai putra putri asli Morotai hanya menjadi 

penonton saja. 

Mbak Yunes 

‐ Bagaimana realisasi anggaran pendidikan, terutama dalam wajib belajar 9 tahun? 

Asrun Padoma 

‐ Sudah ada pelaksanaan wajib belajar 9 tahun. 

Irwan Kurung 

‐ Iya sudah ada pelaksanaan wajib belajar 9 tahun. Pemerintah sudah mewajibkan 

pelaksanaan program tersebut. Bahkan pendirian Universitas Pasifik adalah langkah 

pemerintah agar wajib belajar tidak hanya sebatas 9 tahun saja.  

Asrun Padoma 

‐ Penyelenggaraan universitas itu juga perlu dibantu oleh pemerintah. Perlu ada subsidi agar 

biaya kuliah murah dan bisa diakses.  

Wariki 



‐ SKPD itu bisa mengajukan DAK ke kementerian teknis terkait untuk penyediaan kebutuhan 

dasar. Contohnya ada sebuah rumah sakit di Semarang yang melengkapi peralatan medis 

mereka dengan DAK. 

‐ Nanti kami akan komunikasikan mengenai Universitas Pasifik dengan Direktur Pendidikan di 

Bappenas.  

Asisten I Bupati Morotai 

‐ Menyangkut KEK, pemkab sudah mensosialisasikan kepada masyarakat. Sudah pernah 

disosialisasikan di berbagai kecamatan di Morotai. Harapannya KEK ini dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dan PAD Morotai.  

‐ Terkait akses transportasi, Morotai mengalami kendala. Belum ada pilihan akses transportasi 

yang memadai. Salah satu kendalanya adalah penguasaan landasan udara oleh AURI 

sehingga membatasi transportasi udara. 

‐ Hubungan pemerintah, swasta, media, dan masyarakat berjalan baik. Contohnya adalah 

hubungan  

‐ Perda Tata Ruang dari pihak lanud diberikan porsi 500 ha. Pertimbangannya adalah 

disamakan dengan luas lanud Halim Perdanakusuma. Sebelumnya AURI mengklaim 1000 ha.  

‐ Semoga Bappenas bisa membantu mengkomunikasikan hal tersebut dengan Kemenhan 

maupun Mabes TNI sehingga masalah ini segera memiliki penyelesaian. 

Pemicu Diskusi 2 dan 4 

Irwan Kurung 

‐ Peresmian KEK oleh Presiden SBY tahun 2014 itu dianggap masyarakat hanya seremonial 

belaka, seperti Sail Morotai.  

‐ Dari masyarakat, khususnya kaum muda sangat siap. Tapi pertanyaan selanjutnya, apa yang 

akan dilakukan untuk menindaklanjuti kesiapan tersebut? Kaum muda juga harus disiapkan 

agar mereka bisa diberdayakan dalam menyambut pembangunan KEK. 

‐ Harus mulai dibangun lembaga‐lembaga pengembangan skill. Penyiapan SDM harus 

diutamakan agar masyarakat tidak terpinggirkan. 

‐ Sosialisasi harus digalakkan lagi, agar masyarakat di daerah pinggiran pun dapat 

tersampaikan.  

Sandri 

‐ KEK itu ada atau tidak sebenarnya? Karena seperti tidak ada realisasinya. 

‐ Setiap langkah pembangunan harus benar‐benar diperhatikan. Contoh: transmigrasi malah 

menambah kemiskinan, karena sering transmigran tidak bisa mengerjakan apa‐apa, malah 

menjadi pengemis. 

Wariki 

‐ Membuat KEK tidak gampang. Contohnya Tanjung Lesung yang seolah‐olah jalan di tempat.  

‐ Tapi ada juga contoh yang progresif di Medan, yaitu Sei Mangkei. Unilever ASEAN sudah 

merelokasi pabrik mereka di situ. Itu membuka kesempatan sebanyak 80 ribu pekerja. 

Indrajaya 



‐ Sebenarnya apakah masyarakat paham mengenai KEK? 

Asrun Padoma 

‐ Sekitar 80% masyarakat berpendidikan rendah. Mereka tidak tahu kekhususan KEK itu apa. 

Mereka semangat karena wilayah ini mau dibangun. Mereka sudah lama terpasung dalam 

kemiskinan. Jadi begitu pemerintah menjanjikan pembangunan, masyarakat mengalami 

culture shock. 

‐ Dalam PP no. 50 th 2014, diamanatkan agar pengembangan KEK akan dievaluasi setelah 3 

tahun. Kalau tidak berjalan baik, akan dicabut statusnya. 

‐ Sementara Jababeka selama ini terlihat tersendat dalam membangun. Sampai saat ini masih 

terbatas pembebasan lahan, belum sampai pembangunan infrastruktur. 

‐ Jangan sampai masalah pembebasan lahan meminggirkan masyarakat. Mereka sudah 

menjual lahan mereka, tapi nanti malah akan menjebak mereka dalam lingkaran kemiskinan.  

‐ Jadi pemangku kepentingan ada di Jababeka, karena sudah ditunjuk untuk mengembangkan 

KEK ini. 

‐ Kalau tidak ada medium pendidikan politik, akan rawan muncul terjadinya konflik. Jadi 

pendidikan politik sangat penting. 

Ketua DPRD 

‐ Lahan yang akan dijadikan KEK di wilayah selatan barat yang sudah dijual oleh masyarakat, 

ada yang diadukan ke DPRD. Dalam kasus ini, DPRD tidak tinggal diam. DPRD melakukan 

sosialisasi kepada masyarakat agar paham mengenai proses jual beli lahan tersebut untuk 

mencegah kejadian serupa terulang kembali.  

Sandri 

‐ Jababeka kesalahannya adalah karena memiliki kaki tangan di bawah yang main‐main. 

Misalnya dari Jababeka sebenarnya ingin membeli seharga 10 ribu, tapi oleh kaki tangannya 

hanya dibeli seharga 500. Jadi semacam calo. 

Hi. Abdullah Thohir 

‐ Masalah tanah di Morotai ini memang mengkhawatirkan. Harus diperhatikan oleh Jababeka.  

Irwan Kurung 

‐ Permasalahan utama yang dihadapi masyarakat adalah lahan yang dimiliki adalah lahan 

warisan. Ketika diajukan alternatif dijual atau disewakan, mereka memilih untuk menjual. 

‐ Kesalahan kita adalah pada saat perencanaan tata ruang adalah kurangnya dilakukan 

sosialisasi terhadap masyarakat setempat. Masyarakat tidak diberitahukan mengenai 

regulasi dan dampak yang akan ditimbulkan.  

‐ Pembangunan KEK juga akan mengancam keselamatan lingkungan, misalnya melalui limbah 

yang dibuang ke laut atau pembabatan lahan mangrove.  

‐ Pendekatan jual beli mungkin bisa dicari alternatifnya, misal pendekatan sewa pakai, agar 

masyarakat tetap bisa mendapat royalti dari hal tersebut. 

Nizar 



‐ Awalnya pemkab Morotai sudah berjanji akan menyediakan lahan, entah itu dengan 

pendekatan membeli atau menyewa 

‐ Jujur saja, Jababeka memilih untuk menyewa, karena banyak sekali masalah dari pembelian 

lahan. 

‐ Hanya saja terbentu salah satu pasal dalam aturan KEK, yang mewajibkan pengelola lahan 

untuk memiliki hak kepemilikan lahan. Sehingga niat baik pemkab Morotai gagal. 

‐ Mengenai harga, Jababeka sejak awal mengkhawatirkan spekulan. Dan ternyata memang 

ada. 

‐ Pasal lainnya adalah bahwa KEK harus dipagari. Hal itu semakin mengundang munculnya 

spekulan.  

‐ Masyarakat juga sering salah dalam mengukur luas lahan. 

‐ Akhirnya solusinya adalah mengikuti hasil pengukuran BPN.  

‐ Insentif dari pemerintah belum ada. Sehingga masih kesulitan mengundang investor.  

Yunes 

‐ Apakah benar Jababeka yang bertanggungjawab dalam mensosialisasikan? 

Nizar 

‐ Saat pembuatan AMDAL, salah satu unsur yang dilakukan adalah sosialisasi. Dan sosialisasi 

itu tidak hanya satu kali. Kalau AMDAL nya keluar, berarti sudah ada sosialisasi. 

‐ Tapi kan Jababeka hanya pendatang, jadi Jababeka juga memerlukan bantuan pemkab 

Morotai dalam mensosialisasikan.  

Pemicu diskusi 3&5 

Asrun Padoma 

‐ Masalah lahan ini memang seolah‐olah menjadi bom waktu. Masalah lahan itu rumit sekali. 

Karena ada berbagai status lahan, termasuk lahan warisan atau turun temurun. Seandainya 

sudah diukur BPN pun, tidak otomatis menghindarkan apabila lahan tersebut memiliki status 

yang berpotensi memicu konflik. 

Ketua DPRD 

‐ Tanggung jawab kita bersama untuk mempersiapkan SDM masyarakat Morotai. Sehingga 

ketika KEK sudah berjalan, masyarakat setempat bisa ikut menikmati KEK tersebut. 

‐ Jangan sampai terjadi konflik karena nanti warga asli cemburu dengan warga pendatang 

yang lebih makmur.  

Sandri 

‐ Sebenarnya berapa standar harga beli tanah Jababeka? 

‐ Munculnya masalah di warga adalah karena tidak ada kejelasan dan kepastian mengenai 

standar harga lahan. 

Nizar 



‐ Harga lahan disesuaikan dengan lokasi dan fungsi strategis dari lahan tersebut. Jababeka 

juga sudah memiliki tim sendiri yang mengurus jual beli tanah.  

Abdullah Thohir 

‐ Morotai akan dijadikan KEK, memiliki bandara internasional, dan embarkasi haji. Mohon 

disampaikan kepada Bapak Jokowi agar ditindaklanjuti.  

Penutup 

Wariki 

‐ Tidak semuanya aspirasi dari bapak‐bapak merupakan kewenangan kami, tapi kami akan 

bantu mengkoordinasikan dengan lembaga terkait. Namun perlu menjadi catatan, tidak ada 

satu negara pun di dunia yang bisa memenuhi 100% tuntutan warganya.  
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Ringkasan Kajian Prakarsa Strategis 
Sub Bidang Politik Dalam Negeri 

“Pembangunan Politik di Pusat-Pusat Pertumbuhan Baru” 
 

Abstrak 
Kenyataan di Indonesia bahwa selama ini pembangunan lebih difokuskan terhadap sektor ekonomi dan 
infrastruktur. Hal ini menyebabkan pembangunan dimensi lain yang lebih kualitatif seperti pembangunan sosial, 
politik, dan lainnya belum diperhatikan. Padahal dewasa ini paradigma pembangunan di dunia sudah lintas 
disiplin dan multi isu untuk menjawab permasalahan pembangunan yang semakin kompleks. Di Indonesia tidak 
diakomodasinya perencanaan pembangunan sosial dan politik untuk mengiringi prioritas pembangunan ekonomi 
dan infrastruktur menyebabkan konflik sumber daya (ekonomi, politik, pendidikan, SARA, dll) secara vertikal 
maupun horisontal dan melemahnya wibawa pemerintah. Atas dasar inilah kajian ini perlu dibuat agar 
pembangunan politik dapat disinergikan dengan arah prioritas pembangunan di Indonesia. Penelitian ini 
memilih 6 daerah sebagai lokus penelitian, yaitu Kota Batam di Provinsi Kepulauan Riau, Kota Bontang di 
Provinsi Kalimantan Timur, Kota Bitung di Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Kutai Timur di Provinsi 
Kalimantan Timur, Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara, serta Kabupaten Lombok Tengah di 
Provinsi Nusa Tenggara Barat.  

 
1. Latar Belakang 

Sesuai amanat UU No. 17 tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025, pembangunan 
nasional lima tahun mendatang difokuskan pada upaya pencapaian daya saing perekonomian 
yang kompetitif berlandaskan keunggulan sumber daya alam yang ada, dan sumber daya 
manusia berkualitas, serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.   
Pada pembangunan bidang politik, visi jangka panjang sampai dengan tahun 2025 adalah 
terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi yang dicapai secara bertahap dan terencana. Pada 
RPJMN 2015-2015 pelembagaan nilai-nilai demokrasi diperkuat dengan menitik beratkan 
pada prinsip toleransi, nondiskriminasi dan kemitraan dengan penguatan pelaksanaan 
desentralisasi dan otonomi daerah. Pembangunan demokrasi dan pembangunan ekonomi 
selayaknya menghasilkan sebuah korelasi positif satu sama lainnya, seperti lazimnya terjadi 
di negara-negara demokrasi yang sudah mapan di berbagai belahan dunia, apakah di negara-
negara Eropa dan Skandinavia, maupun di negara-negara demokrasi baru di Asia Timur 
seperti Jepang dan Korea Selatan. Kualitas demokrasi, kualitas manusia dan kemakmuran 
ekonomi berada pada garis linear, saling memperkuat satu sama lainnya. 
 Di Indonesia keterkaitan demokrasi dan ekonomi masih merupakan hal yang 
problematik, bahkan seringkali tidak sejalan di sejumlah daerah. Indeks Demokrasi Indonesia 
(IDI), misalnya menunjukkan, bahwa provinsi yang secara ekonomis berada di bawah rata-
rata nasional, ternyata memiliki angka IDI yang sangat tinggi, seperti Nusa Tenggara Timur 
(NTT). Demikian pula sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata tidak selalu 
membawa sebuah provinsi/daerah menjadi makin demokratis. Di samping kehidupan 
demokratis itu sendiri merupakan tuntutan yang tidak terelakkan dari pembangunan nasional, 
karena merupakan amanat konstitusi, demokrasi terkonsolidasi diharapkan dapat memberikan 
dampak jangka panjang dan permanen yang positif pada pembangunan seluruh bidang 
kehidupan masyarakat luas. 
 Dewasa ini, Pemerintah sedang melakukan upaya untuk mewujudkan pemerataan 
pembangunan ekonomi dengan mendorong munculnya pusat-pusat pertumbuhan di luar 
Pulau Jawa. Selain untuk melaksanakan tugas negara untuk menciptakan proses distribusi 
kekayaan ekonomi kepada semua lapisan masyarakat di seluruh Indonesia, perwujudan pusat-
pusat pertumbuhan baru juga sangat penting untuk menguatkan persatuan dan kesatuan 
bangsa Indonesia. Pada gilirannya hal ini diharapkan dapat menguatkan daya saing 
perekonomian bangsa Indonesia di kawasan regional maupun di tingkat global.  
Pusat-pusat pertumbuhan baru, selain dapat menjadi pemicu kemakmuran dan kesejahteraan 
ekonomi masyarakat, diharapkan juga menjadi pelopor di wilayah masing-masing dalam 
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upaya memelihara kebebasan sipil yang tinggi, meningkatkan kapasitas lembaga demokrasi 
dan menguatkan penerapan hak-hak politik warga. Pembangunan politik dan pertumbuhan 
ekonomi diharapkan berkorelasi positif. 
 
1.2. Tujuan 

Dengan memperhatikan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka tujuan 
pelaksanaan kajian prakarsa ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengkaji keterkaitan pembangunan aspek-aspek demokrasi dan kesejahteraan di 
daerah-daerah pusat pertumbuhan baru di Indonesia. 

2. Mengetahui permasalahan dan kendala pembangunan politik di pusat-pusat 
pertumbuhan baru. 

3. Mengkaji potensi-potensi yang perlu dikembangkan lebih jauh bagi pembangunan 
demokrasi di pusat-pusat pertumbuhan baru. 

2. Sasaran 
 Sasaran yang ingin dicapai dari kajian ini adalah tersusunnya laporan kajian untuk 
masukan dokumen perencanaan bidang politik. 
 
2.1. Keluaran 

Hasil dari kegiatan kajian prakarsa ini adalah tersusunnya laporan hasil kajian 
terhadap pembangunan politik di pusat-pusat pertumbuhan baru. Laporan kajian ini akan 
digunakan untuk :  

a. Bahan penyusunan dan masukan/umpan balik dalam perencanaan program/kegiatan 
pembangunan politik pada tahun-tahun mendatang, terutama di pusat-pusat 
pertumbuhan baru 

b. Masukan berkenaan dengan efektifitas program/kegiatan dalam mencapai 
target/sasaran pembangunan politik, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat di pusat-pusat pertumbuhan baru.  
 

2.2. Ruang Lingkup 
Ruang lingkup kajian prakarsa ini antara lain: 

1.  Melakukan pemetaan dan menentukan indikator kajian prakarsa untuk 
mengetahui korelasi antara pembangunan politik dan pertumbuhan ekonomi dan 
pusat-pusat pertumbuhan baru 

2.  Mengumpulkan data dan informasi terkait berbagai aspek pembangunan 
demokrasi dan pembangunan ekonomi di pusat-pusat pertumbuhan baru 

3.  Melakukan pertemuan koordinasi/konsinyasi/FGD dan lain-lain, dengan berbagai 
pihak yang relevan, termasuk mitra kerja, untuk rekonsiliasi data, serta klarifikasi 
informasi capaian pelaksanaan kegiatan/program terkait pembangunan politik. 

4.  Melakukan observasi/kunjungan lapangan ke daerah-daerah yang 
diidentifikasikan sebagai kawasan pusat-pusat pertumbuhan baru di Indonesia 

5.  Menyusun laporan kajian prakarsa dan rekomendasi.  
 

3. Metodologi 
Metodologi yang akan digunakan untuk melakukan kajian prakarsa meliputi jenis 

metodologi, sumber data dan cara menganalisis data : 
 
 

1. Metode Kajian 
Metode yang digunakan dalam kajian prakarsa ini adalah metode deskriptif karena 

hendak memberikan gambaran yang lengkap tentang pembangunan politik di pusat-pusat 
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pertumbuhan baru. Hasil dari pengamatan, kemudian akan dikomparasi dengan dokumen 
perencanaan bidang politik untuk mengetahui tingkat efektivitas dari pelaksanaan 
pembangunan politik di daerah tertentu. 
2. Sumber Data 

 Sumber data terdiri atas dua macam yaitu data primer dan data sekunder.  Data 
primer diperoleh dari: 

a. Wawancara langsung kepada para pihak yang berkepentingan (Pokja 
Demokrasi yang terkait dengan IDI di Provinsi, para akademisi/ahli, tokoh 
agama/adat); 

b. Melalui Focused Group Discussion (FGD) untuk rekonsiliasi data, serta 
klarifikasi informasi tentang capaian berbagai indikator yang ditetapkan dari 
berbagai sumber; 

c. Melakukan observasi/kunjungan lapangan ke beberapa daerah yang dianggap 
pusat-pusat pertumbuhan baru.  

Sedangkan data sekunder, diperoleh dari : 
a. Dokumen-dokumen perencanaan yaitu RPJPN 2005-2025, RPJMN III (2015 – 

2019) dan RKP Tahun 2015 dan 2016, serta sumber-sumber dokumen hasil 
pelaksanaan pembangunan politik dan demokrasi 

b. Data hasil pembangunan di pusat-pusat pertumbuhan baru 
c. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) (evaluasi terhadap skor IDI di Propinsi dan 

menganalisis pembangunan politik di daerah pertumbuhan baru berdasarkan 
pencapaian skor tersebut), dan lain-lain 

d. Melakukan kajian literatur komparatif tentang pembangunan politik di pusat-
pusat pertumbuhan baru di negara-negara lain yang telah sukses melakukan 
kebijakan serupa.  

Penelitian ini memilih 6 daerah sebagai lokus penelitian, yaitu Kota Batam di Provinsi 
Kepulauan Riau, Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur, Kota Bitung di Provinsi 
Sulawesi Utara, Kabupaten Kutai Timur di Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Pulau 
Morotai di Provinsi Maluku Utara, serta Kabupaten Lombok Tengah di Provinsi Nusa 
Tenggara Barat. 

 
Pemilihan daerah-daerah tersebut didasari oleh beberapa faktor. Pertama, daerah yang 

sudah lebih dahulu dirancang kebijakan pembangunannya dan kini telah maju secara 
ekonomi karena ditopang oleh sektor industri yang telah berkembang di sana, serta menjadi 
pusat pertumbuhan di regional sekitar daerah tersebut. Dua daerah yang mewakili alasan 
tersebut adalah Kota Batam dan Kota Bontang. Faktor kedua adalah daerah-daerah yang 
diproyeksikan akan menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru, karena telah ditetapkan menjadi 
kawasan ekonomi khusus (KEK). Daerah yang dimaksud adalah Kota Bitung yang memiliki 
KEK Bitung, Kabupaten Kutai Timur yang memiliki KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan 
(MBTK), Kabupaten Pulau Morotai yang memiliki KEK Morotai, serta Kabupaten Lombok 
Tengah yang memiliki KEK Mandalika. 

Selain kedua faktor di atas, terdapat beberapa faktor lain yang ikut mendasari 
pemilihan lokus penelitian tersebut, yaitu kemajemukan komposisi masyarakat di masing-
masing daerah serta persebaran lokasi geografis setiap daerah yang mewakili hampir semua 
regional di Indonesia. Batam mewakili regional Sumatra, Bontang dan Kutai Timur mewakili 
regional Kalimantan, Bitung mewakili regional Sulawesi, Morotai mewakili regional 
Kepulauan Maluku, serta Lombok Tengah mewakili regional Kepulauan Nusa Tenggara. 
Informasi dan data lebih terperinci mengenai daerah-daerah tersebut akan dipaparkan pada 
bagian berikut ini. 
3.  Analisis Data 
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Analisis data yang akan dilakukan dalam kegiatan ini adalah dengan cara analisis 
deskriptif kulatitatif dengan pola pendekatan induktif. Analisis ini berdasarkan pada data-data 
yang diperoleh dari tahap pengumpulan data dengan tujuan untuk mendeskripsikan keadaan 
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. 

 
3.1. Pelaksana Kegiatan   

Pelaksanaan kegiatan kajian prakarsa ini akan dilakukan secara swakelola dan 
berkoordinasi dengan K/L mitra kerja Direktorat Politik dan Komunikasi. Penanggung jawab 
dari kegiatan kajian ini adalah Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan,  dan  Keamanan 
dengan  masa  tugas  12  (dua belas) bulan.  Tim pelaksana kegiatan beranggotakan pejabat 
eselon II kebawah dari Direktorat Politik dan Komunikasi dan dibantu oleh Kadek Dwita, 
M.Si dan Dr. Mulyadi, M.Si sebagai tenaga ahli, serta Kristian Patrasio, S.IP (koordinator 
surveyor), Udin Dohang S.IP, Fiko Onga, M.Si, dan Sahril Samad S.IP sebagai surveyot 
lokal.  

 
4. Hasil Kajian dan Analis 

Kajian ini mulanya akan dilakukan di lima wilayah yaitu Batam, Bontang, Bitung, 
Morotai, dan Maloy. Kemudian, ketika pelaksanaan dirasa perlu untuk memasukkan satu 
wilayah lagi ke dalam daftar penelitian sebagai bahan pembanding, lalu Mandalika dipilih 
sebagai wilayah terakhir. Dengan begitu terdapat enam lokus kajian yang dapat 
diklasifikasikan menjadi tiga klaster utama sebagai berikut: 

Tabel III.1 Klasifikasi Lokus Kajian 

Kawasan yang Sudah 
Tumbuh (Lesson Learned) 

Kawasan yang 
Direncanakan Sebagai 

Kawasan Ekonomi Khusus 
(KEK) Industri Pengolahan 

Kawasan yang 
Direncanakan Sebagai 

Kawasan Ekonomi Khusus 
(KEK) Industri Pariwisata 

Batam-Keulauan Riau Bitung-Sulawesi Utara Morotai-Maluku Utara 
Bontang-Kalimantan Timur Maloy-Kalimantan Timur Mandalika-Lombok Tengah 
 

Dari tabel klasifikasi di atas, dapat dilihat bahwa enam lokasi kajian diklasifikasikan 
ke dalam tiga klaster utama, yaitu kawasan yang sudah tumbuh; KEK yang disiapkan untuk 
industri pengolahan; dan KEK yang disiapkan untuk indusri pariwisata. Batam dan Bontang 
merupakan kawasan yang tumbuh terlebih dahulu. Dari dua kawasan ini diketahui 
permasalhan-permasalahan sosial politik yang muncul setelah kawasan ini menjadi kawasan 
yang tumbuh sehingga dapat diantisipasi kemunculannya di empat kawasan lain yang 
direncanakan menjadi pusat pertumbuhan baru. Kemudian, kajian di Bitung, Maloy, Morotai 
dan Mandalika dilihat perkembangan kawasannya dan gejala kemunculan masalah sosial 
politik, serta peluang solusi pembangunan politik di kawasan tersebut. Untuk melihat hal 
tersebut, pada bagian ini akan dipaparkan temuan lapangan di enam lokus tersebut. 

4.1 Batam: Sengketa Kewenangan, Urbanisasi, dan Pertumbuhan yang Disokong 
Konsumsi 

Pada awal tahun 1970, Batam dikembangkan sebagai basis logistik dan operasional 
untuk industri minyak dan gas bumi oleh Pertamina. Sejak tahun 1978 di pulau ini telah 
berkembang berbagai jenis industri. Pengembangan Batam dipercayakan kepada Otorita 
Pengembangan Industri Pulau Batam atau lebih dikenal dengan Otorita Batam, yang 
selanjutnya diganti dengan BP Batam melalui PP. 46 tahun 2007. Batam awalnya merupakan 
pulau kecil dengan jumlah penghuni sekitar 6000 jiwa. Kini Batam dihuni oleh kurang lebih 
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1.000.000 jiwa. Urbanisasi di kota Batam kini tercatat sebesar 8,1%. Hal itu tak dapat 
dihindari karena pertumbuhannya yang begitu cepat. Pertumbuhan industri di Batam tak lepas 
dari pene Implikasi dari pasar bebas (FTZ) Batam justru melahirkan masyarakat yang 
konsumtif. Selain itu ada ekses lain yang ditimbulkan, khususnya sejak tahun 1999 ketika 
Batam menjadi wilayah setingkat kabupaten/kota. Terbentuknya pemerintahan kota Batam 
justru menimbulkan dualisme antara Otorita Batam yang kini berganti nama menjadi BP 
Batam dan Pemerintah Kota Batam. Sejak itu di Batam dikatakan ada dua matahari. BP yang 
menguasai sumber-sumber ekonomi dari investor mengaku tak bertanggung jawab atas 
kesejahteraan rakyat karena itu adalah urusan pemerintah kota. Hal ini terungkap dari 
wawancara dengan anggota DPRD Batam dari Hanura, Ubaingan Singalingging sebagai 
berikut 

“Kalau kita liat dari BP Batamnya sendiri, mereka  ga ngurusin kesra. Nah memang 
dari awal konsepnya tidak ada urusan dengan kesra. Kemudian di perjalanannya ada 
Pemerintah Kota Batam. Sekarang semua beban kesra itu ada di pemerintah kota Batam.” 

Di lain sisi tanah-tanah di Batam adalah milik BP Batam. Pemerintah Kota tak dapat 
membangun untuk kepentingan masyarakat karena tak punya tanah. Sebagai contoh, ketika 
pemerintah kota akan membangun sebuah SMP di satu kecamatan yang padat penduduk dan 
meminta lahan ke BP, kemudian BP memberikan tanah di area yang tidak diminta. Area itu 
jauh dari penduduk yang butuh sekolah dan sangat rawan banjir. Setelah SMP itu dibangun, 
setiap musim hujan tiba selalu muncul genangan setinggi 1-1,5 meter dan proses belajar 
mengajar harus terhambat.  

Hal lainnya yang menjadi masalah krusial di Batam adalah persoalan air bersih dan 
listrik.1 Banyak kampung tua di Batam yang tidak mendapat akses listrik. Selain itu angka 
pengangguran yang terus meroket yang berakibat pada kriminalitas, lalu konflik etnis yang 
rentan muncul, juga persoalan pemukiman yang oleh masyarakat sekitar disebut rumah liar 
(Ruli). Belum lagi persoalan demo buruh dan konflik industrial yang sangat sering terjadi di 
Batam. Persoalan HIV, prostitusi, dan perdagangan manusia harus menjadi catatan yang 
sering disembunyikan. Hal itu dikemukakan oleh Sosiolog Universitas Indonesia, Ganda 
Upaya. 

Banyak sekali masalah sosial yang muncul di Batam setelah kawasan ini tumbuh, 
namun tidak nampak dipermukaan. Saluran demokrasi memang telah tersedia. Pers dan LSM 
jumlahnya cukup banyak di Batam, namun jarang terlihat yang benar-benar mengangkat dan 
memperjuangkan isu-isu sosial di atas. Hal tersebut juga berkaitan dengan tidak adanya 
perencanaan sosial sejak wilayah ini dikembangkan hingga sekarang. Temuan lapangan juga 
memperlihatkan bahwa Pemerintah kota Batam mengakui belum adanya forum CSR yang 
dikoordinir oleh pemerintah kota dan melibatkan perusahaan-perusahaan di Batam. 

4.2. Bontang: Zonasi, Forum CSR, dan Saluran Demokrasi yang Tersumbat 

Bontang yang merupakan wilayah yang dalam kajian ini juga dikaji sebagai wilayah yang 
telah tumbuh, memiliki pengalaman yang agak berbeda dengan Batam. Perkembangan 
Bontang sangat ditunjang oleh dua perusahaan, yakni PT Pupuk Kaltim dan PT Badak LNG, 
termasuk perkembangan Infrastruktur, pembangunan SDM dan lain-lain. Ketika pemekaran 
terjadi dan pemerintah kota hadir di Bontang, permerintah di tingkat lokal ini tak dapat benar-

                                                            
1 DPRD Kepri Minta BPK FTZ Batm Hentikan Alokasi Lahan di Catchment dan Sekitar Waduk, diakses dari 
http://suryanews.co.id/2015/09/dprd-kepri-minta-bpk-ftz-batam-hentikan-alokasi-lahan-di-catchment-dan-
sekitar-waduk/, pada tanggal 20 Oktober 2015, pukul 11.41 WIB 
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benar lepas dari keberadaan dua persahaan ini. Kemudian dibentuklah forum CSR yang 
dikoordinir pemerintah dengan dua perusahaan tersebut sebagai penyokong utamanya. Forum 
CSR tersebut bertujuan untuk menyelaraskan antara rencana pembangunan pemerintah dan 
CSR perusahaan.  

 Di satu sisi forum CSR dilihat sebagai hal yang positif, namun di sisi lain membuat 
pemerintah kurang kreatif. APBD Bontang memang memperlihatkan angka yang cukup 
besar, namun PADnya tergolong kecil. 

Melalui CSR-CSR itu perusahaan bekerja sama dengan pemerintah membuka diklat-
diklat dan akademi-akademi di Bontang, sehingga perkembangan pendidikan dan 
pembangunan SDM di Bontang dapat dikatakan baik jika dibandingkan wilayah sekitarnya. 
Melalui CSR itu pula perusahaan mendanai apa yang mereka sebut dengan mitra binaan. 
Perusahaan juga memberi bantuan beasiswa bagi mahasiswa Bontang melalui Himpunan 
Mahasiswa Bontang (HMB).    

Di Bontang kta banyak melihat peran-peran pemerintah dalam mewujudkan 
kesejahteraan masyarakat, diambil alih oleh dua perusahaan besar tersebut. PKT dan PT 
Badak telah mengajak masyarakatnya dari awal dalam pembangunan Bontang, meski 
memang ada beberapa ketidakpuasan, namun tidak ada yang berujung pada konflik yang 
tajam. Kondisi yang demikian bukan saja membuat Pemerintah tidak kreatif, tetapi juga 
membuat masyarakat enggan untuk bersuara atau apatis. Masyarakat sipil dan pers di 
Bontang ada, tetapi semuanya berada di bawah kooptasi perusahaan. 

Isu-isu yang akhirnya mendapatkan perhatian dari pemerintah adalah isu terkait lahan 
pemukiman dan perambahan hutan lindung. Isu ini mendapat perhatian karena masyarakat 
menggunakan saluran demonstrasi untuk menyuarakan aspirasi mereka, mislnya demonstrasi 
yang dilakukan oleh masyarakat Lok Tuan. Selain itu, persoalan lahan pemukiman warga ini 
juga mengganggu kepentingan perusahaan. Persoalan lahan di Bontang sangat serius, mulai 
dari perambahan hutan lindung oleh warga di kawasan Bontang Lestari dengan pembakaran 
hutan dan keberadaan rumah-rumah di atas laut yang dibangun warga di pesisir Bontang yang 
jaraknya sangat dekat dengan lokasi industri PT Badak LNG. 

4.3.Bitung: Sengketa Lahan KEK, Harapan Masyarakat, dan Peran Aktif Aktor 
Masyarakat di Luar Pemerintah 

Letak geografis Bitung yang strategis, di bibir pasifik membuat kota ini selalu dilihat 
sebagai peluang oleh pemerintah. Bitung terus menerus dijanjikan untuk berkembang melalui 
berbagai program seperti KABIMA, KAPET, dan terakhir KEK. Bitung sedianya menjadi 
KEK industri pengolahan berbasis perikanan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pada 
tahun 2014. Lokasi KEK Bitung berdekatan dengan pelabuhan yang telah ada dan akan 
diperbesar. 

 Saat ini masih terdapat konflik terkait lahan KEK di Bitung. Masih ada warga yang 
tinggal di kawasan tersebut dan mendirikan pemukiman liar. Akses jalan ke lokasi KEK 
sudah dibuka, meski belum seluruhnya diaspal. Dari hasil peninjauan lapangan juga belum 
terlihat adanya pembangunan infrastruktur seperti kantor pengelola di kawasan ini. 

Secara umum masyarakat tidak resisten terhadap rencana KEK di kota ini karena 
mereka diberi pemahaman tentang kemajuan yang akan dihasilkan melalui pembangunan 
tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Pendeta Petrus dalam FGD yang dilaksanakan di kantor 
Bappeda Bitung. Hal yang menjadi kekhawatiran masyarakat Bitung justru keseriusan 
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pemerintah dalam mengelola KEK untk kepentingan masyarakat Bitung itu sendiri. 
Berdasarkan temuan apangan di Bitung, diketahui bahwa potensi konflik antara penduduk 
asli dan pendatang pernah ada di kota ini.  

Hasil temuan lapangan di Bitung memperlihatkan kondisi masyarakat Bitung yang 
sebenarnya cukup siap dan tidak resisten terhadap KEK di wilayah itu. Adapun permasalahan 
yang masih menjadi hambatan adalah persoalan pembebasan lahan KEK. Potensi konflik lain 
di luar persoalan lahan berkaitan dengan konflik masyarakat asli dan pendatang. Hal ini 
belum dipikirkan secara serius oleh pemerintah, karena pemerintah Bitung tidak memiliki 
rencana pembangunan sosial.  

Untuk mengatasi masalah atau konflik yang muncul dalam masyarakat, serta 
melakukan sosialisasi KEK, pemerintah sangat mengandalkan institusi gereja, karena 
memang fungsi institusi ini sangat sentral dalam masyarakat Bitung, termasuk juga sebagai 
media penyaluran aspirasi masyarakat. Media massa di bitung disebut sebagai pemberi 
informasi saja, bukan penyalur aspirasi bagi masyarakat, karena hampir semua media di 
Bitung telah “di-APBD-kan”, sehingga independensinya diragukan. 

4.4. Maloy: Political Will Pemerintah Daerah dan Keinginan Pemekaran Wilayah 

Belum banyak yang mengetahui mengenai satu kawasan yang disiapkan menjadi 
kawasan ekonomi khusus (KEK) untuk industri pengolahan kelapa sawit ini. Maloy, bagian 
dari wilayah kabupaten Kutai Timur ini merupakan kawasan yang masih jarang 
penduduknya. Saat ini, di kawasan Maloy terdapat kebun-kebun sawit yang sangat luas. 
Waktu tempuh yang dibutuhkan menuju Maloy dari ibu kota kabupaten Kutai Timur di 
Sangatta, sekitar 4,5 jam jalan darat, dengan kondisi jalan aspal yang kerap terputus setiap 
beberapa meter dan membelah perkebunan sawit. 

Kondisi kawasan yang tidak ditinggali oleh warga memudahkan proses pembebasan 
lahan. Tahapan pembebasan lahan merupakan tahapan yang paling dirasa sulit di kawasan 
lain yang juga disiapkan menjadi KEK. Hambatan di tahap ini nyaris tidak ada di Maloy. 
Dengan ketiadaan hambatan tersebut berarti infrastruktur kawasan sudah mulai dapat 
dibangun. Berbeda dengan kawasan lain yang disiapkan menjadi KEK, di Maloy peran 
pemerintah daerah khususnya pemerintah provinsi Kalimantan Timur dalam pembangunan 
infrastruktur kawasan ini sangat besar. Pembangunan jalan kawasan di Maloy dilakukan 
dengan menggunakan APBD. Dana APBN digunakan untuk membangun sisi darat dari 
pelabuhan. 

Pembangunana kawasan dengan menggunakan dana APBD dapat dilakukan karena 
tersedianya dana dan adanya political will pemerintah provinsi khususnya dari pemimpin 
politik, dalam hal ini gubernur Kalimantan Timur untuk mewujudkan KEK industri 
pengolahan kelapa sawit ini. Political will gubernur Kaltim dalam pembangunan kawasan ini 
dibenarkan oleh hampir seluruh nara sumber dalam FGD dan wawancara. Salah seorang nara 
sumber FGD yang merupakan perwakilan media menyatakan bahwa pembangunan Maloy 
sebagai kawasan industri dan perkembangan pembangunannya selalu menjadi bagian dari 
pidato gubernur Kalimantan Timur di hampir setiap kesempatan. Hal tersebut juga menjadi 
penyebab mengapa birokrasi dari provinsi sampai kecamatan memberi perhatian besar pada 
pembangunan kawasan ini, termasuk juga dalam hal anggaran. 

Political will gubernur Kaltim tersebut dilatarbelakangi oleh kesadaran bahwa 
provinsi ini selalu menjadi korban dari pengerukan bahan mentah seperti batu bara dan kayu. 
Saat ini mulai tumbuh kelapa sawit dan pemerintah tidak ingin mengulangi apa yang terjadi 
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dengan kayu dan batu bara, sehingga dibutuhkan industri pengolahan minyak kelapa sawit 
yang memadai di Kalimantan Timur. Produk turunan dari minyak kelapa sawit berjumlah 
kurang lebih 300 jenis. Ini sangat mungkin menjadi peluang bagi industri yang akan dibangun 
di kawasan Maloy nantinya. Dengan begitu Kaltim tidak hanya menjadi wilayah penghasil 
bahan mentah. 

Perihal potensi konflik di wilayah tersebut relatif rendah karena penduduk di wilayah 
ini masih jarang. Kalaupun ada mereka adalah para transmigran dan pekerja di kebun sawit. 
Dengan kndisi yang demikian, pemerintah tidak terlalu fokus pada kondisi sosial 
masyarakatnya, sehingga rencana pembangunan sosial politik di kawasan inipun belum 
dipikirkan. Alasan utama mengapa pemerintah belum memikirkan pembangunan sosial juga 
karena fokus merka yang saat ini tersita oleh pembangunan infrastruktur. 

4.5. Morotai: Kualitas SDM, Persoalan Lahan, dan Data Dasar Kependudukan 

Morotai merupakan salah satu tujuan wisata yang direkomendasikan di Indonesia. 
Wilayah ini mempuanyai dua daya tarik utama yakni wisata sejarah dan wisata alam 
khususnya alam bawah laut. Berbagai festival pernah digelar di Morotai, misalnya sail 
Morotai dan festival lobster. Morotai juga merupakan salah satu pulau terluar Indonesia. 
Kabupaten ini memiliki letak geografis yang sangat strategis. Posisi tersebut telah disadari 
sejak dulu oleh negara lain, seperti Jepang dan Amerika. Bukti dari strategisnya posisi 
morotai adalah peninggalan sejarah di wilayah tersebut berupa sebuah bandara dengan tujuh 
landasan pacu. Hanya saja kondisi landasannya saat ini tidak terawat dengan baik. Bandara 
itupun hanya dimanfaatkan oleh TNI dan penerbangan perintis untuk mengangkut logistik. 

Persoalan yang dominan terjadi di Morotai adalah persoalan lahan. Di beberapa 
tempat terjadi sengketa lahan antara masyarakat dan TNI Angkatan Udara, di bagian yang 
lain, permasalahan lahan terkait dengan lahan KEK. Hingga kini, KEK Morotai masih di 
tahap pembebasan lahan. 

Hal lain yang mungkin dapat menjadi permasalahan di masa yang akan datang di 
Morotai adalah persoalan kependudukan. Saat ini masalah lahan sudah menjadi masalah yang 
hadir secara nyata di tengah masyarakat, lalu diikuti oleh kemunculan pemukiman kumuh. 
Pemukiman itu didirikan kebanyakan oleh warga pendatang yang dulunya adalah transmigran 
ke wilayah tersebut. Masalah lainnya yang berpotensi muncul adalah gesekan antar 
kelompok. Saat ini 60% penduduk Morotai memeluk agama Kristen, namun mayoritas 
penduduk di ibu kota Kabupaten adalah pemeluk Muslim. Potensi kerawanan seperti ini 
belum dipetakan dan belum direncanakan. Hal tersebut terungkap dalam wawancara 
mendalam dengan, Darmono dari Jababeka Morotai. 

4.6. Mandalika: Kesiapan Masyarakat dan Peran Tuan Guru 

Akses ke kawasan Mandalika sudah terbangun. Pengelola kawasan dalam hal ini 
ITDC menargetkan pembangunan tiga hotel berkelas internasional di kawasan ini hingga 
tahun 2017. Namun demikian, masih ada beberapa permasalahan yang belum selesai terkait 
dengan KEK Mandalika ini, diantaranya persoalan pembebasan lahan. Masih terdapat lahan 
seluas 135 HA yang statusnya belum clear, namun diakui bahwa saat ini lahan tersebut 
sedang diproses oleh tim yang dibentuk oleh gubernur. 

Permasalahan lain yang muncul dalam pengembangan kawasan Mandalika di luar 
permasalahan pembebasan lahan adalah permasalahan sosial dan SDM. Di kawasan ini 
terlihat kebersihan lingkungan belum terjaga dan jumlah pedagang asongan juga cukup 
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banyak. Mereka umumnya merupakan anak-anak di usia sekolah. Mereka kerap memaksa 
wisatawan untuk membeli barang dagangannya. Kondisi tersebut sering menjadi alasan bagi 
wisatawan untuk tidak datang kembali ke kawasan itu bila hal tersebut belum ditertibkan. 

Sikap oportunistik masyarakat setempat dikatakan muncul setelah kawasan ini mulai 
dikembangkan. Hal itu memperlihatkan bahwa masyarakat di sekitar kawasan, belum 
terbangun dengan baik. Pembangunan sosial yang diperlukan dalam hal ini adalah 
pembangunan nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Di sisi lain, pihak ITDC mengataan bahwa 
mereka memberi perhatian terhadap pengembangan SDM di sekitar kawasan dengan berbagai 
program CSR. Selain itu, dalam kawasan telah direncanakan untuk membangun sekolah 
tinggi pariwisata yang akan bekerja sama dengan kementeriaan pariwisata. 

Ketidakpuasan warga sebagian besar berkaitan dengan ekonomi. Lombok Tengah 
merupakan kabupaten termiskin ke tiga di NTB, tingkat pendidikan masyarakatnya juga 
belum cukup memadai untuk pariwisata. Masyarakat tidak ingin menjadi penonton di 
daerahnya. Untuk itu, pemerintah dan pengelola kawasan menyiapkan beberapa program 
seperti penggunaan komoditas lokal dalam industri pariwisata. Tak hanya komoditas, SDM 
juga diutamakan pekerja lokal yang terampil. Diperkirakan akan ada 3.000 kamar dengan 
jumah pekerja yang dibutuhkan adalah dua pekerja per kamar, jadi tenaga kerja yang terserap 
diproyeksikan mencapai 6.000 pekerja. 

Konflik hanya dilihat sebagai hasil dari ketimpangan ekonomi. Belum dipikirkan 
permasalahan yang akan muncul akibat pekerja pendatang yang akan memasuki kawasan 
tersebut, persoalan lingkungan, atau eksklusi terhadap warga sekitar. Ini adalah hal yang 
perlu direncanakan, namun belum mendapat perhatian dari banyak pihak. 

4.7. Analisis 

Berdasarkan temuan lapangan yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, 
wilayah-wilayah yang menjadi lokus penelitian dapat dibagi menjadi beberapa kelompok. 
Pengelompokan pertama berdasarkan pertumbuhannya, yakni daerah yang sudah tumbuh dan 
daerah yang akan tumbuh. Dari daerah yang akan tumbuh juga dapat dikelompokkan 
berdasarkan basis industri pertumbuhannya, yakni industri pengolahan dan industri 
pariwisata. Tabel di bawah ini akan mempermudah untuk membandingkan kondisi di lokus-
lokus penelitian tersebut. 

Tabel 4.1 Perbandingan Kondisi Antar Lokus 

No 
Item 

Perbandingan 
Batam Bontang Bitung Maloy Morotai Mandalika 

1 Perencanaan 
Pembangunan 
Sosial dan 
Politik 

Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada 

2 Saluran 
Demokrasi  

Pers ada 
Memiliki 
Ormas, 
namun 
hanya untuk 
mengakomo
dir 
kepentingan 
kelompok.  

Pers ada, 
namun 
tidak 
terlalu aktif 
dikarenaka
n 
masyarakat 
sipil 
sebagai 
partner 

Pers 
berperan 
aktif 

 

Forum dan 
tokoh 
agama 
berperan 

Pers ada, 
namun belum 
terlalu aktif 
menjangkau  
daerah 
sekitar KEK 

 

Ormas belum 

Ada pers 

 

Tokoh agama 
berperan 
dalam 
mengelola 
kerukunan 
umat 

Saluran 
demokrasi 
tradisional 
melalui ‘tuan 
guru’ 
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Demonstras
i,  mengenai 
masalah 
tanah dan 
UMK 

tidak 
mandiri 

 

Ormas dan 
LSM 
relatif 
banyak tapi 
dibawah 
kooptasi 
pemerintah 
dan 
perusahaan
. 

dalam 
sosialisasi 
KEK dan 
dalam 
mengelola 
hubungan 
antar umat 
beragama 

ada beragama 

 

Demonstrasi 
terjadi 
beberapa kali 
(isu tanah dan 
pergantian 
bupati) 

3 Peran 
Pemerintah 

Ada dua 
lisme 
kelembagaa
n di Batam, 
yakni BP 
Batam  
(investasi 
dan 
perdaganga
n) dan 
Pemko 
Batam 
(sektor 
publik) 

Pemkot 
Bontang 
menyiapka
n 
pembangu
nan 
infrastrukt
ur dan 
kawasan 
industri 
baru 

Pemerinta
h provinsi 
menjadi 
pengelola 
KEK 

 

Melakukan 
pembebasa
n lahan 
untuk 
akses 
masuk ke  
lokasi 
KEK 

Pemprov 
sebagai 
inisiator 
KEK 
memiliki 
political 
willingnes  

 

Mengalokasi
kan APBD 
utk 
pembanguna
n 
infrastruktur 

Menyiapkan  
infrastruktur 
dasar dan 
penopang 
KEK, spt 
bandara dan 
jaringan jalan 

Pemprov terlibat 
melalui dewan 
kawasan 
membentuk tim 
pembebasan 
lahan 

4 Peran 
Perusahaan/Pen
gelola  

Perusahaan 
berperan 
melalui 
program 
CSR bagi 
masyarakat 

 

Terjadi 
beberapa 
konflik 
industrial 
(cth: PT 
Drydock) 

PT Badak 
LNG dan 
PKT 
melibatkan 
masyarakat 
dari awal 

 

Terdapat 
forum CSR 
perusahaan 
– 
perusahaan 
dengan 
Pemkot 

Peran 
pihak 
swasta 
belum 
terlihat 
signifikan 

Promosi 
KEK MBTK 
kepada calon 
investor 

Pengembanga
n pariwisata 
Morotai 
dengan 
membangun 
resort dan 
menyerap 
tenaga kerja 
lokal 

Pelibatan TOGA 
dan TOMA 
dalam 
mensosialisasika
n KEK 
Mandalika oleh 
pihak pengelola 
KEK (PT ITDC) 

5 Masalah Tanah, 
menjadi 
salah satu 
potensi 
konflik 
terbesar di 
Batam 

Konflik 
pembebasa
n lahan 
dalam 
kawasan 
Hutan 
Lindung 
Bontang 

 

Keterbatas
an wilayah 
darat di 
Kota 
Bontang 

Pernah 
terjadi 
konflik 
antara 
penduduk 
asli dan 
pendatang 
(perihal 
pendirian 
rumah 
ibadah) 

 

Masalah 
pembebasa
n lahan 

Konflik 
pembebasan 
lahan 

 

Pengusiran 
transmigran 

Saling klaim 
lahan antara 
TNI AU 
dengan 
masyarakat 
dan pemda 

Masih ada 
masalah dengan 
pembebasan 
lahan, meski 
tidak banyak 
jumlahnya. 

 

Pedagang 
asongan yang 
menjamur. 
Sebagian besar 
adalah anak-anak  
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KEK 
(sampai ke 
Komnasha
m) 

Masyarakat 
belum terbiasa 
dengan 
pariwisata 

6 Potensi Masalah Konflik 
etnis, 
industrial, 
agraria, 
antar 
lembaga 

Konflik 
industrial, 
etnis, 
agraria 

Konflik 
agraria, 
etnis 

Konflik 
etnis, agraria 

Konflik 
agraria 

Konflik agraria 

7 Lesson Learned Sebaiknya 
dalam satu 
daerah 
hanya ada 
satu 
pemerintaha
n, sehingga 
kebijakan 
menjadi 
satu pintu 
saja 

Political 
Will 
pemerintah 
Kota dan  
Provinsi 
Kaltim 
mendukun
g kran 
investasi di 
Bontang 
termasuk 
mendukun
g 
pembangu
nan 
infrastrukt
ur bandara 
perintis 
dan 
kawasan 
industri di 
Bontang 
Lestari  

Keterlibata
n lembaga-
lembaga di 
luar 
pemerintah 
(seperti 
Gereja)dal
am 
sosialisasi 
program 
KEK pada 
masyaraka
t sangat 
membantu 
penerimaa
n 
masyaraka
t terhadap 
KEK  

Political Will 
pemerintah 
Provinsi 
serius 
mendukung 
KEK Maloy 
(Gubernur 
pegang 
kontrol  
kekuatan 
APBD) 

 

Daerah 
belum 
berpenduduk, 
sehingga 
lebih mudah 
untuk ditata 
(Berbeda 
dengan 
Batam dan 
Bitung) 

Pemuka-
pemuka 
agama dapat 
diberdayakan 
utk mengelola 
kerukunan 
umat 
beragama 
serta 
membantu 
mensosialisasi
kan program 
KEK pada 
masyarakat. 

Pemerintah dapat 
mengusahakan 
agar fasilitas 
pariwisata yang 
ada dapat 
menyerap produk 
lokal secara 
maksimal 

 

5. Kesimpulan dan Rekomendasi 
5.1. Kesimpulan 
 

Temuan lapangan yang didapat dari hasil studi ini adalah terdapat masalah terhadap 
daerah yang sudah lebih dulu dirancang dan peluang timbul masalah serupa dari daerah yang 
diproyeksikan menjadi daerah pertumbuhan baru. Permasalahan-permasalahan tersebut antara 
lain: masyarakat asli dan pendatang (pergeseran mayoritas), masyarakat dan perusahaan, 
antar institusi pemerintahan, perebutan kekuasaan, dan kesiapan SDM.  
Kesimpulan dari kajian ini adalah tidak adanya perencanaan pembangunan politik di pusat 
pertumbuhan akan membuat permasalahan-permasalahan muncul yang berakibat kegagalan 
dari pembangunan tersebut secara sosial, selain itu ketidaksiapan pusat pertumbuhan baru 
akan masuknya arus investasi dan migrasi penduduk mengakibatkan  konflik-konflik yang 
nantinya akabn menghambat pembangunan itu sendiri. 
 
5.2 Rekomendasi 

Perencanaan pembangunan sosial dan politik mulai diintegasikan dan disinergikan di 
setiap prioritas pembangunan di pusat pertumbuhan baru, agar selain secara ekonomi tumbuh, 
masyarakat, pemerintah, dan entitas lainnya siap untuk mengikuti perubahan akibat 
pembangunan tersebut, sehingga konflik dapat dikelola dengan baik. 



Wawancara Bu Ery Seda 
Dosen Sosiologi UI 
UI, 17 November 2015 
 
Ket: 
P1: Kadek Dwitha 
P2: Kristian Patrasio 
P3: Galih Ramadian 
N: Dra. Francisia Saveria Ery Seda 
 
P1: Jadi mbak kami lagi ada penelitian, tentang pembangunan politik di pusat-pusat 
pertumbuhan baru. Nah kebanyakan wilayahnya adalah wilayah yang disiapkan oleh 
pemerintah jadi Kawasan Ekonomi Khusus. Nah jadi kami sebenarnya datang ke sini 
ingin lebih banyak diajarin sih. #00:01:34-3#  
 
N1: Ngobrol, diskusi aja lah kita.  #00:01:34-3#  
 
P1: Jadi general aja. Kalau misalnya ada pusat pertumbuhan baru atau wilayah yang 
mau dibangun sebagai pusat pertumbuhan, selain ekonominya yang dibangun, kan 
masyarakatnya juga harus disiapkan. Nah itu kira-kira untuk membentuk masyarakat 
yang siap menghadapi suatu wilayah jadi pusat pertumbuhan baru itu seperti apa 
mbak? #00:01:54-9#  
 
N1: Secara sosiologis saja, soalnya tahunya cuma itu. Jadi ini ide saja ya. Itu kan 
zona-zona pertumbuhan ekonomi baru, yang kemudian secara teritorial, spasial, dan 
juga secara ekonomi dirancang oleh pemerintah ya. Saya ambil contoh daerah yang 
relatif berhasil itu misalnya seperti di Batam. Itu salah satu contoh. Kemudian daerah 
Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi ya. Bodetabek. Di sini terus daerah Sidoarjo, Waru, 
di Surabaya. Itu adalah daerah-daerah pertumbuhan ekonomi, kalau bahasa sosiologi 
perkotaan tuh kota-kota penyangga. Tapi sekaligus menjadi zona ekonomi baru untuk 
jadi suatu pusat pertumbuhan kota besar di Jakarta dan Surabaya. Saya yakin di 
Medan juga sama dan Makassar. Itu kayaknya 4 kota terbesar di Indonesia yang relatif 
mengembangkan zona ekonomi, bukan hanya dalam wilayah administratif, tapi juga di 
kota-kota penyangga atau suburbia dari kota tersebut. Nah pertanyaannya adalah kan 
secara sosial ya, apa yang perlu dirancang atau dipersiapkan. Nah salah satu yang 
paling mungkin disadari kita bersama adalah daya magnet ekonomi itu mendatangkan 
pendatang atau migran. Jadi bukan hanya orang dari pusat kota pindah ke pinggiran 
kota yang menjadi daerah ekonomi baru. Tapi juga pendatang dari desa, dari 
daerah-daerah lain itu pindah ke situ. Jadi kalau kita lihat komposisi gambaran 
demografi dari kota-kota seperti Tangerang, Bekasi, bahkan sampai wilayah Tambun 
dan Karawang di sekitar Jakarta, itu kebanyakan keluarga-keluarga usia muda atau 
baru menikah, atau baru punya anak kecil-kecil, dan mereka bekerja, kalau profesional 
mereka kerjanya di Jakarta. Kalau termasuk pekerja atau buruh, kerjanya di daerah 
penyangga ini. Nah berarti secara sosial yang perlu diantisipasi oleh pemerintah, itu 
adalah bahwa daerah ekonomi baru itu wajahnya secara sosial adalah multikultural dan 
plural. Maka, infrastruktur yang perlu dipersiapkan adalah infrastruktur sosial yang 



sifatnya juga inklusif. Semua tempat peribadatan perlu ada untuk semua agama. Itu 
contohnya. Kemudian pelayanan kesehatan dan pendidikan itu harus mengakomodasi 
multikulturalisme atau multiragam, baik secara etnis, agama, ras, dan yang tidak kalah 
penting strata sosial. Jadi layanan pendidikan dan kesehatan, terutama buat yang 
menengah ke bawah, itu perlu diperhatikan. Jadi perlu dibangun mulai dari puskesmas, 
sampai rumah sakit umum daerah, sampai ke rumah sakit swasta, dengan target 
kelompoknya sendiri-sendiri ya. Untuk pendidikan, perlu ada sekolah negeri, tapi juga 
sekolah swasta, dengan menargetkan itu tadi strata sosial. Untuk masyarakat 
menengah ke bawah mungkin lebih banyak diinikan untuk negeri, pemerintah, tapi 
menengah ke atas bisa mengurus dirinya sendiri, maka bisa sekolah-sekolah swasta, 
termasuk yang biayanya mahal. Yang tidak kalah pentingnya adalah pasar. Nah ini, 
karena bisa dirancang ya. Pasar itu atau daerah bisnis, transaksi jual beli, dan 
perdagangan itu perlu dirancang sehingga bisa menampung aspirasi dan juga 
ekspektasi lintas strata sosial dan lintas kelompok-kelompok sosial, seperti kelompok 
agama, budaya, dan etnis yang berbeda-beda. Itu penting itu. Nah secara sosial, pasar, 
sekolah, tempat ibadah, dan klinik, puskesmas, rumah sakit, itulah sarana publik paling 
utama. Kalau mau merancang suatu permukiman ya. Apalagi di zona ekonomi khusus. 
Jadi pemerintah sudah harus mendesain sedemikian rupa, tidak ada segregasi, baik 
secara sosial maupun kultural. Contohnya misalnya Ahok, ngomongin rusunawa. Ada 
rusunawa, ada rusunami. Nah supaya bisa inklusif, maka di satu kompleks yang sama 
itu, ada rusunawa, ada rusunami, tapi ada juga apartemen. Jadi jangan spasial itu 
tersegregasi. Mendesain perumahan itu justru jangan yang sekarang terjadi 
kecenderungannya. Itu secara sosiologis agak memprihatinkan. Ada gated community 
yang mewah itu, dijaga 24/7 oleh satpam. Ada apartemen-apartemen mewah, ada 
rusunawa, rusunami, bahkan ada yang tinggal di bantaran kali. Itu secara sosiologis 
dan secara sosial itu tidak baik. Sehingga kesannya yang ditindah itu hanya yang 
tinggal di bantaran kali, itu dipaksa digusur, direlokasi, terminologinya itu juga 
kontroversial, ke tempat-tempat yang juga sebenarnya secara infrastruktur sosial belum 
memadai. Nah itu, penting itu. Orang juga jangan dipaksa tinggal di apartemen. Kalau 
orang terbiasa tinggal deket kali, tinggal deket tanah, punya habitus kebiasaan sosial, 
misalnya saya pernah ikut satu penelitian oleh Bappenas kerjasama sama Bank Dunia 
sekitar akhir 80an atau awal 90an. Yang terjadi adalah Bank Dunia membiayai proyek 
sanitasi dan air bersih. Bangun MCK di mana-mana. Saya ingat waktu itu ikut dalam tim 
yang meneliti di daerah Jelambar dan Kamal Muara, daerah Jakarta Utara dan Jakarta 
Barat kalau ga salah. Itu MCK yang dibangun oleh Bank Dunia dan difasilitasi oleh 
Bappenas itu bersih, padahal udah setahun. Ga pernah dipake. Kenapa? Alasannya 
karena orang yang biasa tinggal di bantaran kali itu kalau ke WC itu justru senengnya 
ke WC yang jamban, karena dia bisa ngobrol. Secara sosial, kultural itu, orang-orang itu 
ke WC, mandi, itu kan bareng-bareng, kayak orang di desa, di kali. Itu tempat 
sosialisasi. Dibikin MCK yang katanya kita itu bersih dan tersusun rapi itu tapi kan 
sendiri-sendiri. Ga ada lagi untuk sosialisasi. Ya ga dipake. Jadi dengan kata lain, kalau 
mau mendesain suatu pusat pertumbuhan ekonomi, infrastruktur sosialnya itu kita perlu 
tahu pemetaan demografis penduduk yang bakalan menetap di situ siapa sih. Lapisan 
menengah ke atas, lapisan menegah ke bawah, ras atau etnis tertentu, atau memang 
mau bersifat inklusif dan multikultural. Nah kalau kita memang mau membangun suatu 
ruang yang sifatnya secara sosial dan kultural inklusif dan multikultural maka 



dirancanglah infrastruktur dan fasilitas yang bersifat inklusif dan multikultural. Biasanya 
orang itu ketemunya di pasar, di taman. Nah itu kan Ahok pemda DKI sekarang taman 
bermain itu terbuka untuk, ramah, taman bermain yang ramah publik gitu. Nah itu 
seperti itu. Jadi taman publik di kota-kota ini itu juga didesain yang bisa menarik semua 
orang dari semua golongan. Taman itu idealnya jangan kayak taman di Monas tuh, 
dibikin pagar. Taman tuh ya perlu terbuka. Tinggal bagaimana kita sebagai pemerintah 
kota atau pemerintah lokal bisa mensosialisasikan suatu habitus orang bersih menjaga 
milik bersama. Dan toleran terhadap terhadap yang lain. Itu yang ada di benak saya 
kalau kita ngomong tentang mendesain secara sosial suatu spasial tertentu, ruang 
teritorial tertentu untuk kota-kota pertumbuhan ekonomi, yang juga secara sosial 
bersifat multikultural dan inklusif. Kira-kira seperti itu bayangannya.  #00:13:03-9#  
 
P1: Kami sebenarnya penelitiannya ada di 5 wilayah. Pertama ada Batam. Yang kedua 
ada Bontang. Terus Bitung. Terus yang akan dikembangkan sebenarnya Morotai. Sama 
satu wilayah, dia bukan kota, tapi lebih besar dari kecamatan, namanya Maloy.  
#00:13:23-8#  
 
N1: Itu di mana? #00:13:23-8#  
 
P1: Maloy itu di Sangatta ke timur lagi.  #00:13:28-1#  
 
N1: Nah kebetulan dulu saya penelitian disertasi itu ya di Bontang. Saya pernah ke 
Sangatta juga. Apa keunikan Bontang? Nah ini sedikit cerita ya. Bontang itu dibangun 
karena industri LNG. Kalau kita masuk, ini tahun 97 saya masih ingat pertama kali 
masuk situ. Itu saya sangat kaget, karena itu adalah enclave Amerika di tengah 
Kalimantan Timur. In the middle of nowhere. Jadi kelihatan sekali kompleks enclave 
industri LNG itu, terus di luarnya itu baru ada semacam perkampungan. Tapi aslinya, 
seinget saya itu tadinya tidak ada apa-apa di situ. Jadi ini baru berkembang, termasuk 
pemukiman di luar kompleks itu, karena ada industri LNG. Bontang seperti itu, Sangatta 
juga seperti itu. Beda kan kalau di Batam. Di Batam itu sebelum ada zona ekonomi 
khusus, memang sudah ada orang yang tinggal di situ. Istilahnya penduduk aslilah, 
penduduk lokal. Kalau di Bontang dan Sangatta, seingat saya itu ga ada penduduk 
lokalnya. Ada industri dulu, clave yang segregasi kayak di Cilegon, Krakatau Steel itu 
loh. Kompleks besar, terus ada permukiman para pendatang, yang datang karena ada 
industri itu. Nah kalau itu mau dibikin multikultural dan plural, maka saya berasumsi 
orang-orang yang bekerja di situ kebanyakan masih ada kaitannya dengan proyek itu. 
Mungkin itu keluarganya, atau subkontraktor dengan keluarganya dan sebagainya. Tapi 
enclave Bontang itu kayak enclave Amerika. Orang bisnya aja bis kuning kok. Dan 
sangat bersih, dan sangat rapi. Walaupun yang tinggal kebanyakan orang Indonesia. 
Dan sangat tertib karena sedikit salah, bisa kebakar. Karena kan gas. Terus jadi kalau 
Bontang dan Sangatta itu. Kalau Morotai, saya belum pernah ke sana jadi saya ga 
punya bayangan bagaimana. Baru tahu dari yang disebut tadi itu Batam, Bontang, dan 
Sangatta. Bitung pernah sekali, tapi saya sudah lupa. Itu kan di Manado ya. Terus baru 
yang di Morotai. Pertanyaan saya terus kenapa ga yang dipilih itu, saya 
membayangkan seperti daerah Belawan di Medan ya. Itu juga menarik.  #00:16:34-1#  
 



P2: Di sana juga ada bu kawasan ekonomi khusus, Sei Mangkei namanya. Nah itu 
termasuk kawasan ekonomi khusus yang sudah cukup lebih maju dibanding 
kawasan-kawasan lain bu.  #00:16:42-3#  
 
N1: Itu bergantung pada industri apa ya? #00:16:44-1#  
 
P1: Kalau Sei Mangkei kelapa sawit.  #00:16:51-1#  
 
N1: Nah sekarang untuk sosial dan kulturalnya, kalau boleh usul itu tadi. Desainlah 
pelayanan publik dan ruang publik dan bersifat multikultural dan inklusif. Karena 
sebaiknya kota-kota pertumbuhan ini bukanlah kota-kota yang bersifat homogen. Akan 
lebih baik kalau kota-kota itu secara sosial dan kultural dan demografis juga bersifat 
heterogen.  #00:17:31-6#  
 
P1: Lanjutin pertanyaan tentang itu mbak. Jadi kan ada 2 karakter nih, yang kayak 
model Bontang dan Sangatta, di mana itu kosong sama sekali, kemudian ada industri, 
lalu ada pendatang. Nah ketika yang modelnya seperti itu, mungkin kayak Maloy 
nantinya, itu masih kosong, sekarang hanya kebun sawit. Belum ada yang tinggal di 
sana. Tapi akan dibangun pelabuhan. Mungkin itu relatif lebih mudah untuk menatanya. 
Tapi misalnya kalau tempat-tempat kayak Morotai, itu udah ada penduduknya. Terus 
Bitung juga tahun 76 pernah dibuka kemudian ada masyarakatnya ga terlalu suka 
dengan efek industri itu. Karena gereja di sana ternyata cukup kuat. Dan mereka 
kawasan industri Bitung ini kemudian digembar-gemborkan begitu, untuk jadi kawasan 
industri sudah sejak lama. Tapi belum terlalu tumbuh. Nah pertanyaannya, ketika yang 
satu kosong, yang satu sudah ada masyarakat, apakah tadi pembangunan infrastruktur 
sosial yang inklusif itu masih tetap dibutuhkan atau ada perlu kuota untuk orang asli 
misalnya di tempat yang sudah ada penduduknya? #00:18:43-6#  
 
N1: Pembangunan sosial yang inklusif itu masih dibutuhkan, bahkan di tempat-tempat 
yang sudah ada penduduk lokalnya. Tetapi perlu ada ekstra, mungkin bukan kuota, 
kepentingan dari penduduk lokal itu yang perlu diprioritaskan. Bukan hanya 
diakomodasi. Tapi perlu diprioritaskan. Misalnya kalau mau membangun industri apa..di 
Bitung itu adanya industri apa?  #00:19:09-8#  
 
P1: Perikanan. #00:19:09-8#  
 
N1: Perikanan. Maka penduduk lokal dan gereja lokal itu diajak berpartisipasi di dalam 
mengembangkan dari awal industri perikanan itu. Sehingga tidak ada penolakan. 
Mereka merasa, pertama, secara kultural sosial dihargai, karena dilibatkan. Terus 
secara ekonomi juga menguntungkan bagi mereka.  #00:19:36-8#  
 
P1: Karena di banyak tempat kayak Batam, konfliknya muncul dari sana kan mbak.  
#00:19:43-2#  
 
N1: Itu. Jadi dari awal itu perlu diakomodasi. Kepentingan mereka itu justru harus 
diprioritaskan. Dan diajak berproses bersama.  #00:20:09-8#  



 
P1: Kemarin kami sempat ketemu Pak Dody, Pak Dody lebih ke...karena beliau lebih 
banyak bicara konflik tambang, jadi kalau ngobrolin yang orang asli justru idenya yang 
keluar adalah threshold, jadi harus diukur seberapa ruang itu mampu mendatang 
pendatang, kenyamanan itu harus diukur apakah dengan ruang hidup yang sekian, 
space yang sekian itu cukup atau tidak. Apakah menurut pandangan Mbak Ery sendiri 
apakah kemudian di tempat-tempat kayak Bontang itu terasa banget ya, di sebelah 
sininya hutan lindung, ini udah perusahaan, jadi masyarakatnya terjepit di 
tengah-tengah. Kita juga udah liat kondisi seperti itu. Apakah kalau di Morotai kondisi 
seperti itu mungkin?  #00:20:59-4#  
 
N1: Morotai itu yang sama sekali belum ada orang ya? #00:21:03-7#  #00:21:03-7#  
 
P1: Sudah ada orang mbak. #00:21:03-7#  
 
N1: Sudah ada orang. Nah, melanjutkan idenya Mas Dody tadi, thresholdnya tapi kan 
threshold untuk pendatang, jadi berarti tetap aja yang perlu diprioritaskan kan 
kepentingan dan aspirasi dari penduduk lokal. Mereka jangan justru dijadikan musuh 
atau sumber konflik. Mereka justru harus dari awal dirangkul dan diprioritaskan. Nah 
pemerintah yang mempunyai sumber daya cukup, tentu kerjasama pemerintah pusat 
dan pemerintah daerah, perlu memprioritaskan pekerjaan bagi orang-orang ini. Jadi 
mereka tidak merasa ditinggalkan gitu loh, dieksklusikan. Jadi kalau perlu pelatihan, ya 
pelatihan. Training yang agak lebih lama, kalau misalnya sumber daya manusianya 
mereka dianggap secara kapasitas dan kompetensi belum cukup memadai. Tapi 
mereka tetap harus diprioritaskan. Justru kaum pendatang itu yang perlu lebih diseleksi.  
#00:22:22-7#  
 
P3: Waktu masalah yang di Kalimantan Timur itu, jadi dinas tenaga kerja itu pernah 
buka lowongan kerja 1000 buat pabrik, tapi ga ada yang mau masuk.  #00:22:39-8#  
 
N1: Karena? #00:22:39-8#  
 
P3: Mungkin karena masyarakatnya malas atau gimana, jadi akhirnya pas dilempar ke 
Jawa Barat, banyak yang datang. Diminta 1000 yang datang 2000 katanya gitu. 
#00:22:47-8#  
 
N1: Terus orang lokal marah? #00:22:47-8#  
 
P3: Sekarang. #00:22:50-2#  
 
N1: Jadi berarti kemampuan dari pemerintah lokal untuk meyakinkan penduduk lokal 
bahwa dalam jangka panjang, kepentingan mereka secara ekonomi, sosial, budaya, itu 
jauh lebih bisa diakomodasikan kalau mereka memang sudah terlibat dari awal.  
#00:23:16-7#  
 
P1: Jadi diajaknya dari awal.  #00:23:17-1#  



 
N1: Ya. #00:23:20-4#  
 
P1: Tapi perusahaan itu seringkali tidak melibatkan orang lokal sejak dari awal karena 
mereka bilang kapasitasnya ga ada. Kita di Morotai juga menemukan hal yang sama 
mbak. Jababeka sebagai pengembang, mereka bilang, kami sangat ingin mengajak 
orang lokalnya, tapi kapasitasnya belum dapat, harus pelatihan dulu, dan segala 
macem.  #00:23:41-4#  
 
N: Betul. Tapi kan yang perlu mungkin diberitahukan pada pihak Jababeka atau 
pengembang lainnya, dalam jangka panjang anda akan jauh lebih diuntungkan. Contoh 
kasus buruk tuh Freeport. Mau kayak Freeport? Kesalahan Freeport itukan karena dari 
awal tidak pernah melibatkan, ya menimbulkan kecemburuan sosial, gangguan politik, 
ga pernah aman mereka dalam berproduksi. Jadi kalau memang mau supaya usahanya 
itu bisa dijalankan dengan tenang dan lancar dan produktif, harus ada ekstra 
pengeluaran untuk melatih orang-orang ini. Itu adalah investasi jangka panjang. Setelah 
itu anda tidak akan pernah "diganggu" di dalam produksi usaha anda. Itu yang harus 
diyakinkan. Karena berpikirnya hanya jangka pendek. Kalau mau jangka panjang di 
situ, sebaiknya anda berpikir jangka panjang juga.  #00:24:48-3#  
 
P1: Artinya misalnya kalau seperti itu, mungkin mbak bisa cerita tentang disertasi mbak 
tentang Bontang. Jadi yang waktu itu temuannya apa? #00:24:59-9#  
 
N: Temuannya itu karena disertasi saya itu lebih membahas tentang industri 
Bontangnya, industri LNGnya, bukan dampak sosialnya. Jadi lebih ke sosiologi 
pembangunan, politik, ekonomi dari industri LNG. Jadi tidak membahas langsung 
dampak atau korelasi langsung dengan komunitas. Tapi itu kelihatan waktu itu sudah 
jelas tahun 97 itu bahwa yang namanya Bontang yang tadinya tidak ada penduduk lokal 
pun begitu adanya industri itu, datang pendatang, mereka juga tidak serta merta 
mempekerjakan orang-orang ini. Tentu harus ada pelatihan dan itu menurut saya 
investasi jangka panjang yang tidak akan membuat perusahaan itu rugi. #00:25:55-4#  
 
P1: Dan mereka sudah membuat itu ya, pelatihan dan investasi jangka panjang 
tersebut. Makanya mereka relatif sustain dan masyarakatnya agak terlihat nurut lah 
kalau di Bontang itu. Terlihat nurut sama 2 perusahaan itu. Kecuali masalah tempat 
tinggal karena mereka ngebabatin hutan lindung, minta enclave lagi. Gitu mbak 
perkembangan terakhirnya.  #00:26:26-9#  
 
P2: Mbak, ketika tadi mbak bilang masyarakat lokal itu, kepentingan mereka itu yang 
harus diprioritaskan  oleh pemerintah, pemerintah lokal, sementara yang pendatang ini 
yang perlu lebih agak selektif gitu mbak. Nah kira-kira instrumen apa yang bisa 
digunakan untuk menseleksi pendatang-pendatang itu mbak agar justru tidak 
menimbulkan konflik baru?  #00:26:44-8#  
 
N: Jadi biasanya orang kuota itu diberikan kepada penduduk lokal. Kalau saya 
mengusulkan terbalik. Yang harus dikuotakan itu adalah pendatang, bukan penduduk 



lokalnya. Bagaimana caranya untuk, bukan kuota ya, menyeleksi lah. Nah 
pendatang-pendatang memang ada kebijakan yang dirancang dengan baik dan jangka 
panjang oleh pemerintah untuk melihat daerah ini butuh apa sih. Dan tenaga kerja yang 
seperti apa yang dibutuhkan. Misalnya tenaga kerja untuk mengisi lowongan, kalau 
dalam struktur okupasi di satu perusahaan, misalnya perusahaan ekstraktif kayak LNG 
gitu ya, itu kan tenaga yang dibutuhkan tenaga yang highly skilled. Untuk itu perlu ada 
komposisi. Oke, sementara kita sedang melatih, mentrain para tenaga lokal ini, untuk 
sementara yang posisi manajer dan supervisor itu pendatang yang didatangkan oleh 
perusahaan. Tapi mereka tinggal di dalam kompleks perusahaan itu, bukan di luar. 
Justru yang seringkali jadi kota dalam tanda kutip adalah mereka yang punya relasi tapi 
relasinya bersifat tidak langsung, seperti misalnya subcontracting agency dari Bontang, 
contohnya. Nah kalau mau dirancang dengan baik, subcontracting itu yang diundang, 
lihat apakah keluarganya ikut diajak atau tidak, atau hanya pekerja itu saja. Terus 
pendatang yang datang itu juga perlu "diregulasi" dalam pengertian bukan secara rigid 
atau kaku ya, tapi by design oh kita butuh sekian engineer, kita butuh sekian manager 
bisnis misalnya untuk industri LNG. Terus ada berapa subcontracting, 
perusahaan-perusahaan subcontracting. Nah berikutnya adalah kalau nanti pendatang 
datang jualan di warung Minang, buka warung Tegal, itu kan bukan by design. Tapi 
mereka juga diakomodasi dari awal. Jangan dibiarkan sesuka hati buka usaha gitu loh. 
Jadi oke kalau ada warteg datang, ada warung dari Minang dirancang nih ada di daerah 
mana mereka diminta untuk berjualan. Nah itu udah dirancang spasialnya itu. Jadi 
bukan hanya sekedar oya orang datang terus suka-suka dia, mau dagang di mana. 
Zonasi istilahnya. #00:29:49-5#  
 
P1: Hampir di semua daerah yang kita datangi persoalannya adalah zonasi dan konflik 
tanah pada akhirnya mbak, karena ketidaktertaan itu. Sementara kami tanya misalnya 
sama Bappeda atau pengembang, punya social mapping ga.. #00:30:05-2#  
 
N: Ga punya kan.. #00:30:04-7#  
 
P1: Mereka selalu jawab adalah, nanti aja. #00:30:09-6#  
 
N: Itu salahnya. Hampir semua konflik yang ada itu adalah konflik sosial. Karena tidak 
diantisipasi dengan baik dari awal. Jadi konflik sosial itu bisa diantisipasi dan 
diminimalisir kok. Kalau memang ada perancangan yang sungguh baik ya secara 
jangka panjang.  #00:30:43-4#  
 
P3: Kalau dulu konteks di Bontang itu mbak, inisiatif buat berproses ngajak masyarakat 
itu dari si PT Badak atau pemerintah? #00:30:56-0#  
 
N: PT Badak. #00:30:56-0#  
 
P1: Karena belum ada pemerintah waktu itu kan. Masih Kutai kan. #00:30:59-4#  
 
N: Pemerintah belum ada. Belakangan kan. Perusahaan. #00:31:03-5#  
 



P1: Berarti mereka sadar betul terkait investasi si jangka panjang ini ya.  #00:31:07-9#  
 
N: Iya karena jangka panjang. Mereka tahu, kalau ga mereka diganggu terus. Ya 
contoh kasus worst case scenario nya itu ya Freeport itu. Berpuluh-puluh tahun, udah 
40 tahun lebih, ga pernah bisa secara lancar dan produktif berproduksi. Selalu saja ada 
"gangguan". #00:31:27-0#  
 
P1: Tetapi sekarang dalam perkembangannya mbak, kalau misalnya ada, 2 bulan lalu 
kami ke Bontang ya, itu kan ada 2 perusahaan, Pupuk Kaltim dan PT Badak itu. 
Sekarang kalau misalnya masyarakat ditanya secara random gitu dan kami juga tanya 
sama beberapa narasumber, mereka bilang PT Badak itu relatif lebih tertutup kalau 
dibandingkan dengan PKT. Masyarakat sudah mulai apa sih PT Badak, terus kayak 
bentar lagi juga mereka tutup atau apa. Tapi mereka memang mengetahui kalau 
mereka bahwa PT Badak ini paling bergengsi buat anak-anak Bontang itu. 
#00:32:04-0#  
 
N: Karena itu enclave ya. Itu yang masalahnya, mereka berpikirnya masih enclave dan 
sangat berorientasi ke model Amerika. Itu sangat keliatan sekali. Sehingga PT Badak 
perlu menjalin jejaring yang kerjasama dengan masyarakat di luar. Atau mungkin 
sekarang mereka ga mau karena mikirnya sebentar lagi sudah mau berhenti 
berproduksi. Jadi buat apa. Sekarang udah terlambat. Tapi kan sebenarnya perlu lebih 
banyak jejaring dan inklusivitas dengan masyarakat lokal.  #00:32:48-3#  
 
P2: Berarti mbak kan di satu sisi kan seperti di PT Badak itu enclave yang zonasinya 
sangat rigid begitu. Ini kawasan industri, permukiman harus ada di luarnya. Tapi di sisi 
lain kalau kayak di Batam kan tidak ada enclave yang rigid, akhirnya malah pendatang 
bangun rumah sembarangan di wilayah industri. Cuma berapa meter dari kawasan 
industri. Jadi sebenarnya mana yang kira-kira lebih ideal gitu mbak untuk di.. 
#00:33:17-4#  
 
N: Oh kalau saya sih ngeliatnya dari awal harus dirancang ya. Zonasi itu bukan sesuatu 
yang perusahaan udah ada baru dibangun. Itu zonasi memang harus dirancang 
sungguh oleh pemerintah yang memerhatikan masalah tadi itu, inklusivitas, sehingga 
tidak ada eksklusi sosial dan kemiskinan yang berlarut-larut di situ.  #00:33:56-1#  
 
P1: Jadi untuk menghasilkan suatu pusat pertumbuhan baru yang juga inklusif secara 
sosial, apakah penekanannya hanya pada zonasi dan pembangunan infrastruktur ini 
mbak? Atau ada satu langkah besar di luar pembangunan infrastruktur yang perlu 
dipikirkan selain perencanaan tadi. Kan tadi perencanaannya zona dan infrastruktur. 
Adakah hal lain yang mungkin harus dilakukan sebelum itu?  #00:34:25-6#  
 
N: Mungkin perlu ada sosialisasi terus menerus terhadap penduduk lokal dan yang 
penting adalah kesempatan kerja yang diberikan kepada mereka. Jadi perlu ada. Itu 
prioritas utama pada saat awal industri itu adalah justru adalah sosialisasi terhadap 
penduduk lokal bahwa anak-anak mereka yang potensial akan dikirim dan dilatih 
dengan kontrak kerja yang jelas bahwa mereka akan bekerja di industri yang 



bersangkutan. #00:34:58-5#  
 
P1: Tadi mbak menyebutkan di awal-awal fase industri masuk ke tempat itu. Awalnya 
itu berapa lama mbak idealnya itu dilakukan? Misalnya sosialisasi itu.. #00:35:13-3#  
 
N: Mungkin sosialisasi itu ga ada henti  tahun pertama ya. Supaya penduduk lokal itu 
punya persepsi yang sama dengan perusahaan dan pemerintah.  #00:35:32-7#  
 
N1: Nyambung ke disertasi mbak, itu kan tadi tentang dampak sosial dan politik ya. 
Mungkin kita agak bergerak ke dampak politiknya mbak. Kalau seandainya 1 kawasan 
ekonomi khusus atau pusat pertumbuhan baru itu dibangun tanpa memperhatikan 
inklusifitas tadi, dampak politik yang paling kemudian rentan untuk timbul itu apa? 
#00:35:55-9#  
 
N: Konflik. Konflik sosial. Yang kemudian akan membuat wibawa pemerintah lokal itu 
akan berkurang sekali karena dianggap tidak mampu mengantisipasi dan melerai 
potensi-potensi konflik sosial yang ada. Jadi secara politis, sangat penting bahwa 
masyarakat yang multikultural dan plural itu dari awal sudah cukup jelas indikator apa, 
selain mendesain infrastruktur publik yang bersifat untuk sektor pelayanan kesehatan, 
pendidikan, itu yang paling penting. Tapi juga dari awal itu demokrasi, tata kelola 
pemerintahan kota itu juga harus transparan dan akuntabel kepada publik.  
#00:36:56-3#  
 
P1: Karena terjadi juga di Batam kan mbak, BP, Badan Pengusahaan Batam, itu 
menganggap bahwa pemko Batam ini hadir belakangan, jadi kesejahteraan masyarakat 
yang harusnya jadi tanggung jawab dari pemko itu akhirnya jadi saling lempar tanggung 
jawab. Itu yang seharusnya dihindari. Memang hal itu bisa kita hindari hanya dengan 
mendesain tadi dari awal ya mbak.. #00:37:27-9#  
 
N: Dan saya harap Mas Dody cerita sama temen-temen, bahwa yang namanya konflik 
sosial itu memang bisa didesain untuk diminimalisir atau tidak terjadi. Jadi misalnya, 
lahan agraria, itu pencatatannya di BPN harus jelas. Nah terus berdasarkan pencatatan 
data di BPN itu kita bisa lihat, mana daerah-daerah yang potensi konfliknya tinggi, 
mana yang tidak. Jadi pemetaan itu penting, pemetaan secara sosial dan kultural.  
#00:38:21-6#  
 
P3: Kalau di kontek Maloy, karena itu baru banget, belum ada masyarakatnya, justru 
menjadi masalah, karena kita sudah in depth orang-orang di sana ke ketua 
Bappedanya, Disperindag, itu justru permasalahannya di BPNnya. Karena mereka juga 
mau dilibatkan.  #00:38:44-5#  
 
N: Masalahnya dalam arti apa nih BPN nya di situ? #00:38:47-3#  
 
P1: Soal pencatatannya. Jadi sebenernya, ini kalau di Morotai itu deket bandara ada 
tanah yang diakui sebagai tanah adat, sama TNI juga diakui, sama individu juga diakui, 
jadi ga maju-majunya tuh di sana. Jadi bisa ngebangun ga sih kita, karena dengan 



kepemilikan lahan yang ga jelas, justru jadi masalah buat semua orang. #00:39:15-4#  
 
N: Jadi ini masalah tanah dan lahan ya. Di sini seharusnya pemerintah, bukan hanya 
BPN, tapi Kementerian Hukum dan HAM itu bersama-sama dengan BPN melakukan 
pencatatan yang riil. Berdasarkan pencatatan itu baru bisa dibuat pemetaan.  
#00:39:48-1#  
 
P1: Soal pemetaan sosial dan kultural mbak, itu idealnya yang masuk ke dalam 
pemetaan sosial kultural itu, idealnya variabel-variabel apa aja? Di luar etnis apa yang 
dominan di sini, jadi apa aja yang perlu masuk? #00:40:04-7#  
 
N: Jadi mungkin perlu ditanyakan pada mereka. Potensi sumber konflik tuh ada di 
mana? Ditanya sama para responden dan informan, pada warga masyarakatlah. 
Mungkin bukan pada pemerintah dan bukan pada perusahaan. Jadi menurut mereka 
sendiri, potensi konflik itu adanya di mana saja dan berbasis apa saja? Agama, etnis, 
ras, atau lapisan sosial. Kalau udah punya pemetaan itu, baru kita bisa menganalisa, 
oke ini potensi konfliknya rendah atau tinggi. Jadi pemetaan itu sangat penting, 
pemetaan secara sosial, ekonomi dan budaya, tapi juga pemetaan dalam arti secara 
strata sosial itu seperti apa, berapa yang pendatang, berapa yang penduduk lokal. Nah 
itu penting. #00:41:14-6#  
 
P1: Bahkan pemerintah kota Batam waktu kita tanya, tahun 2015 kemarin, dengan 
kondisi Batam yang seperti itu ya kata orang maju, ekonominya tumbuh, itu mereka 
tidak punya data kependudukan yang menurut mereka valid. Acuan mereka hanya data 
kependudukan tahun 2010. Karena menurut mereka terlalu banyak yang datang dan 
pergi. Ketika kami cari juga, coba riset, itu ternyata di Batam tingkat migrasinya, itu 
ternyata nomor 3 tertinggi di Indonesia.  #00:41:49-5#  
 
N: Itu dia. Jadi itu kan udah pemetaan sosial itu. Ternyata kebanyakan bukan penduduk 
lokal. Kebanyakan penduduk pendatang. Dan penduduk pendatang ini betul-betul 
pikirannya hanya mencari nafkah. Sehingga mobilitasnya sangat tinggi. Gitu.  
#00:42:39-9#  
 
P3: Kalau kemarin juga kata Pak Wariki, kan di direktorat Otda kan banyak anak-anak 
ITB. Ditanya di ITB ada ga pakar di bidang urban growth management, jadi kalau yang 
saya tangkap omongannya mbak Ery persis seperti apa yang Pak Wariki bilang itu. 
Katanya ga ada.  #00:42:57-3#  
 
N: Iya, karena kita orang ilmu sosial itu sudah jelas melihat mereka ini orang teknik, 
orang ekonomi, yang sama sekali tidak peduli soal penduduk dan manusianya. Padahal 
konflik-konflik itu kan penyebab utamanya karena tidak dirancang dengan baik. 
Seolah-olah itu akan datang dengan sendirinya. Tidak.  #00:43:25-1#  
 
P1: Iya, paradigma mereka selalu seperti itu mbak. Jadi kayak ya biarlah nanti ini... 
#00:43:33-4#  
 



N: Itu yang bahaya. Itu dari awal tuh udah harus diantisipasi, dirancang, gitu.  
#00:43:40-2#  
 
P3: Itu makanya kata Pak Wariki, banyak anak ITB yang S3nya di Amerika bareng Pak 
Wariki disertasinya itu kayak skripsi S1nya fisip katanya.  #00:43:48-2#  
 
N: Makanya. Justru itu.  #00:44:01-1#  
 
P1: Kalau kemarin Pak Dody bilang justru persoalannya ketika migrasi itu terjadi, 
banyak pendatang, threshold tidak diatur, pada akhirnya adalah perebutan kekuasaan 
daerah. Kayak bagaimana satu pemda itu ternyata lebih banyak diisi oleh pendatang, 
karena mereka dianggap lebih kapabel. Nah ini kemudian memicu konflik, 
kecemburuan sosial. Karena itu daerah mereka. Nah untuk, kalau kita melihat politik 
lokal saat ini itu kan kecenderungannya mereka mempergunakan basis-basis sosial 
ekonomi tapi tidak dengan kemampuan yang begitu baik. Untuk mengantisipasi itu 
sebenarnya kita harus gimana mbak. Apalagi ini di pusat-pusat pertumbuhan baru dan 
ini kita siapkan menjadi daerah yang inklusif, apakah hal-hal seperti itu masih perlu kita 
pertahankan?  #00:45:01-1#  
 
N: Politik lokal tuh sebaiknya juga, pilkada gitu-gitu harus berubah paradigma. Dalam 
arti memang betul-betul menghasilkan pimpinan-pimpinan atau calon pimpinan yang 
memang peduli pada rakyat. Jadi jangan masyarakat memilih orang-orang yang hanya 
kelihatannya pro rakyat, tapi dalam kenyataannya tidak. Oleh karena itu, untuk tahu hal 
itu perlu ada track record yang jelas dalam mekanisme rekrutmen dan seleksi para 
anggota partai politik.  #00:45:40-9#  
 
P1: Nanti partai politiknya bilang lagi mbak, untuk dapetin orang aja susah, apalagi 
menseleksinya. Nanti ga ada yang maju.  #00:45:48-3#  
 
N: Partai politik mainnya duit sih. Kalau ga main duit, juga saya yakin orang-orang yang 
ketemu juga pasti enggak main duit juga. Karena mereka berpikir terlalu pragmatis dan 
jangka pendek. Tidak memikirkan kepentingan politik di jangka panjang itu seperti apa.  
#00:46:14-1#  
 
P1: Kayak di Bitung, itu karena ada isu namanya Kabima, Kapet, kemudian sekarang 
KEK, terus mereka juga dikasih harapan IHP, international hub port. Nah itu 
masyarakatnya, kata masyarakat kami mimpi terus, sampai ga pernah ini kejadian. 
Sampai akhirnya dikasih KEK, dan sekarang dibangunlah jalan tol Bitung-Manado itu. 
Begitu ada pembangunan yang basisnya adalah dari APBN, masyarakat di sekitarnya 
itu ga dilibatkan, bahkan kontraktornya itu dari Jakarta diambilnya, karena dianggapnya 
berisiko tinggi, dan lain-lain. Nah bersamaan dengan itu, terjadilah pilkada. Tiba-tiba 
yang mencalonkan diri itu ada 7 pasangan. #00:47:17-7#  
 
N: Iya, itu dia. Itu berkaitan langsung dengan rencana mau membangun kota-kota 
pertumbuhan ekonomi itu. Sehingga untuk memutus itu, maka perlu ada mekanisme 
pendanaan partai politik itu seperti apa. Mekanisme prosedur pendanaan para anggota 



yang mau maju itu seperti apa. Selain mekanisme rekrutmen dan seleksi yang ketat 
dan fair terhadap para anggota baik pegawai negeri, maupun bukan.  #00:48:05-6#  
 
P1: Berarti kalau kita ngobrolin pusat pertumbuhan baru, kita ngomongin juga 
pembangunan politik, kita tetap sama sekali ga bisa lepas dari yang namanya 
pembangunan parpol ya.  #00:48:18-2#  
 
N: Ga bisa. Kecuali kandidat independen cukup kuat.  #00:48:25-3#  
 
P1: Dan mau. Kadang-kadang orang yang bagus, ini ngapain harus ngumpulin KTP 2 
juta kan.  #00:48:30-9#  
 
N: Seperti yang sekarang sedang coba dilakukan pada Ahok kan di Jakarta.  
#00:48:47-9#  
 
P3: Jadi kalau misalkan untuk kayak Maloy, itu daerah baru, dan belum ada 
pemerintahannnya dan mungkin kalau dibangun akan dimekarkan. Nah itu terkait 
dengan, pasti kan ada yang mengisi posisi bupati atau walikota atau nanti kepala dinas, 
itu terkait dengan yang bisa masuk situ apakah harus juga diberikan kuota atau 
diberikan prioritas orang lokal? #00:49:16-1#  
 
N: Tetap orang lokal yang perlu diprioritaskan. Bahkan dalam konteks pemilihan politik. 
Sangat penting. Supaya mereka tidak merasa dieksklusikan secara sosial dan terasing 
di daerah mereka sendiri.  #00:49:33-3#  
 
P1: Soalnya kalau Maloy itu gambarannya dari Sangatta, kita butuh waktu sekitar 5 jam 
lagi. Jadi total dari Balikpapan itu kita di mobil 16 jam. Dan mereka kawasan Maloy 
yang akan berkembang ini sudah, baru akan ada pengembangan aja, mereka sudah 
teriak untuk akan memekarkan diri menjadi kabupaten baru. Sementara kalau kata Pak 
Dody kemarin, trennya kalau di Jepang misalnya, ada industri mereka malah mau 
menggabungkan diri karena efisiensi. Kalau di sini, setiap ada peluang, peluang 
ekonomi, langsung minta mekar. #00:50:22-5#  
 
N: Iya betul. Jadi kan ada kesalahan dalam persepsi dan seharusnya persyaratannya 
tidak begitu mudah untuk pemekaran. Dibuat justru ketat. Sehingga orang berpikir-pikir 
sebelum mau melakukan pemekaran itu.  #00:50:37-7#  
 
P1: Karena dalihnya kayak tadi mbak, kan jadinya sulit kalau misalnya kita butuh waktu 
5 jam dari Sangatta, misalnya bangun sekolahnya, mereka menganggap itu jarak yang 
jauh kemudian ruang yang modelnya seperti itu membutuhkan pelayanan publik yang 
bisa mengakomodasi masyarakat. Nah alasan mekarnya di sana.  #00:51:00-6#  
 
N: Kalau saya sih melihatnya pemekaran itu selalu perlu dilihat dalam konteks 
perencanaan sosial, spasial, ekonomi politik yang ada di tingkat lokal itu.  #00:51:21-1#  
 
P3: Kalau pemekaran, kebanyakan di-driven sama Komisi 2 sih mbak. Jadi susah juga. 



Kan kemarin Pak Wariki Direktur Otonomi Daerah, tapi dia sendiri ga bisa membendung 
daerah otonomi baru itu.  #00:51:37-0#  
 
N: Undang-undangnya harus diperketat. #00:51:40-2#  
 
P1: Mereka teriak lagi, Madura aja sekarang mau jadi provinsi.  #00:51:48-6#  
 
N: Jadi perlu ada kriteria yang jelas dan alasannya. #00:51:55-2#  
 
P1: Karena kemarin keberhasilan Kaltara itu orang jadi pengen mau ngikut. 
#00:52:01-5#  
 
N: Tapi kan bedalah, tiap lokasi, tiap konteks itu beda.  #00:52:10-4#  
 
P1: Saya rasa itu cukup mbak. Kalau misalnya nanti ada yang mau kami tanyain... 
#00:52:22-1#  
 
N: Kita selalu bisa diskusi lagi.  #00:52:28-2#  
 
-end- 
 
 
 
 



Wawancara Bu Yulce Makasarang 
Pengurus FKUB Morotai 
Morotai, Jumat, 23 Oktober 2015 
 
Ket: 
P1: Penanya 1-Kristian Patrasio 
N1: Narsumber1- Yulce Makasarang 
 
P1: Jadi begini Bu, semalam tuh ada diskusi dengan beberapa unsur-unsur 
masyarakat, ada Pak Asisten I juga, ada perwakilan DPRD gitu. Terus banyak 
disebutkan kalau di Morotai ini katanya masyarakatnya sangat beragam Bu. Nah 
apakah benar bahwa keberagamannya tinggi?  #00:01:13-4#  
 
N1: Iya #00:01:18-8#  
 
P1: Termasuk dalam keberagaman beragamanya begitu bu? #00:01:19-6#  
 
N1: Iya #00:01:24-2#  
 
P1: Semua agama ada di sini? #00:01:24-8#  
 
N1: Ada. Ada Kristen, terus Muslim, terus Katolik. Kemarin dengar-dengar kan pak di 
AURI juga ada yang Buddha. Perwiranya ada yang Buddha. Jadi yang saya tahu 
seperti itu, beragam kan.  #00:01:49-2#  
 
P1: Kalau Konghucu ada bu? #00:01:53-1#  
 
N1: Kalau Konghucu kok belum dengar-dengar ya..  #00:01:57-6#  
 
P1: Tapi kalau di Morotai sendiri yang paling mayoritas agama apa? #00:02:04-3#  
#00:02:04-3#  
 
N1: Oh Muslim.  #00:02:06-2#  
 
N2: Ndak. Kalau dari jumlah penduduk, itu yang mayoritas itu Kristen.  #00:02:10-9#  
 
N1: Kalau di luar-luar pak. Kalau di dalam kota ya Muslim toh pak. #00:02:14-7#  
 
N2: Oh maksudnya dalam kota? #00:02:18-1#  
 
P1: Morotai secara keseluruhan.  #00:02:19-0#  
 
N1: Oh, Kristen. Kristen sekitar 60%.  #00:02:28-8#  
 
P1: Kalau secara keseluruhan ya? #00:02:28-8#  
 



N1: Iya. #00:02:31-4#  
 
P1: Tapi kalau di kota sendiri tetap muslim? #00:02:34-3#  
 
N1: Iya muslim. #00:02:43-2#  
 
P1: Kalau hubungan antar lintas agama di sini bagaimana Bu? #00:02:47-3#  
 
N1: Oh sangat baik.  #00:02:52-8#  
 
P1: Misalnya apa bu contohnya? #00:02:52-8#  
 
N1: Kebetulan saya kan masuk di forum FKUB kan. Jadi saya tahu bahwa selama ini 
baik-baik saja. Pokoknya ada kegiatan keagamaan, diundang. Sama-sama hadir.  
#00:03:09-8#  
 
P1: Pernah ada gesekan-gesekan bu? #00:03:15-3#  
 
N1: Kalau gesekan-gesekan, sepertinya ndak ada.  #00:03:17-1#  
 
P1: Baik yang di kota maupun yang di desa-desa? #00:03:19-9#  
 
N1: Selama ini kalau pernah kebetulan saya masuk di forum FKUB itu, kayaknya ga 
ada itu. #00:03:33-1#  
 
P1: Kalau FKUB sendiri itu sudah sejak kapan bu adanya? #00:03:46-3#  
 
N1: FKUB itu sebenarnya sudah dari 2 tahun lalu. Tapi pelantikannya baru tahun 
kemarin.  #00:03:49-2#  
 
P1: Ibu termasuk anggotanya? #00:03:55-5#  
 
N1: Anggota #00:03:56-1#  
 
P1: Kalau anggota-anggota termasuk pengurusnya ini yang memilih siapa Bu? 
#00:04:01-0#  
 
N1: Yang memilih itu dari provinsi, FKUB provinsi. Jadi di dalam FKUB itu kan ada 
muslim, ada Kristen, terwakili dari gereja-gereja kan, ada Protestan, dari Katolik, 
Buddha juga ada kemarin, terus ada Pantekosta, kemudian Muslim. Ada 19 orang kita 
#00:04:25-5#  
 
P1: Di Morotai?  #00:04:25-5#  
 
N1: Iya. #00:04:31-3#  
 



P1: Kalau aktivitasnya apa saja bu FKUB ini? #00:04:37-3#  
 
N1: Jadi kalau ada permasalahan kayak gesekan di dalam kota maupun di 
kecamatan-kecamatan, FKUB yang ambil alih. Sebelum nanti FKUB yang laporkan di 
pemda. FKUB kan kerjasama dengan Kemenag kan. Jadi sama-sama kita turun sama 
Kemenag. Baru kita golkan segala kegiatan kepada pemda. #00:05:09-7#  
 
P1: Pernah ada bu contoh kejadian yang ditangani oleh FKUB? #00:05:12-6#  
 
N1: Ada. Kemarin di Desa Bido, itu permasalahannya cuma antar gereja saja. Itu kalau 
saya pikir-pikir, intern gereja.  #00:05:37-6#  
 
P1: Tapi ini antar 2 gereja yang berbeda atau masih 1 denominasi? #00:05:40-5#  
 
N1: 1 Denominasi.  #00:05:47-2#  
 
P1: Kenapa itu bu konfliknya kira-kira? #00:05:48-0#  
 
N1: Itu permasalahan itu 1 SSI itu pak, 1 dorang minta ganti pimpinan GPDI. Jadi 
bermasalah 2 pak. #00:06:08-9#  
 
P1: Terus kenapa 2 gereja itu berkelahi bu? #00:06:08-0#  
 
N1: Dorang ndak berkelahi. Cuma pingin berdiri sendiri, engga berantem. Pingin berdiri 
sendiri saja, pisah dari gereja induk ke gereja kecil itu.  #00:06:34-2#  
 
P1: Jadi ingin berdiri sendiri gitu ya. Kalau sejauh ini yang pernah ditangani ada lagi bu 
selain kasus gereja tadi? #00:07:01-2#  
 
N1: GPdI di Bido, terus... #00:07:07-4#  
 
P1: GPdI itu apa bu kepanjangannya? #00:07:07-4#  
 
N1: Gereja Pantekosta di Indonesia.  #00:07:17-8#  
 
P1: Berarti itu antar gereja. Pernah engga FKUB menangani yang antar agama gitu Bu? 
#00:07:27-4#  
 
N1: Belum pak.  #00:07:28-5#  
 
P1: Ibu asli dari mana bu? #00:07:34-2#  
 
N1: Orang sini.  #00:07:37-0#  
 
P1: Beberapa minggu yang lalu tim kami juga habis dari Bitung. Lalu kami ngobrol 
dengan perwakilan FKUB di sana. Lalu beliau ceritalah salah satu masalah yang 



beberapa kali di sana itu tentang izin pembangunan rumah ibadah bu. Nah kalau di sini 
pernah ada bu? #00:08:01-0#  
 
N1: Aman-aman. Di sini ndak pernah persoalan ijin itu. Karena ikut aturan kan ketika.. 
Kebetulan saya kan membantu pelayanan di gereja Pantekosta Isa Almasih kan. Terus 
kita ikut aturan saja. Jadi selama ini ndak ada kejadian seperti itu. Karena tahu etika 
kan. Tahu etika pelayanan itu, tahu aturan lah ya.  #00:08:34-5#  
 
P1: Terus misalnya ada ga bu gereja dibangun di dekat permukiman yang mayoritasnya 
muslim, atau sebaliknya masjid dibangun di dekat permukiman yang mayoritasnya 
Nasrani. Itu pernah bu? #00:08:53-9#  
 
N1: Ada. Gereja yang tempat saya melayani itu di tengah-tengah Muslim. Malah aliran 
saya kan aliran pantekosta kan itu ribut-ribut, pakai tepuk tangan, ada drum, tapi 
selama ini aman-aman. #00:09:08-9#  
 
P1: Jadi masyarakat sekitar pun bisa menerima itu ya? #00:09:13-3#  
 
N1: Iya menerima. Ndak ada lah ya. Tuhan jauhkanlah ya. Biar aman-aman.  
#00:09:30-2#  
 
P1: Kan di sini juga banyak perwira-perwira AU gitu. Apakah mereka juga berbaur 
dengan masyarakat dalam konteks kegiatan-kegiatan keagamaan? #00:09:46-1#  
 
N1: Kalau, perwira ya? #00:09:51-4#  
 
P1: Iya. Kan biasanya kalau perwira asalnya dari luar daerah kan bu. Tapi tugas di sini. 
Nah apakah mereka juga sering berbaur? #00:09:50-2#  
 
N1: Kalau keagamaan, engga lah ya. Kalau Pak Kris itu, dia cuma datang gereja aja. 
Kalau ibadah-ibadah yang sudah ditetapkan dalam sepekan itu, juga jarang hadir. Saya 
ndak tahu ya karena saya aliran pantekosta kan. Kalau perwira yang aliran gereja lain, 
saya ndak tahu. Tapi kalau kegiatan keagamaan yang selama ini diadakan di pemda, 
ndak ada yang hadir. Paling komandan aja yang hadir.  #00:10:35-0#  
 
P1: Terus kemarin juga dari diskusi tadi malam, saya sempat dengar kan di Morotai ini 
sudah makin banyak pendatangnya, macam-macam daerah asalnya. Ada yang dari 
Sulawesi, Jawa, Flores mungkin. Nah biasanya pendatang-pendatang itu yang Ibu 
amati, agamanya apa bu? #00:11:04-4#  
 
N1: Kebanyakan muslim pak.  #00:11:04-4#  
 
P1: Kebanyakan muslim. Nah apakah pendatang-pendatang yang baru ini, ketika 
mereka datang ke Morotai, apakah menurut ibu, mereka berbaur dengan baik atau 
bagaimana bu? #00:11:18-4#  
 



N1: Kalau selama ini yang saya lihat ya, baik-baik saja. Kalau untuk saya sih mas, yang 
penting Morotai ini aman-aman saja. Saya ndak tahu manusia punya hati kan. Yang 
tahu hati manusia itu cuma manusia sama Tuhan. Kalau selama ini, terus tanggung 
jawab saya, karena saya ini pendeta, saya terus berdoa sama Tuhan, biar daerah ini 
tetap aman. Masyarakat juga bisa berbaur dengan masyarakat lain. Yang penting kita 
aman-aman saja mas. Itu saja.  #00:11:57-2#  
 
P1: Tapi, kalau dari Ibu sendiri atau kawan-kawan di FKUB, atau dari jemaat ibu, 
pernah tidak terlintas kekhawatiran kalau misalnya makin banyak pendatang, terutama 
pendatangnya yang berbeda agama gitu, nanti akan semakin memojokkan atau 
menekan warga yang sudah ada? #00:12:25-7#  
 
N1: Kayaknya ndak ada itu mas. Ndak ada kekhawatiran seperti itu. Selama ini kalau 
saya komunikasi bersama masyarakat, kalau pas ada kegiatan FKUB, lalu kegiatan 
keagamaan, saya komunikasi, selama ini bilang, "Bu Pendeta, yang penting torang 
aman-aman, ya toh. Torang tidak mau lagi kayak kemarin-kemarin itu. Orang lain 
masuk, terus kasih provokator. Ndak mau lagi kayak kemarin-kemarin itu, kasih rusuh 
kan". #00:13:00-8#  
 
P1: Itu tahun berapa ya bu? #00:13:03-1#  
 
N1: Tahun 2000.  #00:13:04-8#  
 
P1: Berarti saat itu ibu di Morotai? #00:13:06-8#  
 
N1: Di Morotai.  #00:13:08-5#  
 
P1: Itu gimana bu keadaannya saat itu? #00:13:07-9#  
 
N1: Waduh mas. Gimana ya mau cerita. Saya memang belum pernah melahirkan sih. 
Tapi kata orang tua-orang tua, itu rasanya kayak mau melahirkan, tapi ndak bisa 
melahirkan. Sulitnya kan. Waktu itu kayak sudah ada Islam sendiri, Kristen sendiri. 
Padahal dulu ikatan keluarga itu sangat melekat sekali itu. Pokoknya masuk keluar kan. 
Sekarang yang ikatan itu mau dibangun lagi supaya ada kepercayaan di masyarakat 
awam bahwa ndak ada lagi itu pendatang yang pola pikir untuk kasih kacau Morotai, 
ndak ada lagi.  #00:13:55-1#  
 
P1: Berarti tahun 2000 itu, yang bisa dibilang jadi pemicu konfliknya itu justru 
kebanyakan pendatang? #00:14:00-9#  
 
N1: Pendatang.  #00:14:04-5#  
 
P1: Nah terus tadi kan ibu juga sempat bilang kalau akhir-akhir ini juga banyak 
pendatang, tapi tidak ada kekhawatiran. Kenapa ibu bisa merasa aman-aman saja bu? 
#00:14:20-9#  
 



N1: Kalau saya pribadi mas, terus cerita sama beberapa masyarakat, juga mereka 
punya pola pikir, karena dulunya sudah banyak merantau ini kan. Dulunya kan cuma 
tinggal di kampung, jadi pola pikir jadi agak-agak sempit kan. Tapi pasca rusuh kan, 
masyarakat banyak yang keluar. Saya pikir juga mas, dengan keadaan rusuh kemarin 
itu, ada maksud Tuhan, supaya kita ini sadar bahwa manusia ini tergantung sekali 
sama Tuhan. Dengan kejadian ini mungkin Tuhan ingin kita lebih dekat lagi, 
mengandalkan Tuhan kan. Jangan kita berharap kepada manusia, ya. Jadi saya pikir 
mas, apa ya, masyarakat bukan lagi kayak dulu lagi, bisa diadu domba. Ndak lagi. 
#00:15:19-6#  
 
P1: Berarti masyarakat saat ini, baik yang warga asli maupun yang pendatang pola 
pikirnya sudah mulai terbuka lah ya. #00:15:32-3#  
 
N1: Iya lebih terbuka.  #00:15:39-5#  
 
P1: Saya ingin tanya tentang FKUB lagi nih bu. Itu, kan kalau yang ibu cerita tadi 
pernah menangani kasus gesekan antara 2 gereja GPdI tadi kan bu. Tapi itu kan 
kejadiannya sudah terjadi gitu bu. Apakah FKUB juga punya usaha-usaha pencegahan 
agar jangan sampai ada konflik keagamaan.  #00:16:07-7#  
 
N1: Ada mas. Kita berusaha sampai kasih solusi. Kalau boleh, ini kembali kepada 
internal gereja, FKUB berusaha untuk kasih netral. Supaya tidak ada lagi kotak-kotak 
antara gereja yang satu dengan yang lain. Atau antara denominasi gereja itu jangan 
sampai ada yang bermasalah lagi. #00:16:37-8#  
 
P1: Berarti FKUB memiliki langkah-langkah pencegahan ya bu? Kalau pencegahannya 
yang dalam konteks konflik lintas agama begitu ada bu? Mungkin misalnya, saya 
pernah dengar FKUB di tempat lain itu mereka secara rutin mengadakan diskusi antar 
tokoh agama atau mengadakan kegiatan bersama di, misalnya buka puasa bersama 
tapi mengubah tokoh-tokoh agama lain. Nah apakah kegiatan-kegiatan itu pernah juga 
dilakukan di Morotai? #00:17:13-1#  
 
N1: Pernah di Morotai. #00:17:16-4#  
 
P1: Contohnya apa bu? #00:17:16-4#  
 
N1: Kemarin itu pas mau lebaran, ada kumpul sama-sama, terus sharing, 
membicarakan apakah ada persoalan. Terus selama ini kan di lapangan tidak ada 
persoalan antara FKUB dengan masyarakat lintas agama. Komunikasi tetap jalan, terus 
baik-baik saja. Kalau saya pribadi mas, bersyukur ini semua karena kehendak Tuhan 
saja ya. Kita kan ndak tahu manusia punya pola pikir berbeda toh. Terus punya 
pemahaman juga beda-beda. Saya pribadi bersyukur kepada Tuhan selama saya 
dipercayakan masuk di dalam FKUB, terus menjadi staf khusus bidang keagamaan 
Kristen di sini, ndak ada persoalan yang seperti itu. Dijauhkan Tuhan lah mas. Yang 
penting kita aman-aman lah ya.  #00:18:15-0#  
 



P1: Kan ibu juga menjadi staf khusus, kalau dari pemerintah sendiri, apakah juga punya 
rencana atau strategi untuk mencegah agar konflik yang dulu antar agama itu tidak 
berulang lagi? Misalnya apa bu? #00:18:37-4#  
 
N1: Kan dibilang ibu pendeta, nanti kasih pencerahan di gereja, biar bilang agar daerah 
ini tetap aman. Jangan ada rasa kekhawatiran. Dorang ndak mau lagi seperti dulu. Itu 
menyusahkan. Ndak mau lagi kayak kemarin-kemarin itu. #00:19:07-8#  
 
P1: Berarti pemerintah meminta tolong para pemuka agama untuk memberikan nasihat 
kepada jemaatnya masing-masing gitu ya? #00:19:21-5#  
 
N1: Iya. #00:19:21-5#  
 
P1: Tapi kalau dari pemerintah sendiri, mungkin ada upaya-upaya yang lain selain itu? 
Maksudnya upaya dalam membina kerukunan tadi? #00:19:32-7#  
 
N1: Iya, apalagi Pak Asisten I itu. Orangnya paling apa e, saya akui beliau itu orangnya 
paling royal di segala kegiatan. Beliau kan sering bilang, "Bu Pendeta, nanti bilang di 
saudara-saudara yang Kristen bahwa pemerintah juga punya andil besar di negeri ini, 
torang aman." Jadi, tokoh-tokoh agama Kristen ini mas, sering berdoa kepada Tuhan, 
bawa dalam doa kan. Karena di ajaran saya itu, pemerintah itu wakil Allah. Jadi 
kewajiban kita untuk mendoakan pemerintah biar sejalan dengan masyarakat, 
pimpinan-pimpinan, jadi. Wah kalau Pak Asisten I itu saya angkat jempol mas. Luar 
biasa. Sangat-sangat memperhatikan.  #00:20:37-5#  
 
P1: Terus ini bu, kan sekarang sedang ramai dibicarakan Morotai akan dijadikan 
kawasan ekonomi khusus, gitu kan bu. Nah ibu kan sering berinteraksi dengan 
masyarakat, jemaat ibu, sebenarnya apakah mereka sudah tahu, atau sudah mengerti 
apa itu sebenarnya kawasan ekonomi khusus bu?  #00:21:03-5#  
 
N1: Kalau sudah tahu, saya sering bilang Morotai kita ini bersyukur kepada Tuhan, 
karena Morotai ini dipilih. Ini berbicara pemilihan. Kenapa daerah lain engga kan.. 
Kenapa Morotai pemerintah pusat perhatikan. Jadi saya sering bilang di masyarakat, 
terus di gereja, keluarga, bahwa nantinya Morotai ini akan seperti Batam. Saya pernah 
tugas di Kepulauan Riau soalnya mas. Jadi saya tahu keadaan di sana, saya cerita 
nantinya seperti ini keadaan di sana. Kalau boleh, anak-anak yang putus sekolah itu 
harus berusaha untuk ambil ijazah Paket B atau C supaya seimbang dengan 
pendatang-pendatang yang datang. Masa nanti orang luar yang mau bekerja di sini 
ndak apa-apa sih orang luar, tapi kalau boleh anak-anak daerah dulu kan. Maksud saya 
supaya jangan sampai angka orang yang ga kerja itu, pengangguran itu, Morotai yang 
lebih banyak. Jadi saya sering bilang Morotai ke depan lebih baik. Jadi pola pikir 
masyarakat pasti lebih baik. Dengan orang sudah bekerja, paling dia punya pola pikir 
beda kan. Karena sekarang mas, banyak yang belum dapat pekerjaan, jadi paling 
dikit-dikit minum. Itu aja. #00:22:32-3#  
 
P1: Berarti masyarakat sudah tahu tentang KEK ini ya.. #00:22:36-4#  



 
N1: Sudah tahu. Buktinya kalau ada KEK, akan jadi apa Morotai ini, sudah paham. 
#00:22:42-9#  
 
P1: Dari situ kan tadi ibu bilang makanya ibu sering menasihati mereka, agar yang 
anak-anak disekolahkan biar nanti punya kemampuan yang sama dengan pendatang. 
Nah kalau ibu amati, setelah ibu beritahu seperti itu, apakah ada perubahan bu? 
#00:23:00-9#  
 
N1: Oh semangat sekali mas. Dorang bilang, "su cukup sudah ini daerah-daerah lain 
yang masuk di sini, kalau boleh jangan torang pe anak-anak lagi yang ketinggalan. 
Kalau boleh, torang pe anak-anak harus". Saya sering mas, karena kebetulan saya ini 
sekretaris PAN DPD kabupaten. Saya sekretaris mas. Saya sering jalan sama mantan 
anggota dewan. Kan kebetulan dulu ketua PAN anggota dewan, wakil ketua I. Jadi saya 
sering turun-turun berinteraksi dengan masyarakat. Saya sering bilang jangan sampai 
orang Morotai itu ketinggalan. Kalau di kota itu berpacu, bersemangat. Jangan kita di 
Morotai itu, aduh, ketinggalan sekali. Lihat orang berpacu sama-sama kan, 
berlomba-lomba.  #00:24:01-2#  
 
P1: Berarti mereka, masyarakat sebenarnya sudah sangat semangat bu ya untuk 
belajar, untuk mengembangkan skill mereka. Nah tapi di sisi lain, kan kalau 
masyarakatnya sudah semangat juga harus ditunjang dengan fasilitas pendidikan yang 
memadai. Kalau ibu melihat fasilitas pendidikan di Morotai ini seperti apa bu? Apakah 
sudah cukup untuk menyiapkan warga Morotai supaya siap menghadapi KEK? 
#00:24:32-7#  
 
N1: Kalau menurut saya, di sini guru-guru dikasih tambah lagi mas. Kasihan di 
kampung-kampung. Kalau saya turun di kampung-kampung, itu banyak mengeluh 
guru-guru. Guru-guru jumlahnya kurang. Guru-guru, tenaga kesehatan, itu kurang 
sekali di Morotai. Kasihan masyarakat, banyak orang yang ndak terjun langsung ke 
orang-orang bawah. Kan ada, maaf ya mas, kan ada orang yang cuma mau di 
kabupaten, orang-orang tertentu. Tapi ada banyak juga yang ingin turun di 
kampung-kampung kan. Kalau saya turun di kampung-kampung mas, saya paling 
sayang, karena guru-guru itu masih sedikit. Mestinya pemerintah di kabupaten juga 
perhatikan, termasuk masalah tenaga medis itu. Jangan sampai ada yang sakit itu 
dibawa sampai ke Tobelo lagi atau Ternate. Jauh. Nanti orang sakit, sudah di jalan, 
nanti dia tambah sakit lagi kan. Jadi di sini harus ada.  #00:25:41-4#  
 
P1: Berarti tadi masyarakatnya sudah semangat, sudah antusias menyambut KEK, tapi 
pemerintahnya masih kurang dalam menyediakan layanan pendidikan yang memadai, 
ya bu. Kalau setara SMA atau SMK di sini bu, sudah banyak bu? Kira-kira berapa 
jumlahnya? #00:26:06-1#  
 
N1: SMA, yang saya tahu SMA 1, itu mesti tanya di kadis kayaknya.  #00:26:20-1#  
 
P1: Oh iya tidak apa-apa bu. Saya cuma mau tahu gambarannya saja. Tiap kecamatan 



sudah ada SMA? #00:26:21-4#  
 
 Tiap kecamatan, kayaknya ada mas.  #00:26:24-9#  
 
P1: SMK ada bu? #00:26:24-9#  
 
N1: SMK kayaknya cuma di sini mas. Di dalam kota.  #00:26:29-8#  
 
P1: SMK negeri itu? #00:26:31-2#  
 
N1: Kesehatan, swasta. Ndak ada yang negeri.  #00:26:44-5#  
 
P1: Oh SMK kesehatan. #00:26:41-3#  
 
N1: SMK Kesehatan Bumi Moro. #00:26:41-3#  
 
P1: Kalau SMA, ada yang swasta? #00:26:42-9#  
 
N1: Negeri ada. Kalau swasta, saya belum dengar mas.  #00:27:01-9#  
 
P1: Tadi kan ibu menceritakan kalau hubungan masyarakat antar agama harmonis kan 
bu. Walaupun banyak pendatang, walaupun Nasrani yang lebih banyak, tetapi 
pendatang lebih banyak yang muslim. Tapi tetap harmonis, ya bu? Nah kalau 
konflik-konflik lain selain masalah keagamaan ada di sini bu? #00:27:29-3#  
 
N1: Ndak ada mas. Selama ini aman dan terkendali.  #00:27:43-0#  
 
P1: Aman ya bu, ya. Kalau dari sisi suku atau etnis, paling banyak apa bu di Morotai? 
#00:28:04-8#  
 
N1: Galela dengan Tobelo, Sangir lah pak.  Ya toh pak? #00:28:13-4#  
 
N2: Kalau di sini Galela dengan Tobelo yang dominan.  #00:28:19-1#  
 
N1: Eh tapi Sangir itu banyak pak. #00:28:19-1#  
 
N2: Sangir juga. Galela, Tobelo, Sangir, itu.  #00:28:28-5#  
 
P1: Di sini ada BPS ndak pak?  #00:28:30-3#  
 
N2: Ada. #00:28:34-6#  
 
P1: Mereka ada data penduduk gitu ndak pak? #00:28:34-6#  
 
N2: Ada atau nanti ambil di saya.  #00:28:38-7#  
 



P1: Termasuk misalnya masyarakat Tobelo gitu berapa, ada pak? #00:28:39-0#  
 
N2: Ya. Mudah-mudahan nanti ada. Kalau ada, saya kasih soft copy nya saja.  
#00:28:56-7#  
 
P1: Iya ndak apa-apa pak. Berarti paling banyak Galela, Tobelo, Sangir. Tapi kalau dari 
arah Indonesia barat, misalnya Jawa, Kalimantan, Sumatra, banyak juga pendatang 
dari sana? #00:29:23-7#  
 
N1: Dari Makassar juga ada.  #00:29:30-3#  
 
P1: Dari Jawa? #00:29:30-3#  
 
N1: Dari Jawa juga ada. #00:29:33-3#  
 
P1: Sumatra juga ada? #00:29:34-1#  
 
N2: Seperti yang tadi malam dibicarakan itu, untuk penduduk aslinya kan itu ndak ada 
di sini. Semuanya pendatang di sini. Jadi dari Sabang sampai Merauke itu ada semua 
di sini.  #00:29:45-3#  
 
N1: Ada. Flores ada dikit-dikit.  #00:29:48-2#  
 
P1: Kalau Batak ada bu? #00:29:48-8#  
 
N1: Ada.  #00:29:57-1#  
 
P1: Minang? #00:30:03-0#  
 
N1: Minang ada dikit.  #00:30:05-9#  
 
P1: Kalau Tionghoa? #00:30:10-9#  
 
N2: Ada. Toko yang di depan itu kan punya Cina itu.  #00:30:16-3#  
 
P1: Tapi semuanya memang sudah lama tinggal di Morotai?  #00:30:17-8#  
 
N1: Iya. #00:30:20-2#  
 
P1: Jadi maksudnya apakah yang bikin akur itu karena mereka sama-sama tahu 
mereka sama-sama pendatang, jadi mereka akur? Atau bagaimana pak? Kan biasanya 
kalau di daerah lain, ada warga asli, sudah lama puluhan tahun menetap. Contoh saja 
beberapa bulan lalu saya ke Batam, kan di sana ada juga banyak suku Melayu 
menetap di sana. Tapi baru kemudian orang-orang dari Jawa, dari Bugis, dari Flores, 
Batak, Padang gitu baru masuk. Akhirnya si Melayu ini dia ibarat kata terpinggirkan gitu 
pak. Dan akhirnya karena terpinggirkan, mereka berusaha melawan. Makanya sering 



muncul gesekan-gesekan atau bahkan konflik-konflik kerusuhan di sana. Nah kalau di 
Morotai apakah sama seperti itu atau? #00:31:21-5#  
 
N2: Morotai juga kurang lebih sama. Tapi awalnya yang bikin ekonomi bagus itu kan 
awalnya dari Cina. Ada toko-toko di sini itu sebagian besar itu punya Cina.  
#00:31:37-4#  
 
P1: Berarti Cina sudah lama sekali ada di sini? #00:31:37-4#  
 
N2: Iya, sudah lama. Tapi sehingga terjadinya pergesekan karena ekonomi dan lain 
sebagainya, ada sih ada, tapi hanya kecil saja.  #00:31:52-7#  
 
P1: Tidak sampai skala besar begitu? #00:31:52-7#  
 
N2: Iya tidak sampai skala besar. Kalau dulu statusnya sebagai kecamatan, tapi 
sekarang kan statusnya sebagai kabupaten. Kehidupan orang di kota itu kan beda.  
#00:32:09-4#  
 
P1: Kalau di sini ada kelompok atau paguyuban-paguyuban etnis begitu tidak? Misalnya 
kalau di daerah lain misalnya ada paguyuban Jawa. Kalau di sini ada tidak? 
 
N1: Belum ada. Mudah-mudahan ke depan ada.  #00:32:28-7#  
 
P1: Karena kalau boleh sedikit cerita, waktu kami kajian tentang ini juga di kota 
Bontang, di Kalimantan Timur, jadi di sana juga masyarakatnya cukup harmonis dan 
walaupun sangat beragam juga. Ternyata karena salah satu faktornya adalah 
masing-masing kelompok masyarakat punya paguyuban. Jadi ketika mulai muncul 
gesekan, pengurus paguyubannya yang dipanggil oleh pemda, atau oleh ada namanya 
Forum Pembauran Kebangsaan. Barulah pengurus paguyuban ini mensosialisasikan 
lagi ke seluruh anggota paguyubannya. Makanya bisa dibilang cukup terjagalah 
keharmonisannya. Mungkin di Morotai ini ke depannya bisa seperti itu.  #00:33:21-4#  
 
N1: Iya mudah-mudahan ke depan kita bisa seperti itu. Terima kasih untuk 
masukannya.  #00:33:28-7#  
 
P1: Iya, seperti itu kan bisa menjadi salah satu langkah untuk mencegah konflik-konflik 
antar etnis kan.  #00:33:36-4#  
 
N2: Tapi untuk kita di Morotai itu, artinya dengan kondisi yang ada, masjid dan gereja 
itu berdekatan, tapi tidak ada gesekan. #00:33:52-0#  
 
P1: Itu berarti menunjukkan tingkat keharmonisan di Morotai ini cukup tinggi.. 
#00:33:52-0#  
 
N2: Iya betul. Kalaupun ada gesekan kecil, pendeta-pendeta, para imam, tokoh agama 
lain, sekejap itu langsung dilibatkan. Dan sekejap itu langsung selesai gesekannya. 



Tapi itu biasanya muncul dari anak-anak muda saja. Tapi kalau dari orang tua itu ndak 
ada. #00:34:24-1#  
 
P1: Mau tanya lagi bu soal KEK. Apakah lembaga-lembaga agama, seperti gereja, 
masjid, serta tokoh-tokoh agama itu juga ikut serta dalam mensosialisasikan KEK tadi 
bu? #00:34:44-0#  
 
N1: Kalau dari Kristen, iya ada. #00:34:48-1#  
 
P1: Tapi tidak hanya dari gereja ibu saja? #00:34:48-1#  
 
N1: Iya ada, rata-rata gereja lain pun ikut mensosialisasikan. #00:34:58-0#  
 
P1: Kalau ibu amati, ketika ibu memberikan nasihat atau sosialisasi, bagaimana reaksi 
dari masyarakat terhadap KEK? #00:35:11-7#  
 
N1: Sangat senang. Soalnya masyarakat Morotai ini kan pola pikir ini sudah beda kan. 
Tidak seperti dulu ketika masih kecamatan. Sehingga sangat antusias dalam menerima 
KEK ini di Morotai. Ini pak, kita ada cerita dengan orang-orang tua di Morotai, bahwa 
ada tim presiden ada rutin datang kemari pak, lihat keadaan Morotai. Presiden suruh 
lihat keadaan Morotai untuk sambut KEK ini toh. Terus dong bilang, ih bagus sekali 
sebab torang pe anak-anak ini, banyak sekali yang putus sekolah pak. Kalau boleh, ada 
paket-paket itu pak, paket C, supaya dong bisa dapat ijazah dan dapat kerja. Supaya 
dong tara duduk di jalan-jalan. Dong kalau duduk-duduk di jalan-jalan itu pak, terus 
mulai minum sedikit-sedikit, itu pak. Kalau dorang sibuk dengan kerja, kan tidak seperti 
itu lagi. Terus kita berjalan ke kampung-kampung, itu dong banyak kekurangan guru 
pak. Di Loleo pak, itu guru kebanyakan yang mengajar itu anak-anak SMA pak. Terus 
kesehatan pak, paling kurang pak. Saya bilang ini sangat disayangkan. Saya bilang kita 
di kabupaten tidak terasa, tapi dong yang di kecamatan itu terasa sekali. Di kecamatan, 
di desa-desa. #00:37:07-8#  
 
N2: Jadi Pak Kris, infrastruktur ini terlepas dari jembatan dan jalan, layanan dasar itu 
termasuk pendidikan dan kesehatan. Setelah pemerintah definitif ini usianya 4 tahun, 
perlahan-lahan lewat kegiatan yang kita laksanakan, dan bantuan dari pemerintah 
pusat ke daerah, saya harap nanti berjalan seperti yang diharapkan. Tapi yang utama 
itu pelayanan dasar, terutama pendidikan dan kesehatan.  #00:37:52-3#  
 
P1: Kemudian bu, biasanya kalau jemaat cerita ke ibu tentang masalah yang mereka 
yang hadapi, di luar tadi kesehatan, pendidikan, apa lagi biasanya? Di luar masalah 
pribadi ya tentunya. Tapi yang terkait dengan misalnya pembangunan, kehidupan 
ekonomi mungkin, ada lagi ga bu masalah-masalah lain? #00:38:16-1#  
 
N1: Kayaknya ndak ada mas. Masyarakat tuh cuma pengen daerah ini aman saja. 
Aman, terus daerah ini kan kasih bagus. Biar dari kampung-kampung datang, dorang 
ndak keluar lagi ke daerah lain mas. Kayak Halut itu. Dorang ke sini saja. Kadang kan 
pak kita dengar itu masyarakat bilang, "bu pendeta, ibu sudah di atas, tolong kasih 



Morotai baik-baik". Maksudnya baik-baik ini pak, harga barang-barang jangan terlalu 
tinggi pak. Supaya dorang tara perlu lagi ke Tobelo. Kan kebanyakan dorang belanja ke 
Tobelo. Tobelo, Ternate. Terus anggaran kan juga lebih besar. Kalau boleh, torang ke 
sini saja lah. Torang tara perlu ke sana ke sana. Sebenarnya dorang pe pola pikir 
sudah bagus masyarakat ini. Karena barangkali ada tamu-tamu juga datang ke 
kampung-kampung mau kasih sosialisasi kan pak. Saya bilang ih ini pe pola pikir su 
tidak sama dengan yang dulu-dulu.  #00:39:35-7#  
 
P1: Ketika tadi ibu mensosialisasikan KEK itu kan masyarakat sangat antusias, tapi ibu 
pernah denger ndak misalnya ada yang menentang atau tidak setuju? #00:39:47-6#  
 
N1: Ndak. Sangat-sangat semangat 45. #00:39:58-6#  
 
N2: Pak Kris, kalau dulu statusnya masih kecamatan itu, sembilan bahan pokok itu 
termasuk yang paling murah itu di Morotai. Tapi setelah berubah jadi kabupaten, malah 
berubah jadi termasuk kabupaten yang termahal.  #00:40:16-1#  
 
P1: Kenapa bisa begitu pak? #00:40:16-1#  
 
N2: Barangkali yang pertama itu karena suplai bahan untuk sehari-hari ini karena 
kebanyakan dari luar daerah. Dulu kita kan di sini tergantung dari Manado.  
#00:40:37-6#  
 
P1: Oh jadi ini kebanyakan barang disuplai dari Manado? #00:40:37-6#  
 
N2: Manado.  #00:40:44-3#  
 
P1: Justru bukan dari Ternate? #00:40:44-3#  
 
N2: Iya termasuk juga Ternate. Tapi lebih dominan itu Manado. Seperti sayur-sayuran, 
daging, pokoknya kebutuhan di dapur itu dari Manado. Kalau dilihat dari kesuburan 
alam itu, kalau di Morotai ini boleh kalau hujan terus. Karena tanah ini baru digali 
setengah meter, sudah batu-batuan. #00:41:16-6#  
 
P1: Jadi ndak bisa ditanami? #00:41:21-8#  
 
N2: Iya. Jadi kalau tanaman-tanaman yang pendek itu, kalau dengan kondisi kemarau 
ini ndak bisa hidup. Itu ada ratusan pohon itu yang tanpa dibakar, tapi dia kering 
sendirian. Dengan pala-pala itu yang diharapkan bisa menunjang pertumbuhan 
ekonomi, pada akhirnya apa yang diharapkan itu jadi tiarap.  #00:41:51-3#  
 
P1: Terus tadi malam dari diskusi kita juga sempat dibahas masalah lahan, misalnya 
antara masyarakat dengan AURI, atau masyarakat dengan Jababeka. Nah apakah 
kalau dari masyarakat pernah mengadu ke gereja bu? Tentang masalah-masalah lahan 
yang dihadapi. #00:42:23-0#  
 



N1: Pernah sih pak kris. Tapi kebanyakan masalah lahan ini masuk di AURI. Termasuk 
saya punya juga ada. Pak, tolong pe tanah tempat saya besar, tapi AURI bilang AURI 
punya. Padahal katong pe kelapa. Terus dibuka jalan sini pak. Padahal ibu pendeta 
lahir di tanah itu pak. Torang pe rumah, AURI suruh bongkar. Iya pak. Dorang 
beralasan, kita pernah tanya, bagaimana ini toh cari solusi. Ini torang pe tanah, torang 
su ada bangunan rumah. AURI boleh bangun, tapi rumah papan.  #00:43:04-7#  
 
P1: Tidak permanen begitu bu? #00:43:07-7#  
 
N1: Iya, akhirnya dibikinkan itu pak. Di tempat itu kosong sampai sekarang. 
#00:43:23-5#  
 
N2: Pak Kris, itu termasuk salah satu kendala yang dihadapi masyarakat di sini. Artinya 
terkait dengan lapangan terbang ini kan, ada 7 landasan sudah dibangun sejak Perang 
Dunia II. Setelah Perang Dunia II selesai, yang masuk pertama itu kan bukan TNI. Yang 
masuk itu kan masyarakat. Tapi setelah masuk TNI, dia klaim bahwa tanah ini kan dia 
yang punya sendiri. Padahal apa yang kita laksanakan ini kan untuk kepentingan 
masyarakat. Bukan untuk kepentingan TNI. Negara sudah dalam keadaan aman kok. 
Jadi ini barangkali dia termasuk isu nasional yang perlu diselesaikan.  #00:44:11-3#  
 
P1: Terus kalau ada warga yang mengadu ke gereja, biasanya gereja berbuat apa 
setelah itu? #00:44:26-0#  
 
N1: Biasanya gereja cuma bilang berdoa saja. Karena saya juga bisanya begitu saja.  
#00:44:34-2#  
 
P1: Karena ndak punya kewenangan apa-apa juga ya bu?  #00:44:35-0#  
 
N1: Dorang dari tahun ke tahun itu di gereja saya cuma bilang, kok ndak ada de pe 
solusi. Kok ndak ada solusi ya? Cuma begitu saja. Terus tanya kong pekerjaan DPR ini 
apa? Cuma begitu saja. Kasian pak. Pak, sampai kita apa pak, manusia kita tara suka 
mengeluh pak. Paling saya cuma bilang torang berdoa saja. Kalau memang su waktu 
Tuhan, itu pasti Tuhan kasih ke torang. Mau bikin bagaimana pak? Torang ndak ada 
kekuatan di sana kan. Itu saja. #00:45:44-0#  
 
N2: Yang ada konflik dengan AURI ndak hanya di Morotai saja. Di Ambon pun 
demikian, di Makassar juga demikian. Di Kendari juga. Tapi tidak separah yang di sini. 
#00:45:54-6#  
 
P1: Oh berarti di tempat-tempat yang biasa ada lanudnya begitu ya pak?  #00:45:55-2#  
 
N2: Iya. Padahal kalau mau bangun pangkalan untuk persiapan Indonesia ke depan, 
Morotai ini itu yang lebih bagusnya di Sopi. Karena Sopi itu dia berhadapan langsung 
dengan negara tetangga. Biar ini dia berkembang untuk pengembangan kota 
kabupaten. Di kota kabupaten ini untuk penataan RTRW itu memang sebagian besar 
lahannya dimiliki oleh AURI. Padahal kan areal ini dibutuhkan untuk pengembangan 



kota kabupaten. #00:46:39-1#  
 
P1: Tapi pemda atau DPRD pernah duduk bersama sama AURI pak? #00:46:42-3#  
 
N2: Iya bersama terus. Sudah, bahkan sudah pernah sama-sama rapat di DPRD. 
Bahkan sudah sampai dibawa ke DPR RI. Tapi yang terakhir ini mesti campur tangan 
dari pusat. Kalau presiden A, ya A, kalau B, ya B. #00:47:08-7#  
 
P1: Jadi pada akhirnya tetap menunggu instruksi presiden. #00:47:08-7#  
 
N1: Iya, itu juga masyarakat kemarin bilang ini semua KEK begini biar sudah presiden 
datang ke mari, baru tong mau bilang ke presiden bahwa AURI ambil tanah terlalu 
besar. Torang sampai bilang begitu pak. Jadi jangan heran kalau besok-besok presiden 
datang, ada masyarakat yang bicara soal tanah.  #00:47:46-1#  
 
N2: Kalau ada kunjungan presiden, lalu diskusi dengan tokoh-tokoh masyarakat. Nanti 
seperti yang tadi malam. Karena diutamakan itu untuk kenyamanan masyarakat kan.  
#00:48:53-7#  
 
P1: Berarti pak atau ibu, kalau masyarakat mengalami masalah-masalah lahan seperti 
itu, entah antara masyarakat dengan AURI, atau dengan Jababeka, atau sesama 
masyarakat, biasanya ke mana saja mereka bisa mengadu? #00:49:12-6#  
 
N1: Kalau masyarakat kan kebanyakan masih kenal keluarga, paling cuma bilang 
torang tunggu saja waktunya. Habis mau mengadu kepada siapa? DPR, pemerintah 
sudah duduk sama-sama, tapi sampai sekarang juga tidak ada hasilnya.  #00:49:36-8#  
 
N2: Waktu tahun 2014 itu, secara spontanitas dari masyarakat, pagar-pagar pembatas 
yang dipasang oleh AURI itu, dibongkar oleh masyarakat. #00:49:50-4#  
 
P1: Lalu dari AURI bagaimana pak? #00:49:53-8#  
 
N2: AURI nya diam saja. Hanya digali tapal batasnya itu, lalu dibawa ke DPR. Sekarang 
masih ada itu di kantor DPR. #00:50:05-6#  
 
P1: Tapi AURInya diam saja? #00:50:11-2#  
 
N1: Diam saja. Itu membuktikan bahwa kepemilikan tanah itu betul-betul milik 
masyarakat. Kalau terkait dengan AURI ini kan, DPR juga sudah melapor sampai ke 
DPR RI. Tapi mungkin pada akhirnya harus dari panglima tertinggi. #00:50:49-5#  
 
P1: Ibu tadi pengurus PAN juga kan ya bu? Kalau PAN ada perwakilannya di DPRD? 
Berapa orang bu? #00:50:58-0#  
 
N1: Ada. 1 orang. #00:50:58-0#  
 



P1: Berapa bu total jumlah anggota DPRD nya di Morotai?  #00:51:04-7#  
 
N1: 20 ya pak.  #00:51:04-0#  
 
P1: Paling banyak dari partai apa? #00:51:09-6#  
 
N1: Golkar, PKS. #00:51:16-0#  
 
N2: PDI-P juga. Di sini ketuanya Golkar, wakilnya itu PDI-P. Yang satu itu dari mana? 
#00:51:23-1#  
 
N1: PKS pak.  #00:51:23-1#  
 
P1: Nah ibu selama mengurus partai, apakah ada masyarakat yang mengadu ke partai 
juga ndak? Ke partai atau ke anggota dewan. #00:51:35-3#  
 
N1: Mengadu dalam hal apa ini? #00:51:38-4#  
 
P1: Masalah yang mereka hadapi, entah tentang lahan, pendidikan, kesehatan. 
#00:51:43-7#  
 
N1: Kalau kebanyakan masalah pendidikan. Pendidikan dengan kesehatan.  
#00:51:47-7#  
 
P1: Mereka mengadu ke partai? #00:51:48-2#  
 
N1: Iya. Jadi saya suka kasih mengadu lagi sama ketua partai. "Tolong dengar ini isi 
hati dari masyarakat kan." Saya ndak tahu, saya cuma menyampaikan. #00:52:05-4#  
 
P1: Ketuanya ini apakah yang jadi anggota? #00:52:09-5#  
 
N1: Ndak, sekarang dia ndak jadi anggota lagi. Kalau sekarang saya memang 
komunikasi dengan Pak Asrun Padoma yang terwakili dari PAN. Cuma memang saya 
belum ketemu untuk bicara tentang ini lagi. Kalau kemarin sering saya ke kantor, cerita, 
supaya ditanggapi. #00:52:32-7#  
 
P1: Tapi banyak bu, masyarakat yang datang mengadu ke partai? #00:52:32-7#  
 
N1: Iya, kebanyakan itu tentang pendidikan sama kesehatan saja.  #00:52:37-5#  
 
P1: Tapi tentang tanah gitu jarang bu? #00:52:44-4#  
 
N1: Jarang iya. #00:52:47-7#  
 
P1: Jadi mereka biasanya mendatangi kantor partai? Atau ibu dan kawan-kawan yang 
turun? #00:52:53-7#  



 
N1: Saya yang turun ke kampung-kampung. #00:53:02-4#  
 
P1: Partai yang lain juga begitu bu? #00:53:05-4#  
 
N1: Saya kurang tahu ya. Kalau PAN kemarin waktu pas ketuanya aktif di DPR, iya. 
#00:53:16-4#  
 
P1: Jadi ketika ibu turun, kemudian masyarakat mengadu ke ibu masalah-masalah 
yang mereka hadapi, terus ibu sampaikan lagi ke pak ketua.  Pertanyaan terakhir nih 
bu. Ke depannya apa ada, ibu sebagai pendeta, atau perwakilan FKUB, apa ada 
rencana-rencana tertentu ndak untuk mempersiapkan masyarakat menghadapi KEK 
ini? Misal melakukan sosialisasi lebih gencar lagi atau seperti apa? #00:54:29-3#  
 
N1: Kalau kerinduan hati saya secara pribadi dengan jabatan pendeta, saya ingin sekali 
kasih sosialisasi lebih lagi kepada masyarakat yang belum dijangkau kan. Biar 
masyarakat mengerti lagi arti tentang KEK ini ke depan. Kalau dar FKUB sangat-sangat 
mengharapkan juga bersama teman-teman yang lain untuk kasih sosialisasi. Biar 
masyarakat mengerti kan. #00:55:01-4#  
 
P1: Oke terima kasih banyak ibu atas waktunya.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wawancara Pak Darmono 
Direktur PT. Jababeka Morotai 
Kantor PT Jababeka Morotai 
Kamis, 1 Oktober 2015 
 
Keterangan: 
P: Penanya 
N: Narasumber 
 
P: Beberapa waktu yang lalu kita sudah ke Bontang pak, kita mengadakan semacam 
FGD, kemudian difasilitasi oleh ketua BAPPEDA Bontang. Di sana kami mengundang 
beberapa narasumber. Itu terkait dengan kajian mengenai bagaimana pembangunan 
politik di kawasan-kawasan atau pusat-pusat pertumbuhan. Salah satunya itu Bontang. 
Kita sebenarnya menetapkan dalam kajian ini ada 5 daerah. Ada Batam, Bontang. Hari 
ini kami akan berangkat ke Bitung, Sulawesi Utara. Kemudian kami juga merencanakan 
akan pergi ke Morotai. Kemudian satu lagi ke daerah Maloy, Kutai Timur. Jadi ini 
sebenarnya kajian ini adalah idenya Pak Andrinof. Beliau ingin agar pembangunan kita 
ini tidak hanya terpusat di Pulau Jawa. Karena juga RPJMN kita juga mengamanatkan 
itu, supaya pembangunan itu bisa mengarah, atau tidak hanya fokus di Pulau Jawa. 
Tetapi sebelumnya kan sebenarnya kota-kota yang kita sebutkan ini kan adalah 
kota-kota yang dari dulu juga sudah diinisiasi untuk bertumbuh. Tapi nyatanya toh 
setelah sekian tahun berjalan, toh juga tidak. Nah makanya kami ingin mencari 
faktor-faktor apa yang menyebabkan hal tersebut. Itu pertama. Yang kedua kita ingin 
bagaimana kita melihat pembangunan politik itu di sana. Apakah itu dengan banyaknya 
pendatang di sana itu kemudian akan mempengaruhi politik, itu dalam konteks 
demokrasi. Kira-kira intinya begitu. Supaya nanti di dalam kebijakan-kebijakan yang 
akan kita lakukan itu kita bisa mengambil satu kebijakan yang tepat untuk 
mengembangkan kawasan itu. Saya kira itu intinya yang ingin kita capai melalui kajian 
ini. Dari berbagai masukan yang sudah kita dapatkan, baik melalui FGD, kemudian ada 
in-depth interview, lebih mendalam lagi, itu dengan akademisi, tokoh-tokoh masyarakat, 
pemuda, dan sebagainya, itu kamu sudah banyak mendapatkan masukan-masukan. 
Supaya masukan-masukan itu lengkap, betul-betul bagus, jadi sebagai sumber yang 
benar-benar bisa kita gunakan dalam menyusun rencana dan kebijakan kita ke depan, 
maka kami merasa sangat perlu mendapatkan masukan dari Bapak. Intinya seperti itu 
pak. Kalau soal teknis pertanyaan dan bagaimana nanti saya kira adek-adek yang 
masih fresh ini nanti sudah menyusun beberapa hal yang kami berharap Bapak bisa 
menyampaikan informasi kepada kami, sehingga ini nanti dapat bermanfaat bagi 
pembangunan dan perencanaan ke depan. Saya kira begitu pak. Terima kasih pak. 
#00:05:09-2#  
 
N: Terima kasih. Memang waktu itu saya diminta presiden memberikan masukan ke 
kabinet mengenai pembangunan kawasan ekonomi khusus, kawasan industri. 
Terutama di Pulau Jawa. Ada Pak Andrinof juga waktu itu. Pak Andrinof kemudian 
mengundang saya ke Bappenas. Nah mungkin ini lanjutan itu ya. Karena Pak Andrinof 
ini kan backgroundnya akademisi ya, sehingga approachnya ini akademis ini. Mungkin 
gini sebelum saya ikuti jalur pertanyaan ini yang sudah dikirim, mungkin sebagai 



mukadimah dalam penelitian itu. Ada baiknya ditaruh dulu di depan, apa sih 
sebenarnya problem negara kita ini. Dengan masuknya ke reformasi terus demokrasi. 
Apa masalah kita. MAsalah kita tentunya dengan demokrasi lebih adil. Semua orang 
bisa bicara, bisa berunding, bisa mengemukakan pendapatnya, dan itu semua dihargai. 
Kalau orang Jawa bilang diuwongke. Itu terjadi. Cuma, dampak negatifnya adalah 
menjadi tidak efisien. Jadi lambat. Apa-apa keputusan lambat. Karena harus 
didiskusikan dulu dimusyawarhkan dulu, dan dikaji dulu. Nah sedangkan,....ini Pak Alan 
ini, yang mengurusi Morotai ini.....Jadi dengan masuknya ke suasana demokrasi ini 
menjadi kita tidak efisien dalam membangun ekonomi. Lambat. Pembangunan 
infrastruktur kita terlambat. Kemudian juga pertumbuhan ekonomi kita menurun. Nah ini 
kita semua melihat kan, sudah buktinya ini. Nah untuk mengatasi hal itu, maka perlu 
dibentuk kawasan-kawasan khusus. Yang itu adanya juga teori dari pada, Philip 
Coetler, atau siapa itu dari Harvard, mengenai, bukunya itu namanya On Competition. 
Jadi dibuatlah kluster-kluster di Amerika, di mana kluster-kluster itu menjadi daerah 
khusus. Daerah khusus ini harus diperlakukan secara khusus. Nah kalau kita ini 
demokrasi, adalah one man one vote. Dengan one man one vote, kalau penduduk kita 
70% itu masih belum terdidik dengan baik, incomenya masih rendah, seperti dulu 
wapres kita Pak Boediono katakan, maka demokrasi kita itu dipengaruhi sekali oleh 
money politics. Nah karena itu maka untuk pertumbuhan ekonominya jalan dan 
keadilan demokrasinya juga jalan, jalan keluarnya adalah dibentuk kawasan-kawasan 
khusus yang tidak boleh demokratik, yang harus otoriter. Karena kalau tidak otoriter, 
runding terus, ga jadi-jadi juga. Negara kita ini luasnya 7 juta kilometer persegi. Kalau 
Cina itu 9 juta kilometer persegi. Amerika kurang lebih juga antara 8 - 9 kilometer 
persegi. Kita 3 negara ini hampir sama ukurannya. Bedanya, kita ini 2 juta tanah, 5 juta 
air, tapi luasnya sama. Jumlah penduduk sama Amerika sama. Sama Cina kita kalah. 
Nah Cina mengambil jalur, dia juga mengambil 2 jalur, demokrasi dan otoriter. 
Otoriternya dia taruh di atas. Demokrasinya dia taruh di bawah. Demokrasinya dia taruh 
di tiap-tiap provinsi. Tapi pejabatnya kiriman dari atas. Kita sekarang atasnya 
demokratis. Jadi kita mesti bawahnya otoriter. Itu kalau Bahasa Cina kita bilang "yin 
yang", balance. Karena dunia itu harus imbang. Ada siang ada malam. Ada Tuhan ada 
hantu. Jadi ini semua nih perlu, maka dibuat dalam penataan republik kita ini, kalau kita 
itu tidak imbang, terjadi dampak-dampak yang bermasalah. Maka perlu ada kajian 
politiknya itu adalah satu, bagaimana demokrasi kita terjaga dengan baik. Tapi 
bagaimana ekonomi itu juga tumbuh, sehingga rakyat tidak menjadi bermasalah. 
Sebuah pemerintah yang kuat itu yang otoriter. Itu efisien, tapi tidak adil. Contohnya itu 
kita sudah pernah, yaitu Pak Harto. Nah dengan begitu maka perlu diatur bagaimana 
supaya ada cara-cara yang lebih praktis tadi, yaitu ada tempat-tempat yang sifatnya, 
selain ada yang demokrasi, juga harusnya ada yang otoriter. Kembali ke luasan. 
Tanjung Lesung itu luasnya 15 km2. Itu KEK. Morotai itu luasnya 2450 km2, adalah 
kurang lebih 3 kali Singapur. Singapur itu luasnya 800 km2. Dulunya 600, habis 
reklamasi jadi 800. Jadi luasnya 3 kali Singapur. Buat Indonesia yang luasnya 2 juta 
km2, 2450 km2 itu luasnya hanya 1 per mil. Sama juga Tj. Lesung itu luasnya hanya 15 
km2 dari 7900 km2 provinsi Banten. Kalau 15 km2 itu otoriter, yang 7900 itu 
demokratis, ga ada masalah kan. Yang dikorbankan cuma 15 km2. Untuk mengangkat 
yang 7900. Dari segi efisiensi. Itu pemerintah membuat KEK tapi belum jelas 
sebetulnya ngikut-ngikut aja, nyontek-nyontek aja, karena harus ada KEK karena 



memang permintaan masukan-masukan dari akademisi, pengusaha. "Pak untuk 
mempercepat, bikin KEK lah supaya menarik dari luar negeri". #00:12:15-4#  
 
P: Apakah ini kaitannya dengan regulasi yang tidak jelas? #00:12:21-1#  
 
N: Betul. Jadi regulasi kita itu sejak jaman reformasi luar biasa banyak. Padahal di 
jaman orde baru terakhir itu terjadi deregulasi. Karena di jaman Bung Karno regulasinya 
banyak, terus barusan kita merdeka juga regulasinya tambah terus, eh bukan, jaman 
orde baru mulai masuk, regulasi juga, kayak sekarang ini. Begitu regulasi banyak, 
sampai titik tertentu, kemudian diregulate, mulai diregulasi. Jadi pas tahun 1997, kita 
lagi semangat-semangatnya menderegulasi. Misalnya Pak Tungki Aribowo, Menteri 
Perindustrian, dulu bilang, "kawasan industri anda bangun, regulasinya post-audit". 
Yang namanya post-audit itu auditnya belakangan. "Jadi ini regulasinya anda baca 
sendiri, ya pengusaha. Nih IMB begini, AMDAL tuh begini, semua begini, ini aturan 
main kita begini. Anda ikutin aja. Ga usah minta ijin, langsung jalan. Nanti sesudah jadi, 
saya periksa. Kalau Anda melanggar peraturan kita, tolong dibongkar ini ini yang salah". 
Jadi orang ga usah nunggu perijinan kita yang berpanjang-panjang, langsung bangun. 
Maka dalam tempo pendek, di JABABEKA Cikarang itu dalam 3 tahun kita menjual 500 
hektar tanah kepada orang asing. Sementara Pulo Gadung 250 hektar, 25 tahun ga 
selesai. Ini satu BUMN, satu swasta. 500 hektar 3 tahun, ini 250 hektar 25 tahun, itupun 
ga selesai. Udah gitu, jelek lagi.  #00:14:04-8#  
 
P: Mungkin ga lakunya karena jelek pak.  #00:14:08-4#  
 
N: Bukan, bukan karena jelek. Ga fully integrated, perizinannya susah. Jadi ini makanya 
kita perlu mengubah tatanan politiknya. Sekarang kalau pemerintah bikin KEK, tapi 
belum selesai aturan mainnya ini. Tetap saja yang diberikan aturan umum. Jadi apa 
gunanya dikasih nama kawasan ekonomi khusus, peraturannya umum. Seharusnya 
peraturannya juga khusus. Nah satu, secara politik, harus khusus, yaitu otoriter. 
Langsung diangkat oleh Presiden. Karena Presiden sudah membentuk Dewan KEK. Di 
dalam dewan itu terdiri dari perwakilan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. 
Udah cukup kan. Berarti di dalam Tanjung Lesung, ga perlu dong ada bupati. Karena 
sudah ditunjuk PT Jababeka sebagai pengelola yang bertanggungjawab kepada dewan 
nasional, dewan KEK. Dewan KEK di dalamnya ada komponen pemerintahan komplit 
yang duduk di Tanjung Lesung untuk memproses perijinan-perijinan. #00:15:16-2#  
 
P: Kita kan jaman dulu pernah juga menjadikan Batam seperti itu. Batam itu diberikan 
Otorita jaman Pak Habibie. #00:15:25-0#  
 
N: Betul, jaman Pak Habibie dulu. Tapi begitu reformasi, ada 2 pemerintahan. Kacau 
balau lah Batam sekarang. #00:15:30-7#  
 
P: Artinya memang perlu ada semacam pendelegasian otoritas ya kepada 
kawasan-kawasan yang dibangun itu.  #00:15:38-4#  
 
N: Betul. Maka secara politik, de jure dan de facto, itu adalah siapa yang ditunjuk di situ 



untuk mengelola itu. Tinggal dijewer saja kalau salah. Karena peraturannya sudah ada 
semua. #00:15:55-8#  
 
P: Jadi aturan hukum harus tegas ya.. #00:15:55-8#  
 
N: Harus tegas di situ. Yang melakukan sekarang kan pemerintah ujungnya gini kepada 
kawasan ini ya. Anda tidak boleh menghasilkan polusi yang menganggu lingkungan 
kita. Jangan nanti Anda di sini bakar-bakar hutan, terus kita semua kena asapnya. 
Misalnya, jangan anda di sini sembarangan mendatangkan pabrik-pabrik yang 
menimbulkan limbah B3. Itu aturan yang ini aja yang jaga kan. Tapi di sini anda boleh 
tempat judi, boleh, tapi tempat judi hanya khusus untuk orang non muslim. Tahunya 
dari mana orang muslin dan non-muslim? Periksa KTPnya. Misalnya gitu kan. Supaya 
orang muslim di Indonesia ini tidak menyerang pemerintah. Padahal orang muslim juga 
main judi di Malaysia, gitu kan. Tapi ini kita konkritnya kan kita harus menjaga 
bagaimana perasaan masyarakat. Jadi itu dibikin peraturan-peraturan begitu. Ini yang 
dijaga oleh pemerintah. Tapi yang lain anda boleh, sesuka-sukanyalah. Tapi kalau mau 
buat sesuatu, lapor dulu dong. Supaya saya tahu ini sensitif, ini entar dulu. Nah barulah 
ini menjadi khusus, karena yang tidak boleh di sini, di sini boleh, di sini ga boleh main 
judi, di sini boleh main judi. Di sini ga boleh alkohol, di sini boleh alkohol. Di sini ga 
boleh makan babi, di sini boleh makan babi. Misalnyal. Karena ternyata ini di Singapur 
maju. Orang Indonesia yang pasarnya gede ini karena di Indonesia ga ada, makanya 
dia pergi ke Singapur. Kita komplain. Kenapa Singapur maju, kenapa ini diambilin terus. 
Yang salah siapa, Singapur atau kita. Ya kita lah yang salah. Karena aturan mainnya 
kita yang buat. Nah dengan adanya KEK kita mengharapkan membangun 100 Singapur 
di Indonesia. Tapi kalau kita politiknya salah, ga jalan ini, peraturannya salah, ga jalan. 
Kalau kembali ke Morotai, Morotai itu barusan jadi kabupaten. Belum lama kan, jaman 
reformasi ini. Yang tadinya kecamatan. Jadi ini kalau sudah mulai jalan nanti, sistem 
politiknya ga boleh ada bupati lagi di situ. Kalau adapun, ini bupatinya duduk manis di 
Dewan Nasional. Tapi one man one votenya bagaimana? Nah one man one votenya 
mesti mengikuti Singapur. Yaitu 5 juta pegawainya Singapur itu adalah pegawainya 
Singapore Limited. Sama juga, nanti di Morotai itu, di sana ada 50.000 orang kan, itu 
kan 10.000 KK kira-kira. 10.000 KK itu dijadikanlah karyawan dari PT. Jababeka 
Morotai, misalnya. Itu harus digaji. Jadi itu mereka ga perlu vote lagi kan. Misalnya, ini 
saya cuma mau berandai-andai aja ya. Kalau Tanjung Lesung, sudah jelas, kita masuk 
di tanah yang kosong. Belum ada penduduknya. Jadi semua adalah pegawainya PT 
Banten KEK, PT Tanjung Lesung KEK. Itu semua sudah jelas pak.  #00:19:22-7#  
 
P: Tadi itu sebagian ada masyarakat di sana yang diambil jadi pegawai di sana. 
#00:19:32-0#  
 
N: 99%. Yang 1% itu adalah yang di sana ga ada. Misalnya di sana 25 tahun lalu waktu 
dateng disuruh bikin jalanan, belum tahu. Tapi minta gajinya lebih tinggi dari orang 
Jakarta. Ya udah, bikin jalan. Terus malem diajarin Bahasa Inggris, bayar lagi. Jadi 
pendidikannya ini lama. Nah waktu mulai mendidik kan, kita mesti mengambil orang 
luar, sebagai gurunya. Gurunya bisa orang Jogja, orang Bali, orang Bandung, orang 
Jakarta, untuk mengajar mereka. Sekarang, sesudah 25 tahun, kita sekolahin dari SD, 



SMP, SMA, sampai jadi manager, ya udah sekarang mayoritas orang sana.  
#00:20:18-3#  
 
P: Jadi artinya manfaatnya juga bagi mereka bisa mereka rasakan? #00:20:22-6#  
 
N: Iya mereka rasakan. Karena tenaga kerja jadi kurang kan. Yang ada di Tanjung 
Lesung itu orangnya cuma 400 KK. Mau memulai itu cuma 400 KK. Kita mencanangkan 
karyawan di sana itu 1 juta. Kira-kira 400 terserap ga? Beserta anak cucunya? Pasti 
terseraplah. Kalau dia mau belajar. Kalau dia ga mau belajar, bagaimana? Kalau dia ga 
mau belajar, ya asal dia ga menganggu, kita kasih kerjaan. Misalnya main debus. Ya 
orang dari dulu juga main debus. Bisa. Nelayan, gapapa. Tetap aja jadi nelayan, ga 
masalah. Dia ga mau kok. "Saya senang kok jadi nelayan. Saya ga mau diganggu 
gugat. Saya ga mau dipekerjakan. Saya mau jadi nelayan. Saya mau bebas". Ya masa 
dipaksa, ya kan. "Penghasilannya rendah lho". "Gapapa saya senang kok". Tapi 
biasanya LSM ngomong, gini gini gini. Nah LSM begitu diajak kerjasama sama kita jadi 
konsultan, hilang, jadi bagus. Jadi bagus. "Oh iya nelayan itu mau bebas, gini gini gini". 
Tadinya "huu itu ga dikasih kerjaan, waduh menderita itu nelayannya, telanjang". Ya 
memang tiap hari juga setengah telanjang, cuma pakai kolor. Gitu kan. Difoto, ni jelek 
sekali, gitu.  #00:21:49-3#  
 
P: Kembali ke pernyataan bapak tadi. Jadi memang perlu ada perlakuan khusus, kalau 
kita bicara khusus ya.  #00:21:57-0#  
 
N: Betul. Jangan disebut kawasan khusus, kalau perlakuannya umum. Kawasan 
ekonomi umum aja. Jadi ini yang pertama-tama mukadimahnya itu. bahwa di dalam 
sistem pemerintahan kita, yang demokratis ini, untuk mempercepat pertumbuhan 
ekonomi, perlu dibuat pocket-pocket, klaster-klaster, kawasan-kawasan khusus, yang 
diberi perlakukan khusus, baik secara politis, ekonomi, dan segala macem. Kalau perlu 
masalah keuangan juga, di situ itu khusus. Karena orang asing, dia datang ke 
Indonesia, baru masuk dia bawa 1 juta dolar. Sepuluh ribu rupiah kali 1 juta dolar. 3 
tahun kemudian kok jadi 15 ribu ya. Uang saya kok tinggal separoh ya. Belum-belum 
udah rugi. Uang saya dolar suruh pindahin rupiah. Saya mau membangun ini kan 
makan waktu. Saya taruh dulu ini deposito di Bank Indonesia, ya kan. Terus turun terus. 
Tapi pabrik lagi mau dibangun. Tahu-tahu duit saya tinggal dua pertiga. Terus gimana 
ini. Jaminannya apa? "Anda bilang Indonesia ini bagus. Pertumbuhan ekonomi bagus. 
Orangnya ramah tamah. Tapi begitu saya taruh duit saya di sini, kok, habis ya. Anda 
tahu ga tahun 78, sekarang ya Yen itu Rp 120 per 1 Yen. Tahun 78 berapa coba tebak. 
Rp 2 itu 1 Yen. Korean Won sekarang berapa? Sekarang 1 Won 8 rupiah. Dulu dia 
lebih lemah dari kita. Kalau 1 Won itu 0,7 rupiah. Taiwan Dolar berapa sekarang? 445 
Rupiah. Tahun 78, 1 rupiah itu 10 Taiwan Dolar. Kita lebih kuat 10 kali. Sekarang 
mereka 450 kali lebih kuat dari rupiah. Jadi, gimana orang Taiwan mau invest di 
Indonesia? Orang Jepang mau invest mau di Indonesia? "Lebih baik saya invest di 
Jepang aja lah". Terus jaminan apa di dalam kawasan ekonomi khusus? Boleh ga saya 
pakai yen di sana? Boleh ga saya pakai dolar jual belinya? Sekarang BI bilang tidak 
boleh. Semua harus transaksi dalam rupiah. Bisa ga? Siapa yang mau invest ke 
Indonesia? Berat kan? Jakarta, ada 12 juta penduduk. Jabotabek ada 35 juta 



penduduk. Gajinya atau penghasilannya itu jauh lebih tinggi daripada orang Tanjung 
Lesung. Tanjung Lesung itu 180 km dari Jakarta. Ada jalan? Ada. Nah sekarang 
bagaimana Tj Lesung itu, dulu saya disuruh bangun itu 25 tahun yang lalu sama 
pemerintah bangun Tanjung Lesung. Ga mau Jababeka, dipaksa-paksa sama 
pemerintah Jawa Barat. Tolong bangunlah Tanjung Lesung. Supaya rakyat Banten 
selatan maju. Okelah, kita ambil. 25 tahun menderita, itu Pak Sofian Jalil ngomong, "ini 
Pak Darmono ini bukan pengusaha ini. Rugi terus tiap tahun 10 milyar kok ya masih 
mau. Ini negarawan, katanya". Jadi itu di depan presiden waktu pidato KEK, tanggal 14 
Februari, Pak Sofyan bilang begini "saya turun dari helikopter lihat ini Tanjung Lesung, 
kok mau Pak Darmono 25 tahun menderita". Saya bilang ke pak presiden. "Kenapa 
Tanjung Lesung sampai hari ini masih seperti itu? Karena apa? Saya mau narik 35 juta 
orang dari Jabodetabek ke sini untuk buang duit ke sini itu pipanya kecil. Kalau saya 
mau bawa air ke sini, pak, pipanya kecil. Di sini airnya berlimpah-limpah, mau dibawa, 
pipanya kecil. Jalannya itu Tj Lesung itu cuma bisa 1 mobil. Kalau ada truk 1 aja, kita 
udah ngantri, berapa jam. Ada yang macet di jalan itu kita harus tunggu. Belum di 
tengah jalan itu banyak anak-anak itu nutup minta sumbangan buat masjid. Begitu ada 
jalan rusak, masuk lagi pak ogah untuk minta duit. Jadi perjalanan yang sebenarnya 
cuma 180 kilo, kalau pakai jalan tol itu cuma satu setengah jam menjadi 5 jam, 6 jam. 
Jadi kalau mau uang ini mengalir dari Jakarta ke Banten Selatan, pipanya harus 
dibesarkan pak. Jadi apa? Ya bikin jalan tol. Kalau jalan tol, bebas hambatan, langsung 
bakal sampai di sini". "Berapa banyak pak yang masuk?" "89 km". "Berapa pak 
Yahya?", Pak Yahya menteri, "ya kurang lebih 7 trilyun rupiah pak". "Terus uangnya 
kembali kapan?" "Ya pak kalau Pak Darmono bilang tadi 1 juta asing datang ke sana, 
ke Tanjung Lesung 1 tahun. 1 orang buang 1000 dolar, tinggal 1 minggu di Banten 
Selatan, lihat Krakatau, lihat Ujung Kulon, lihat Banten Lama, lihat Pandeglang, lihat 
daerah sana yang cantik-cantik ini. 1 minggu. 1000 dolar 1 orang. Kalau 1 juta kali 1000 
dolar berapa?". Waktu itu 13 trilyun rupiah. Jadi dalam satu tahun uang kita kembali 13 
trilyun, uang keluar 7 trilyun. Langsung diangkat telepon, "Pak Menteri PU, tolong 
bangun jalan tol Tanjung Lesung 3 tahun harus selesai". Satu jam itu sibuk di 
Kementerian PU untuk jawab presiden. "Belum dianggarkan pak. Ga ada anggaran, 
gini, gini, gini". Konyol ga. Mau dikasih duit 13 trilyun setahun. Belum punya anggaran, 
takut bongkar anggaran. "Pak Darmono komit?" "Pak kalau tol 3 tahun selesai, saya 
bangun 10 ribu kamar. Kalau selesai pak". Jadi soalnya yang ngantri banyak mau 
masuk Tj Lesung. Dari dulu mau masuk, tapi dia bilang kapan jalan tolnya dibangun. 
Nah sekarang saya cerita yang agak makro. Dunia ini melihat Indonesia bagus sekali. 
Katanya masuk G20 nomor 16. Sekarang katanya lagi turun lagi.  Terus katanya 
purchasing powernya naik. Dari 1000 dolar, jadi 3000-4000 dolar per kapita. GDPnya 
750 billion dollars ya GDP kita. Majulah. Penduduk kita 250 juta. Pulaunya 17 ribu. 
Lautnya 5 juta km2. Menteri kita kan hebat kalau di luar negeri. Wah semua mau masuk 
Indonesia. Sampai di sini, pipanya ga ada. Mau bikin sesuatu, ijinnya 125 ijin. Mulai dari 
BKPM bilang oke cepet-cepet, sampai kementerian tertentu misalnya panjang lagi. 
Udah begitu turun naik ke gubernur, panjang lagi, sampai ke kabupaten, panjang lagi, 
terus ke kecamatan, ke kelurahan, tambah lagi preman-preman yang lain. Ada preman 
resmi, ada preman ga resmi. Jadi akhirnya, udah deh, pulang deh, capek datang ke 
Indonesia. Yang bilang ke saya begitu siapa? Mitsui, Marubeni, ya orang-orang asing. 
Tiap hari orang asing datang ke mari. Tiap hari dateng karena saya bilang saya mau 



bangun 100 KEK diminta presiden. Datanglah ke sini. Makanya tiap hari saya pakai jas 
biar kelihatan keren. Tapi ga masuk-masuk juga, gitu. Karena pipanya kecil. Pipanya 
berbelit-belit. Jadi uang yang mau masuk besar-besar, ga bisa masuk. Maka terjadilah 
devaluasi. Sampai kapan? Kajian Anda perlu waktu berapa lama? 3 bulan? 
#00:31:28-0#  
 
P: Sampai Desember. #00:31:31-0#  
 
N: Desember? Masih lama kan? Nanti sampai Desember kira-kira udah 20 ribu rupiah 
belum? Jadi kalau kajian terus, ga selesai-selesai pak. Kajian Anda ga boleh 
lama-lama. Maka saya bilang mukadimahnya tadi, itu dulu cerita. Nah itu akan cepet. 
Bagaimana sekarang, saya ikuti ya sekarang alur pertanyaannya, akademis kan ini. 
Bagaimana konteks sejarah mengapa Morotai akan dikembangkan? Dulu ceritanya 
begini, 4-5 tahun yang lalu. Pak Fadel Muhamad mendatangi saya. Dia Menteri 
Kelautan. "Pak Darmono, bantuin saya nih, gimana..." Bentar-bentar, bukan Pak Fadel. 
Dubesnya Taiwan di sini. Taiwan kan tuh ga ada kedutaan karena tidak hubungan 
diplomatik ya. Maka di sini ada yang namanya TETO, Taiwan Economic Trade Office. 
Kita di Taipei punya IETO, Indonesia Economic Trade Office. Yang sebetulnya adalah 
kedutaan. Duta besarnya di sini namanya Andrew Hsia, sekarang menteri di sana, 
Menteri Mainland Affair, jadi yang hubungan dengan mainland China, dia. Nama 
Andrew Hsia. Kebetulan saya kasih dia Gold membership di Cikarang. Jadi teman baik 
sama saya. Dia bilang, "I was asked by Pak Fadel to develop Morotai. What do you 
think?" Saya bilang bagus dong. You kan bisa bangun Morotai jadi kayak Hongkong 
dulu. Hongkong kan dipinjem 100 tahun sama Inggris, dikembaliin ke China, udah jadi 
kayak Hongkong kan. Minta dong 100 tahun sama Fadel, untuk dijadiin kayak Singapur. 
Tapi Fadel maunya ni perikanan. Ya gapapa, ngomongnya ya perikanan dulu, saya 
bilang. Terus ga lama, Pak Fadel telepon saya, ngajak makan, "Bagaimana ini, Pak 
Andrew Hsia telepon saya ngomong gini, gini, gini...". Bapak kalau cuma perikanan tok, 
tanggung pak. Andrew Hsia ngomong sama saya, Indonesia banyak pulau, kenapa 
saya mesti ke Morotai yang di ujung ini loh. Tau kan Morotai? Kenapa ga ke 
tempat-tempat yang lain? Kalau peraturannya sama, saya di Selat Sunda ajalah, lebih 
enak. Ngapain saya mesti jauh-jauh ke Morotai mancing ikan. Udah gitu, transportnya 
ga ada lagi. Transportnya dari Jakarta ke Singapur, udah gitu muter lagi kan ke Taipei. 
Banyak ini kapalnya, sehari ada 5000, kapal yang jalan. Kalau di sini ga ada nih kapal. 
Gimana caranya, dia bilang. Makanya Pak Fadel ga bisa kalau kita cuma jualannya 
ikan. Kita mesti mimpinya gede pak. Kita gedein aja mimpinya, supaya orang Taiwan itu 
ngiler. Ngiler tau kan? Bilang saja Anda boleh pegang ini 100 tahun, kalau perlu 200, 
sehingga kayak Singapur. Udah terserah, you yang mimpinlah. Pokoknya 100 tahun 
balikkin udah kayak Hongkong. Ini mulai terus dari situ, "tapi pak, ikut dong". Saya 
bilang, "Kalau Pak Fadel mau terus jadi championnya, saya mau. Kalau you ga jadi 
championnya saya ga mau". Eh ga lama dipecat dia. Saking semangatnya begitu, 
betul-betul dia. Terus ngajak Pak Ginanjar, minta izin sama Pak SBY, pergi ke Taipei 
sama saya. Sampai sana, dilobi semua, termasuk presidennya, pokoknya "my president 
already agree, gini, gini, gini..". Padahal  di sana tuh, ga pernah menteri datang ke 
sana. Ini Fadel berani pergi ke sana, sama Pak Ginanjar. "Kita mesti berani pak. Kalau 
ga berani ya gimana.." Di sana padahal sering dimaki-maki. Pak Fadel dan Pak 



Ginanjar dimaki-maki sama menteri luar negerinya, asalnya dari dubesnya sini. "You 
want us to help you. Sekarang you aja menyebut kita bukan Taiwan. You nyebut kita ini 
Chinese Taipei. Passport anda datang ke sini bilang tidak diijinkan pergi ke Taiwan. 
Korps paspor bapak ga boleh ke Taiwan kan pak". Saya boleh. Paspor hijau boleh. "Ini 
kan Anda menghina kita", dia bilang. "Anda tahu ga pekerja anda di sini berapa? 200 
ribu orang. Kalau kita ga buka office di Jakarta yang beresin visa, bisa ga orang 
Indonesia kerja di Taipei. Pergi coba ke embassynya Beijing. Ga bisa mereka kasih visa 
ke Taiwan. Tapi Anda naruh orang di... Kita aja mau ketemu sama menteri luar negeri 
di sana aja ga diterima. Waktu saya duduk jadi kepala TETO di Jakarta, menteri luar 
negeri ketemu saya aja ga mau. Dirjennya aja ga mau. Saya ga diterima. Saya 
dianggap orang sakit lepra". Dia unek-unek udah 3 tahun di sini dikeluarin semua. 
Terus Pak Ginanjar bilang, "ok I know you have to say this. Saya telepon Marty". Marty, 
Menteri Luar Negeri. Manggilnya Marty, bukan Pak Marty. "Marty, kasih dong itu di 
korps diplomatik, hilangin orang Indonesia, diplomat-diplomat kita boleh dong ke 
Taiwan." "Iya-iya pak.". Pulang juga ga dikerjain. Ga dikerjain pak. Pak Ginanjar hebat, 
langsung dia telepon, "Itu nama Chinese di dalam websitenya Deplu disebutnya 
Chinese Taipei, hilangin, gantilah Taiwan". Ga juga sampai hari ini masih Chinese 
Taipei. Terus itu kita punya dubes di IETO, selalu orang menteri perdagangan. Hanya 
Indonesia yang dubesnya dari perdagangan, yang lainnya semua dari kementerian luar 
negeri. Cuma Indonesia. Paspor yang korps diplomat yang hanya mengaku tidak boleh 
hanya Indonesia. Singapura, Malaysia, semua itu sudah boleh. "Sekarang anda minta 
kita bangun Morotai daerah remote gini, suruh jadiin kayak Hongkong. Tapi anda 
menghina kita". Kasian juga saya dengernya.  #00:38:09-7#  
 
P: Ga konsisten ya.. #00:38:12-1#  
 
N: Ga konsisten. Pulang, Pak Fadel diundang lagi ke Double 10. Double 10 itu national 
independent day nya Taiwan. Bulan 10 tanggal 10, 10 Oktober ya. Itulah Sun Yat Sen 
memproklamirkan diri Republic of China, menjatuhkan dinasti Qing, Manchuria. Itu 
diperingati di Taiwan. Ga diperingati di China. Di China memperingati menangnya 
komunis. Double 10 bikin acara di Hotel Borobudur. Pak Fadel naik ke atas panggung, 
pidato. "Kampei!" Di situ ada orang mata-matanya Dubes China. "Kampei! My president 
dukung ini..ini..". Besoknya dipecat. Pasti orang dubes China komplain ke presiden atau 
minimal ke Pak Marty lah. Pak Marty ketakutan, pecat. Aduh kasian juga. Itu mulainya 
begitu Jababeka disuruh ini. "Oke pak, gini..gini..". Kita majulah. Saya tahu ini kerjaan 
susah pak. Ini kerjaan martir. Tapi saya pikir gini, kenapa Jababeka mau.  
#00:39:23-1#  
 
P: Iya, kenapa Jababeka mau? #00:39:24-0#  
 
N: Kalau Indonesia timur itu ga bangun Morotai, ga mungkin lah Indonesia timur itu 
maju. Karena traffic nya dari sini, lewat Singapur, muter tuh 8000 kilo. Mau ekspor 
mahal, mau impor mahal. Jadi ya udah deh, ekonomi ya gitu-gitu aja deh. Connectivity 
nya harus dibangun. Saya bilang kalau itu terjadi, saya ini jadi pahlawan. Kalau saya 
jadi pahlawan, mungkin banyak yang mau kasih saya bisnis. Pintu saya terbuka. Dan ini 
bukan hanya saya sebetulnya, bukan buat Jababeka, tapi buat generasi kita yang akan 



datang itu, supaya bisa maju. Sebab kalau kue kita ga diperbesar, ya kita berkelahi aja 
sendiri di sini. Itu kenapa nomor 1 ini Jababeka masuk. Ga tau nulisnya gimana ini. 
Agak panjang kan ini. Terus nomor 2, mengapa Jababeka tertarik mengembangkan 
Morotai dan potensi apa yang dilihat menjanjikan? Ya tadi saya sudah jawab kan. Ini ya 
kira-kira.. #00:40:27-8#  
 
P: Tadi awalnya kan perikanan ya pak.. #00:40:30-1#  
 
N: Kalau awalnya sekarang, bisnis yang tradisional sana adalah nelayan, kemudian 
agrikultur sama turisme. Tapi skalanya kecil semua. Nah ini tapi ini bisa diperbesar 
semua. Karena ini potensinya. Jadi pariwisata misalnya. Kita charter flight aja dari 
Taipei langsung ke Jakarta, eh langsung ke Morotai. Terus kita dari Jakarta juga charter 
ke Morotai. Tiap hari kita charter, kita kerjasama sama travel agent semua. Kita 
kembangkan di sana hotel, golf course, marina, dll. Supaya orang itu bolak-balik ke 
sana. Kita juallah seolah-olah ini itu Bali kedua lah, gitulah misalnya, atau Hawaii atau 
Haiti, apa aja kita cari nama yang bagus. Supaya ini bisa jadi pusat pariwisata dulu. 
Kalau udah jadi pariwisata, kan orang makan ya. Kan dagangan orang di sana, ikannya 
bisa lebih banyak dijual dan dibawa pulanglah, dibuat oleh-oleh. Terus kan pertanian 
juga jalan. Karena sekarang yang makan cuma 10 ribu KK di sana. Perdagangan cuma 
itu aja. Jadi terlalu kecil. Tapi bisa diblow up kalau Taiwan mau. Jadi harus 
dipropagandakan terus menerus. Itu ya. Nah sesudah 3 ini jadi, maka multiplier effect 
nya apa? Maka timbul rumah sakit, timbul sekolah, terus pabrik, terus perumahan, terus 
macem-macem lah, industri maka dibangunlah di situ. Terutama perdagangan dulu di 
situ. Nah kedua juga bagaimana Morotai itu dijadikan kayak cabangnya Taiwan. Jadi 
Taiwan kalau mau masuk ke ASEAN, lewat Morotai, itu pake bendera Indonesia, masuk 
ke ASEAN. Jadi kita mesti kasih ke dia free trade agreement. Jadi barang Taiwan tuh 
di-ship ke Morotai, di situ packing nya diubah jadi made in Indonesia. Terus dimasukin 
ke ASEAN, ikutin AFTA. Jadi dia bisa masuk ke ASEAN, bisa lawan Jepang, bisa lawan 
Korea. Sekarang dia kalah lawan Jepang, Korea, China, ya karena mereka punya FTA, 
dia ga punya FTA. Bagaimana mau lawan? Nah ini yang membuat Taiwan jadi bener 
ini, "anda bisa deliver ga? Katanya kenal SBY. Sekarang kenal Jokowi. Bisa ga?". 
"Bisa!". Bilang  bisa dululah. Pakai jas, bilang bisa. Terus yang ngomong Pak Hatta. 
"Pak Hatta, bapak ga berani kan ke Taiwan?". "Bukan ga berani. Berani, tapi ga 
dikasih", katanya. Sampai bilang "Pak Marty, boleh ga?". "Jangan pak, nanti marah lagi 
China. Tolong ya Pak Hatta, jangan pergi ya." Kirim wakilnya aja Pak Lukman. Pak 
Lukman berangkat sama saya. Pak, kasih dong saya kartu nama "special envoy dari 
pemerintah Indonesia untuk Taiwan". "Ya udah bikin sendiri aja". Ya udah bikin sendiri 
aja kan. Ga ada suratnya tuh. Bikin sendiri aja. Pokoknya kalau ketemu menteri, bilang 
special envoy, supaya bisa diterima.  #00:43:33-9#  
 
P: Menarik pak, sebuah kawasan baru atau kawasan khusus ini kan, itu ada beberapa 
prassyarat-prasyarat tadi bapak sebutkan. Apakah itu tadi regulasi yang khusus, 
infrastruktur yang tersedia. Nah saya mau sedikit ke potensi seperti Morotai ini, apa 
yang kira-kira dilihat. Karena selama ini kan ada 2 pandangan pak. Satu, kawasan itu 
bisa dikembangkan berdasarkan rekayasa, artinya yang dibangun di situ ini diciptakan 
sebuah kegiatan atau dia sebenarnya sudah punya potensi di situ, katakanlah daerah 



tambang.  #00:44:10-6#  
 
N: Potensi yang utama pak adalah secara geografis. Ada peta Indonesia? Ini Sumatera, 
ini Pulau Jawa, ini Kalimantan, ini Sulawesi, ini Halmahera, dan ini Morotai, ini Irian. Ini 
pulau-pulau semua. Ini ke Taipei itu 2600 km. Ini ke Jakarta itu 2500 km. Nah ini barang 
dari sini semua harus ke sini semua ke arah Singapur, Malaysia, terus ke mari. Nah 
berapa jauh ni perjalanan. Jadi ini secara geografis kalau kita sekarang bilang ibukota 
Indonesia timur ada di Makasar kan ya. Sekarang ibukota di sini, tapi ga ada trafficnya. 
Jadi ini mesti kita traik untuk menghubungkan nortern hemisphere sama southern 
hemisphere. Dan ini Australia. Jadi ini akan menghubungkan, waktu Dubai dulu dibikin, 
oleh Muhamad siapa itu, Dubai ada di sini. Kalau kita pergi ke Eropa, ini dari Jakarta ke 
sini itu kurang lebih 6 jam sampai 8 jam lah. Sini ke Eropa juga 6 sampai 8 jam. Jadi 
kita biasa pergi ke Delhi atau ke mana untuk isi bensin, dia langsung bilang Dubai harus 
jadi pusat dunia. Ambil alih Singapur punya posisi. Dubai dalam tempo pendek, ga 
sampe 20 tahun menjadi luar biasa maju. Penduduknya cuma 2% orang Dubai. 98% 
nya orang asing. Orang Indonesia di sana lebih banyak dari orang Arab. Dalam waktu 
pendek, karena geografis. Kalau ngomong ikan, ikan juga banyak di mana-mana. 
Pertanian juga banyak di mana-mana. Pariwisata apalagi, ga usah tanya. Tapi kalau 
ngomong geografis engga ada yang lain yang menang sama Morotai. Itu yang saya jual 
jadikanlah. Kenapa barat itu maju? Karena ada Singapur. Kenapa timur ga maju? 
Karena ga ada Singapur. Kita ngiri sama Singapur. Jangan ngiri. Kita manfaatkan. Di 
tiap kota yang ada China Town nya, maju ga? Maju. Kota yang ga ada China Town nya 
ga maju. Karena apa? Karena China Town itu adalah trading center. Dari petani mau 
jualan barangnya ke trading center. Terus perlu barang, impor, ini yang impor. 
China-China ini punya saudara 1,3 milyar di seluruh dunia. Jadi ada di seluruh dunia 
gitu. Kenapa kita ga maju? Ada daerah-daerah yang ga maju sejak tahun 1960? Karena 
tahun 60 Bung Karno bikin PP 10. China tidak boleh dagang di desa, harus di kota. 
Kabur mereka, balik. Bagaimana ya, saya biasa kerja di desa. Terus suruh pindah ke 
Jakarta. Ya takut dong. Ya kan. Terus kemudian udah deh kita pulang. Pulang tuh ga 
bisa bahasa Cina. Belajar lagi bahasa China. Terus pas pulang ke RRC pun lagi 
propaganda. Kapal dikirim ke Jakarta. Cuma datang berapa kali, udah ga bisa nampung 
lagi. Karena yang mau pulang banyak kan. Ga tau, di sana sengsara. Makan bubur 
sehari sekali. Yang mati banyak. Dan sampai hari ini pun belum diakui sebagai orang 
Cina. Sampai keturunan keempat baru diakui. Jadi itu kasihan ini. Ini dosa besarnya 
pemerintah Bung Karno. Diusirin semua dari desa masuk ke kota.  Sampai kota takut, 
lalu pulang. Akhirnya apa yang terjadi? Di seluruh Indonesia daerah-daerah terpencil itu 
ga maju. Bapak saya itu lahir di Tempel. Tempel tahu? Ini Jogja, ini Semarang. Ini kan 
Jawa Tengah. Di sini Magelang. Tempel itu di sini. Desa kecil. Bapak saya lahir di 
Tempel. Orang kampung. Terus hidupnya dari sini. Mendadak disuruh pindah ke Jogja 
waktu jaman perang dulu. Ga survive dia. Akhirnya lari pergi ke Magelang. Akhirnya 
saya besar di Magelang. Tahun 60 yang di tempat-tempat begini ini diusirin. Nah ibu 
saya dari sini, Muntilan. Ini juga kota kecil. Dari dulu saya kecil sampai sekarang ya 
begitu-begitu aja. Karena orang-orang hebatnya kabur. Orang pinternya habis. Dan ini 
contoh di seluruh Indonesia. Yang di mana Pecinannya tuh mati. Nah kita punya 
Pecinan gede di Singapur. Ini Pecinan Indonesia paling gede. Jadi kalau saya ngomong 
sama bapak-bapak menteri tuh, saya bilang "Pak ga usah ngiri sama Singapur. 



Singapur tuh kita punya. Itu kita punya Pecinan. Our Chinatown". Ga usah dipikirin, 
tinggal tunggu 1 hari lah, itu kita punya kok. Kalau mau ngambil Singapur, ga pake 
senjata saya bilang. Kirim aja 10 ribu orang lewat Batam, pergi ke Orchard Road di 
sana kencing, buang sampah, matilah Singapur. Saya ngomong gitu sama dubes 
Singapur. "Jangan, jangan ngomong gitu". Ketakutan dia. Tapi kalau kita ngomong 
senjata, dia ga takut. Dia punya persenjataan lebih hebat dari Indonesia. Mau perang 
ekonomi dia layani. Tapi kalau kita ngomong kirim orang miskin di sana terus buang 
sampah di Orchard Road, dia takut. Kita kencingin Singapur, dia tenggelam. Jadi 
jangan takut. Kita manfaatkan Singapur. Nah kita bangun satu lagi Singapur baru. 
#00:50:53-2#  
 
P: Morotai. #00:50:54-8#  
 
N: Morotai. Ini politiknya setengah mati. Saya senang sekali Pak Robert datang ini, 
supaya ini UI yang jelasin. Kalau UI yang jelasin kan ini masuk akal. Tapi jangan 
panjang-panjang. Keburu rakyatnya susah. #00:51:13-9#  
 
P: Dan sekarang harus betul-betul fokus untuk membangunnya.  #00:51:15-4#  
 
N: Iya betul.  #00:51:21-0#  
 
P: Harus fokus dalam membangun kawasan mana yang harus kita bangun. Apa 
regulasinya. Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. #00:51:24-8#  
 
N: Kita kalau ngomong kan selalu "wah ini kan paling kaya di dunia. Sumatra kaya, 
Borneo kaya". Cuma bilang kaya aja. Tapi rakyatnya miskin. Ayam mati di lumbung 
padi. Ya kan. Kecuali di sini kita punya orang yang bisa membantu memproses barang 
ini menjadi barang jadi dan bisa ditransport ke mana-mana. Bahwa dia lebih untung dari 
kita, so what? Ya kan. Kalau hari ini saya punya penghasilan 10 juta per bulan, tahun 
depan jadi 15 juta. Yang membuat saya naik dapat untung 1 milyar, ngapain saya 
pikirin. Ya kan? Karena 1 milyar nya dia pasti belanja lagi kok di tempat saya kok. 
Karena kita negara besar, ga boleh berpikir itu hanya semasa pemerintahan presiden 5 
tahun. Kita harus berpikir ratusan tahun ke depan. Kita mau jadi superpower kan? 
Indonesia itu jiplak Amerika Serikat persis 100%. Garudanya jiplak dari Amerika. 
Bhinneka Tunggal Ika juga jiplak dari Amerika. Bhinneka Tunggal Ika itu bahasa latin, 
coba lihat di konstitusinya Amerika Serikat., sama. Unity in Diversity, sama. Eaglenya 
sama, cuma dikasih nama garuda. Cuma ya problem waktu itu Piagam Jakarta. Yang 
harusnya ini jadi melting pot. Anda ini imigran atau bukan kalau diterusin ke belakang. 
Ada ga yang bukan imigran di sini? Kita ini semua imigran. Cuma beda datang 
tahunnya aja. Yang asli di sini itu ya orang Aborigin, orang Irian itu lho. Itu asli. Dulu di 
Jawa juga itu. Yang di Australi kan itu Aborigin. Aslinya orang Amerika sama Indian. 
Aslinya kita juga. Tapi Bung Karno maunya begitu, bahwa ini adalah melting pot. Inilah 
Amerikanya Asia. Inilah the promised land. Kita bangun bersama. Eh begitu jadi 
republik, ada yang mau ngeklaim ini saya yang paling hebatlah. Piagam Jakarta mau 
dipaksakan. Itulah mulainya republik kita menjadi problem. Tahun 58 nasionalisasi. 
Belanda yang ikut memerdekakan Indonesia. Belanda tuh ikut memerdekakan lho. 



Douwes Dekker, Multatuli. Pengusaha-pengusaha Belanda yang di Bandung itu. Dulu 
yang begitu sayangnya bangun Bandung itu mereka kan. Wah dinasionalisasi. Kabur. 
Pulang dari sana, sakit hati kan. Jadi miskin. Tinggal di Belanda. Kakeknya orang 
Belanda, dia lahir di sini, karena kulitnya putih, sama Bung Karno disuruh pulang. 
Akhirnya kita dari negara cerutu nomor 1 di dunia, gula nomor 1 di dunia, habis semua. 
Karena yang bikin mereka semua. Ekspornya lewat Rotterdam. Dari Rotterdam ke 
seluruh dunia. Rotterdam adalah pelabuhan terbesar di dunia. Habislah Indonesia 
gara-gara nasionalisasi. #00:54:50-6#  
 
P: Jadi kita dulu memang ketemu beberapa pabrik gula besar ya pak di Jawa.. 
#00:54:53-3#  
 
N: Ya kita nomor 1 di dunia. Dulu yang namanya Oei Tiong Ham Concern di Semarang, 
itu lebih besar dari Mitsubishi. Mitsubishi itu konglomerat terbesar di Jepang. Kita lebih 
besar. Dulu 2 yen, 1 rupiah, tahun 78 loh ini. Kok bisa sekarang 120 yen 1 rupiah.  
#00:55:19-4#  
 
P: Kalau proses perencanaannya sendiri sudah sejauh mana pak? #00:55:25-7#  
 
N: Kita bangun hotel. Pak bupati bilang, "Pak Darmono, Sail Morotai, Pak SBY mau 
dateng, hotel harus selesai 3 bulan, juga lapangan golf." Saya bilang, "Pak, hotel bisa 3 
bulan. Kalau lapangan golf ga bisa. Kecuali kecil pak". Jadi hotel bangun kita. Terus 
orang kita udah ada, pegawai kita ada 40 - 50. Terus mendidik rakyat di sana. Sambil 
kita terus 'cope' dengan pemerintah. Ngobrol terus, bebasin tanah, dan lain-lain. 
Sekarang udah meningkat lah perdagangan. Tapi ya di situ, belum bisa. Karena 
kapalnya kan belum datang dari ini. Terus dari pemerintah, dari menko ekonomi, pak 
Lukman Rizal, sama saya sering bolak-balik ke Taiwan. Akhirnya komite terbentuk. 
Sudah ada agreement untuk disetujui dua belah pihak. Jababeka wakil pemerintah 
Indonesia. Karena kita ga boleh kan pemerintah mewakili. Di sana adalah namanya 
ICDF. ICDF itu kayak USAID gitu loh. ICDF itu punya Taiwan. Nah itu sama Jababeka 
yang mewakili kedua pemerintahan untuk Morotai. Terus mereka bilang, ini udah 
selesai kerjaan kita. Sekarang anda yang kerja. Sekarang saya kerja business to 
business. Sekarang saya mulai approach bisnis Taiwan. Satu aja saya cari untuk jadi 
partner kita. Misal saham kita 51%, saham mereka 49%. Saya tawarkan. Anda ngurus 
di sana sampai ini jadi kayak Singapura. Ini ga boleh saya kan. Kalau saya, siapa yang 
percaya kan. Saya harus cari Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew yang seolah-olah begitu. 
Saya belum ketemu ni. Siapa yang mau jadi begitu, belum ketemu. Karena mereka 
selalu bilang, Indonesia anti Cina.  #00:57:12-7#  
 
P: Sentimen itu kepake ya.. #00:57:12-7#  
 
N: Oh terus. Itu masih terus. Kemudian kita susah bisnis Indonesia. Asal tanya orang 
Taiwan, Indonesia gimana, "waduh susah, rupiahnya melemah, regulasinya 
berubah-ubah terus". Padahal orang Taiwan di sini kaya kaya. Tapi mereka kan ga mau 
temen-temennya datang ke sini kan. Jadi saya saking jengkelnya sama orang-orang 
Taiwan ini, kita bikin ITBC, Indonesia Taiwan Business Council. Sekarang harus 50% 



Indonesia, 50% Taiwan. Mereka punya banyak Taiwan club di sini, 100% Taiwan 
semua. Saya bilang, you saling ketemu kan ngobrol sendiri gitu. Kita ga harus 50-50. 
Supaya orang Indonesia bisa belajar. Taiwan kalau cari partner baru di Indonesia, bisa 
sama orang Indonesia. Kita bikinlah ITBC itu. Nah itu kita mau datangkan mereka untuk 
nanti ngisi di sana. Selama ini saya bina dulu perasaan orang Taiwan ni supaya mereka 
ni merasa oh Indonesia tuh bagus. Saya bilang, "you bilang kita anti Cina. investor 
paling gede di Indonesia ini orang-orang Cina saya bilang. Kakek saya 300 tahun yang 
lalu datang ke Indonesia. SBY kakeknya juga datang dari Cina, tau ga". Kalau 
pemerintah bilang 3% orang Cina itu yang generasi pertama kedua. Itu untuk urusan 
politik. Tanya Gus Dur. Gus Dur bilang dia itu turunan Raden Patah. Raden Patah ini 
ibunya dari Cina, marganya Tan *hahaha*. Gus Dur itu ngomong begitu. Terus itu Sinar 
Mas Grup, itu Pak Wijaya kan. Itu dulu turunan Raden Wijaya, jaman Majapahit 
*hahaha*. Gus Dur kok yang bilang begitu, bukan saya. Saya belajar aja waktu itu. Oh 
gitu ya Gus.  #00:59:10-5#  
 
P: Nah sejauh ini pak, apa yang masih dirasakan kurang atau masih menjadi hambatan 
dalam pengembangan kawasan ini? #00:59:19-5#  
 
N: Ya itu pak, peraturannya kan masih berbelit-belit. Khusus, khusus apa. Jadi saya 
bilang ke Pak Presiden, "Pak, kita jangan ngaranglah pak. Kita nanya aja. Kalau 
ngarang itu keliru. Kita tanya sama yang butuh. Investornya mau masuk Morotai. Kita 
tanya you maunya apa". "Oke, saya maunya ini kayak Singapur". Berarti kan harus 
bikin pelabuhan nomor 1, lapangan terbang nomor satu, supaya kapal mudah 
bersandar, dan segala macem kan. Nah saya mau Anda bikin itu. Terus dia bilang "oke, 
tapi kalau saya bikin itu, saya minta ini, ini, ini. Bapak kasih ga? Bapak kan tinggal, oke, 
nanti saya perjuangkan sama DPR. Tapi bapak bilang oke dulu dong". Oke dia bilang. 
Kalau saya tanya Menteri Keuangan, dia keluarin peraturan umum, pak. "Oya, 
insentifnya bisa, tax incentive nya ini, ini, ini. Ini ga bisa, ini bisa". Ya kalau gitu pak, 
ngapain mereka ke Morotai. Pergi ke Jakarta aja investnya, ya kan. "Oke, jadi jangan 
ngarang ya". Jangan ngarang saya bilang, tanya aja. Kita ga usah pusing-pusing bikin 
peraturan pak, tanya aja. Udah mereka minta ini, kita proses. Nah prosesnya pake 
Keppres, ga usah macem-macemlah. Orang daerah kecil kok. Ini maunya tuh kalau 
bikin UU tuh berlaku seluruh Indonesia. Ya kalau yang namanya khusus, ya ga usah 
diperlukan lah. Luasnya berapa sih, 1 per mil. Dan itu Morotai membebani APBN kita 
setengah trilyun per tahun dan mau naik terus. Kalau engga, mau merdeka, dia bilang. 
Banyak yang mau, bupatinya bilang. Jadi terpaksa pemerintah ngeluarin setengah 
trilyun per tahun. Bikinlah macem-macem yang ga karuan di sana. Ga ada gunannya. 
Membebani pemerintah. Udah aja, kasih Taiwan deh. "Udah you urusin 100 tahun. Itu 
kasih gaji semua tuh 10.000 KK, kasih jadi pegawai semua". #01:01:20-9#  
 
P: Secara politis, itu ga terlalu berbahaya ya? Artinya kalau bicara dari sudut pandang 
bisnis, itu mungkin saja. #01:01:26-2#  
 
N: Kalau kita serahkan ke Cina, itu bahaya pak. Tapi kalau serahkan ke Taiwan, takut 
apa sama Taiwan? Kalau sama Cina, kita takut. Sama Amerika, kita takut. Serahin ke 
Jepang, kita takut. Serahin ke Taiwan, wong dia sendiri ketakutan kan. Dia setiap saat 



bisa diambil Cina. Kalau kita kasih Taiwan 100 tahun, takut apa. Kalau pulaunya kan ga 
bisa dinaikin kapal terus dibawa kabur. Kan ga bisa. Yang bisa kan dikuasai. Umpama 
pun dikuasai, kita punya 17000 pulau yang terbengkalai. Kalau 1 kemudian diambil 
orang pun, ya sebetulnya gapapa lah.  #01:02:17-2#  
 
P: Tapi kan soal kedaulatan pak.. #01:02:17-2#  
 
N: Itu hanya gengsi, emosi. Tapi kalau rakyatnya bilang saya mau merdeka, gimana? 
Kalau di sana bilang you mau jaga-jaga kita, NKRI, enak aja. Enak you hidup di Jakarta, 
saya hidup di Morotai setengah mati. Mau nyekolahin anak aja susah. Sekarang ada 
orang nawarin saya, saya mending merdeka lah. Enak aja ni NKRI, NKRI. #01:02:38-7#  
 
P: Terkait dengan persepsi. Persepsi kita terhadap NKRI itu seperti apa.. #01:02:43-4#  
 
N: Betul. Nah itu yang bisa menyelesaikan adalah akademisi. Karena akademisi itu 
dianggapnya netral. Namanya itu UI, netral, pinter, profesor, gitu kan. Jadi orang udah 
percaya dulu kan. Itu pak. Persepsi ini harus diubah. Yang bisa mengubah persepsi ya 
orang netral. Anda bikin seminar. Undangin lah anggota-anggota DPR. Bikin seminar, 
undang LSM. Bikin seminar lagi, apa. Suruh bayarin BAPPENAS. Udah gitu pasang 
iklan gede-gedean. Ini loh UI bikin.. 2 halaman itu di Kompas. Kompas juga mau kasih 
50% discount. Pasang aja ini hasil seminar-seminar sama LSM. Ini hasil seminar sama 
anggota DPR. Ini hasil seminar sama universitas di seluruh Indonesia. Ini seminar 
sama.. Nah akhirnya semua, gara-gara Morotai ini, maka seluruh Indonesia timur akan 
mendapatkan devisa sekian banyak, lapangan kerja akan tumbuh sekian banyak, akan 
menjadi modern, Kalimantan terbangun, Irian terbangun, segala macem, gara-gara kita 
mengorbankan satu pulau setitik ini. Dikasih Taiwan 100 tahun. Hongkong itu diambil 
Inggris 100 tahun, yang untung Inggris atau Cina saya tanya. Cina yang untung. Dari 
tempat pulau batu karang. Tahu Hongkong itu artinya apa? Hongkong itu artinya bau. 
Anda kalau mendarat, begitu turun langsung berasa bau kan. Karena di sana 
tempatnya gimana ya, sehingga airnya itu ga bisa ngalir. Nah itu artinya Hongkong. 
Terus dikasih Inggris 100 tahun. Kata Cinanya, udah ambil aja. Inggrisnya juga ga 
bodoh. Ini geografisnya luar biasa ini. 1 milyar orang dia perlu barang-barangnya kan 
pasti dari Hongkong. Udah aja kita pajakin terus di sini. Akhirnya sama-sama untung. 
Tapi yang lebih untung, ya jelas Cina dong. Sekarang dengan adanya Hongkong, dia 
bisa tiru tuh semua, demokrasi pun belajar dari Hongkong. Ga usah buru-buru dibuka. 
Itu one country, ga usah. Siapa yang untung? Ya Cina lah. Itu namanya berpikir terbuka 
besar, karena negara besar. Bukan negara kecil. Kalau negara kecil, ya kayak 
Singapura. Ketakutan terus. Kita negara besar kok, takut-takut. Ah nevermind.  
#01:06:02-4#  
 
P: Asal jangan percuma aja ya pak.. #01:06:02-4#  
 
N: Makanya tadi saya bilang, orang-orang pinter tuh kadang keblinger. Karena mikirnya 
tadi terlalu panjang. Bapak-bapak petani di Kemang itu ya. Saya datang Jakarta tahun 
1970. Kemang masih hutan belantara. Saya masuk perusahaan Inggris, ICN namanya. 
Bos saya itu sewa rumah di Kebayoran Baru, susah nyari. Akhirnya dapet. Dia mau 



yang standar dia kan. Kecil, cuma 500 meter persegi, mintanya 1000 dolar per bulan, 
dibayar 5 tahun sekaligus. Berarti 60.000 dolar. Setahun 70. 1 dolar waktu itu adalah 
220 rupiah. Terus 60.000 dolar dibayar aja dia kontan. Terpaksa dia bayar kontan. 
Kemudian ada kontraktor bilang, ini ada kesempatan. Dia ngomong sama pemilik tanah 
di Kemang, pak haji-pak haji di sana itu. Tanah ada sehektaran gini nganggur, cuma 
ditanamin singkong. Boleh ga, saya ambil 1000 meter persegi. Bapak punya tanah 10 
hektar. Saya cuma ambil 1000 meter persegi. Saya bangunin rumah ya pak. Kemudian 
7 tahun lagi, itu punya bapak. 7 tahun, saya 2 tahun bangun sama memasarkan, 5 
tahun saya sewakan ke orang asing. Terus 7 tahun, bapak cuma kehilangan 1000 
meter dari 10 hektar. Singkongnya jalan terus dong. Terus oke, punya saya 7 tahun. 
Kayak apa rumahnya? Dibawa ke Kebayoran Baru, itu loh rumahnya yang kayak gitu 
pak. Kayak gitu tuh bapak punya tuh. Oke dia bilang. Dia ngomong sama si orang 
Inggrisnya kemudian. Bagian HRD nya orang Indonesia. Temen saya, Pak Pujo. Eh 
Pujo, ini mau ga ini sekarang saya bangunin di sini kayak di Inggris kayak di luar kota. 
Padahal Kemang - Kebayoran cuma berapa menit. Tapi hutan. Di sini tenang, nyaman, 
terus kemudian dekat dengan international school. Waktu itu di mana gitu. Jadi deket 
sama sana. Oke, terus berapa? Ya kan 1000 dolar. Ya masa di hutan gitu kok 1000. 
Ginilah, buat lo 100 dolar, buat bulenya sana itu kasih lagi 100 dolar lah. Jadi 1000 
dolar saya kembaliin 200 dolar. Terus dia bangun. Bangun di rumah situ waktu itu 
paling habis 2000 dolar. 2000 dolar udah dapat rumah bagus jaman itu. Akhirnya dia 
kasih, kontraktor untung besar, orang bulenya seneng dapet rumah lebih gede dari 
Kebayoran, 1000 meter, ada tamannya, terus kelilingnya tanaman-tanaman semua. 
Orang-orang situ baik-baik semua, orang-orang kampung baik-baik kan. Seneng 
mereka ada orang bule. Mau beli ayam gampang, pembantu gampang sekali. Udah dia 
hidup kayak orang kaya raya di situ kan, orang Inggrisnya ini. Dapet duit lagi dari si 
kontraktor ini. Happy semua. Eh ga lama kemudian, dateng lagi kontraktor-kontraktor 
lain, bangun-bangun lagi. Pak Haji bilang wah sekarang beli deh. Wah jadi mahal 
Kemang. Hiduplah Kemang jadi seperti sekarang ini. Jadi itu cara berpikir yang bodoh. 
Sederhanalah, bukan bodoh. Sederhana, praktis, ga usah dikaji-kaji, ga usah tanya UI, 
jadi gitu loh.  #01:09:15-8#  
 
P: Berarti kalau untuk Morotai nih pak, untuk kajian sosialnya sendiri, kan sekarang ada 
40-50 orang di sana kan. Tadi disebutin ada ngobrol sama pemerintahnya, terus 
edukasi sama masyarakatnya. Nah sebelum itu dilakukan, itu ada pemetaan awal 
terhadap masyarakatnya ga pak? Maksudnya kondisi masyarakat di sana sebenarnya 
gimana? #01:09:49-5#  
 
N: Ya kayak Pak Haji di Kemang dulu itu. Semua kayak begitu. Ga usah 
dipeta-petakan. Capek-capek. Itu mereka datang dari Halmahera dulunya. Terdiri dari 3 
suku. Tapi datengnya udah ratusan tahun yang lalu. Tapi ya udah kayak orang-orang 
inilah, orang-orang Aborigin lah ya. Kira-kira begitu. Dan kebanyakan ya Islam. 
Pecinannya ada, kecil. Dan banyak yang kabur dulu jaman huru-hara Ambon dulu itu. 
Banyak yang kabur juga. Tinggal ya masih ada kali 10 toko Cina, ada ya. Saya ketemu 
beberapa toko-toko gitu. Saya ajak orang Taiwannya supaya mereka lihat nih di sini 
Cina juga ada.  #01:10:48-0#  
 



P: Biasa kalau ada Cinanya itu lebih yakin, investor-investor dari luar. #01:10:51-4#  
 
N: Iya. Terus saya ajak jalan-jalan, mereka merasa aman. Saya tanya, "merasa aman 
ga you?". "Aman". Saya ajak naik bentor. "Gimana orangnya baik-baik?". "Oh 
baik-baik". "Ikan?". "Oh banyak ikan". Terus pak bupati punya ide, kita masukin MURI, 1 
kilometer lobster dipajang. 1 kilometer itu lobster dipajang, terus bikin pesta. Pada 
waktu Sail Morotai. Sampe Pak SBY bisa diyakinkan, Pak Agung Laksono diyakinkan, 
dibikinlah di situ.  #01:11:28-1#  
 
P: Yang soal serahkan 100 tahun ke Taiwan itu sampai sekarang sudah selesai? 
Maksudnya pembicaraan saat itu? #01:11:37-7#  
 
N: Belum, mana bisa. Itu kan politis. Kalau tanya ke BPN aja, gimana? "Pak, 30 tahun 
HGP". "100 tahun?". "Ga bisa". Itu gayanya kan normatif aja gitu. "Kalau bapak saya 
kasih duit bisa ga pak?". "Kita bikin kajian". Itulah birokrat kita. Terpaksalah saya 
ngomong sama presiden. "Bapak tuh serius ga sih pak? Mau datengin uang dari luar 
negeri. Bapak serius ga sih mau nolongin rakyat kita?" Saya waktu itu tanya to the point 
aja. Bapak serius ga mau meningkatkan kesejahteraan kita? Bapak mau jadi Nehru 
atau Mahatma Gandhi? Tau ga bedanya Nehru sama Mahatma Gandhi? Betul, tanya 
Pak Jokowi saya pertanyaan itu, waktu sebelum jadi presiden. Bapak mau jadi Nehru 
atau Mahatma Gandi? Nehru waktu lawan Inggris sama Ali Jenar sama Mahatma 
Gandhi. Mahatma Gandhi bilang, Nehru, yang jadi presiden biarlah, yang jadi perdana 
menteri biarlah si Ali Jenar. Ga bisa Nehru, Ali Jenar kan minoritas, dia orang Islam. Ini 
kan kita mayoritas Hindu. Gandhi bilang kalau kita mau kuat, suruhlah minoritas yang 
jadi perdana menteri. Jadinya kita kuat. Ya ga bisa. Gandhi bilang harus Ali Jenar. 
Dibunuh, Mahatma Gandhi. Siapa yang bunuh? Allahualam. Tapi curiga boleh dong. 
Akhirnya Ali Jenar memisahkan diri jadi Pakistan. Ribut besar. Perang itu kan. Wah 
kasihan kalau liat filmnya gimana orang Hindu di Pakistan harus balik ke India, orang 
Islam di India harus lari ke Pakistan. Waduh kasihan, berdarah-darah. Itu gara-gara 
Nehru. Nehru, anaknya Indira, kawin sama orang namanya Gandhi. Bukan anaknya 
Mahatma Gandhi, Indira Gandhi. Indira Gandhi dibunuh. Sanjiv dibunuh. Sanjay 
dibunuh. Sampai hari ini yang berkuasa di India itu masih keluarga Gandhi. Jadi Nehru 
jadi perdana menteri, tapi yang dapat nama Gandhi, meskipun bukan Mahatma Gandhi 
ya. Karmanya, anaknya dibunuh, cucunya dua dibunuh. Jadi saya tanya Bapak mau 
jadi Nehru atau Mahatma Gandhi. Diem aja, ga jawab. Pak Iksan, sekdanya waktu 
gubernur: "Ya Nehru dong". Pak Iksan ga pernah baca sejarah pak. Pak Jokowi waktu 
mau jadi, saya tanya,"Jadi ga?". Belum dijawab, "Bu Mega belum pilih saya". Nah udah 
jadi, terus gimana pak? "Yah harus mengabdi kepada rakyat. Saya ini pelayan rakyat". 
Ya udah bener pak, godaannya banyak, tahta, wanita, dan harta pak. Syukurlah sampai 
hari ini masih konsisten.  #01:14:46-4#  
 
P: Mudah-mudahan terus konsisten pak. Karena sebagai salah satu prasyarat dari 
untuk pengembangan kawasan-kawasan khusus ini, seperti infrastruktur, sekarang ini 
kan arahnya ke sana. Jadi memang itu yang akan terus kita dorong. Kita berikan 
masukan kepada presiden. Supaya memang persoalan penyediaan infrastruktur 
pemerintah itu selain dia juga memang harus dibangun, harus juga selektif. Artinya apa, 



infrastruktur seperti apa yang dibangun. Jangan kita bangun infrastruktur, di sana belum 
dibutuhkan masyarakat. #01:15:18-9# Rakyat butuhnya jalan, kita bangunnya 
bendungan. Ini kan juga harus dilihat. Ada persoalan juga di situ.  #01:15:28-7#  
 
N: Betul pak. Betul sekali. Mubazir pak. Sabang pak, dibangun 2,4 trilyun pelabuhannya 
mubazir. Ga ada gunanya. #01:15:36-1#  
 
P: Jadi yang seperti itu yang kita inikan pak. Memang kritik masyarakat terhadap 
Bappenas dalam proses perencanaan itu memang masih harus dijawab. Artinya 
memang kita harus menjawab tantangan-tantangan itu. Tantangan terbesar saat ini 
adalah inkonsistensi antara apa yang kita rencanakan dengan apa yang sebenarnya 
dibutuhkan masyarakat. Itu sebenarnya yang menjadi persoalan. Tetapi memang di 
Bappenas sendiri, paham atau aliran mengenai sistem perencanaan memang ada 
aliran-aliran tertentu ni pak. Jadi ada yang happy nya ke membangun infrastruktur, ada 
kepentingan-kepentingan. Waktu Pak Andrinof jadi menteri kita, kita sebenarnya 
melihat dari sisi apa yang beliau akan letakkan itu sebenarnya menurut pandangan 
sebagian kami lah, itu sebenarnya beliau berusaha meletakkan dasar, bagaimana 
seharusnya proses perencanaan itu dilakukan. Beliau mengingatkan kita dalam sebuah 
pengarahan bahwa semua perencanaan itu harus terbebas dari kepentingan. Itu yang 
saya kira perlu dihighllight. Bahwa semua perencanaan itu harus terbebas dari 
kepentingan, artinya kepentingan dia. Kita ini, seperti kata Pak Jokowi, adalah pelayan 
dari masyarakat. Nah kita juga harus tau apa sih yang diperlukan oleh masyarakat. 
Kalau memang kita mengatakan kalau pembangunan kawasan khusus, kawasan 
terpadu, kawasan dan sebagainya itu kemudian ada upaya untuk di sana kita lihat 
bahwa potensi itu bisa dikembangkan, masyarakatnya itu bisa ini, pertumbuhan 
ekonomi bisa baik. Nah tentu harus didukung oleh beberapa prasyarat. Beberapa 
prasyarat penting seperti yang tadi Pak Darmono sampaikan juga harus ada regulasi 
yang tegas, dan jelas. Kemudian harus ada dukungan yang konsisten dari pemerintah, 
ada infrastruktur yang mendukung itu. Sehingga investor yang masuk itu memang 
mempunyai trust yang tinggi terhadap pemerintah kita. Saya kira ini yang mungkin kita 
akan coba simpulkan nanti di dalam kajian ini. Sehingga nanti dalam konteks ke 
depannya sebuah kawasan yang tumbuh berkembang dengan sistem pembangunan 
atau proses perencanaan tadi itu, nah kemudian kita melihat dampaknya dalam konteks 
politik kita berdemokrasi. Apakah ini kemudian ini menimbulkan kemajuan atau 
pemahaman kita soal bicara demokrasi. Kan kata Pak Boediono, kan PDB kita belum 
sampai 3000-5000 Dolar, ga usah bicara demokrasi. Tetapi ada juga paham yang 
mengatakan kalau pertumbuhan ekonomi itu bisa bergerak smooth aja, maka 
kehidupan demokrasi sosial politik masyarakat itu akan lebih stabil. #01:18:49-3#  
 
N: Itu betul. Nah tapi sekarang supaya pertumbuhan ekonomi itu supaya stabil, kan 
harus ada tempat-tempat yang dikorbankan. Kalau dulu Pak Harto kan, korbankan 
dululah hutan. Terus Pak SBY korbankan tambang. Nah ini sekarang apa mau 
dikorbankan laut? Habis lama-lama. Padahal kalau kita mau mengorbankan 1000 ha, 
5000 ha, Morotai 1 pulau kecil gitu, dikorbankan, apa yang diperoleh rakyat kita? 
Adalah pendidikan. Sebab pendidikan itu tidak hanya di sekolahan kan. Pendidikan 
yang lebih penting itu adalah di lapangan. Dengan adanya industrialisasi, maka orang 



tuh terdidik. Dari yang tadinya agraris, jadi lebih disiplin, menjadi tanggung jawab, tahu 
harus jam berapa datang, tahu bagaimana harus berdandan, bagaimana harus 
membuat laporan, sehingga terjadilah perubahan karakter, yaitu yang tadinya "ya ga 
usah apa-apalah, kita bertani kan kita nanti sambil tunggu itu, kita main sabung ayam 
dulu dah", gitu kan. Itu hilang, menjadi disiplin, menjadi reliable, menjadi responsible. 
Terus kemudian dagang, industri, kalau ga jujur, bisa ga? Engga bisa. Tapi kalau di 
dalam kehidupan masyarakat, "eh kamu masih nganggur ya itu padinya, saya pinjem 
dulu ya ini ada tamu dateng, saya mau potong ayam, ini pinjem dulu ya ayamnya". 
Terus nanti ga kembali, juga gapapa, karena kamu punya, saya punya, saya punya, 
kamu punya, gitu kan. Itu ga bisa. Itu akan hilang dalam era industrialisasi. Contohnya 
itu misalnya kita banyak tenaga kerja ke Jepang. Di sana sampai Jepang, dua-dua ni 
dari Wates, Jogja sana. Sampai sana kedinginan, dia lihat di gantungan situ ada jaket 
punya temennya. Temennya dia lihat, kok jaketnya hilang. Dia lapor, pak jaket saya 
hilang, sama orang Jepangnya. Orang Jepangnya cari. Oh dipakai di situ. Kamu 
nyolong ya? Enda pak, itu punya temen saya sekampung. Saya pinjem kok. Terus 
temennya bilang, iya-iya gapapa pak. Ga jadi laporannya dibatalkan. Oh ga bisa, di sini, 
kalau ngambil tanpa ijin, itu nyolong. Kirim pulang ke Indonesia. Kirim pulang. Yang 
temennya sampai mohon-mohon, saya yang salah. Itu kan kebiasaan yang diterima 
masyarakat kita. Kalau datang ga kasih oleh-oleh, itu ga sopan. Sekarang kasih 
oleh-oleh, itu gratifikasi. Jadi inikan perubahan pola hidup yang harus 
ditransformasikan, yang harus mengikuti pola industrialisasi. Bahwa nanti balik lagi, 
bisa juga, gitu. Kalau kita kembali ke agragis lagi. Tapi yang saat ini di dalam 
percaturan internasional itu yang dituntut adalah pola hidup industrialisasi. Disiplin, 
tepat waktu, ga boleh ambil uang orang lain, ga boleh menerima gratifikasi. Semua ini 
menjadi pola hidup yang baru. Yang kalau kita ga pelajari, kita ga bisa di percaturan 
internasional. Itulah nilai pendidikan yang paling tinggi yang akan diperoleh oleh hal-hal 
seperti ini.  #01:22:18-3#  
 
P: Jadi Pak Darmono, luar biasa pak informasi yang bapak sampaikan. Kita belum 
sampai ke Morotai, tapi kami kira-kira sudah mendapatkan gambaran yang utuh dari 
bapak mengenai paling tidak prinsip-prinsip bagaimana pengembangan sebuah 
kawasan mestinya harus dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini tentu Bappenas tentu 
punya kepentingan untuk mencoba, untuk mewujudkan seperti itu. Sehingga nanti 
masyarakat bisnis, atau masyarakat kita bisa mengimplementasikan itu di dalam 
regulasi, kemudian di dalam dukungan-dukungan infrastruktur, dan sebagainya. 
Sehingga memang ada suatu hal yang perlu kita tetap saya kira lestarikan. Seperti kata 
bapak tadi memang kondisi industrialisasi akan menimbulkan perubahan dalam pola 
kehidupan masyarakat. Tapi saya kira kita juga perlu nanti akan berkoordinasi, 
mengharmonisasikan agar pengembangan industrialisasi di negara kita, Indonesia, atau 
apapun lah itu, terutama di kawasan ini, tetap menjaga juga bagaimana masyarakat kita 
menjaga nilai-nilai budaya kita. Saya kira itu akan menjadi pertimbangan kita juga ke 
depan. Sehingga nanti yang kita harapkan misalnya, dalam kita berdemokrasi misalnya. 
Karena saya lebih suka sama seseorang, lalu kemudian saya tanpa memperhitungkan 
apa saya menyuruh orang untuk melakukan money politic, kemudian harus memilih 
orang itu, tapi kita harapkan bahwa ada kesabaran masyarakat. Ada pemahaman 
masyarakat menjadi pemilih yang cerdas ketika memilih pemimpinnya, ketika memilih 



wakil-wakilnya. Kita tumbuhkan nanti pak itu nanti entah di dalam kawasan-kawasan 
khusus, atau secara umum di Indonesia. Sekali lagi pak, kami atas nama Pak Direktur, 
Pak Wariki Sutikno, dan teman-teman mengucapkan terima kasih atas waktu bapak 
yang sangat berharga serta atas informasi yang sangat bermanfaat tadi. 
Mudah-mudahan ini akan menjadi sumbangsih kita bersama di dalam membangun 
Indonesia ke depan. #01:24:41-0#  
 
-selesai- 
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P1: Jadi kita lagi penelitian tentang Pembangunan Politik di Pusat Pertumbuhan Baru. 
Jadi sebenarnya ini quick win menteri, sebenarnya yang paling paham adalah Pak 
Andrinof. Jadi saya sempat tanya yang terkait soal itu, akhirnya beliau bilang kita harus 
lihat bahwa ada kota-kota lain yang mungkin tumbuh di Indonesia selama 10 sampai 20 
tahun ke depan. Itu beberapa kawasan ekonomi khusus yang sedang dikembangkan di 
Indonesia. Nah jadi lokasi penelitian kami satunya Batam, sebagai daerah 
perbandingan, karena dia tumbuh belakangan dibandingkan kota-kota lain di Indonesia, 
tapi relatif cepat karena ada industri di sana. Kemudian yang kedua ada Bontang, yang 
ketiga ada Bitung, terus Morotai. Terus satu lagi Maloy. Banyak sebenarnya, Palu ada, 
di Papua sana juga ada, kami akhirnya memutuskan 5 daerah itu untuk riset. Maloy dia 
ada di Kalimantan Timur dan paling siap sebenarnya. Karena mereka kan awalnya dari 
minyak, terus batu bara, lalu sekarang pengen beralih ke sawit.  #00:03:50-1#  
 
N1: Kalau menurut saya pemerintah harus berani ambil keputusan tentang ekspansi 
sawit, moratorium, no reklamasi. Sekarang sudah jutaan hektar. Izin 10, yang dibuka 
kita ga tahu berapa.  #00:04:17-2#  
 
P1: Kita mau bertanya pak, jadi misalnya ada satu wilayah baru yang akan 
dikembangkan, seperti Maloy, dan tempat-tempat yang akan dijadikan KEK 
kebanyakan itu kan kayak Batam jaman dulu pak. Jadi belum terlalu banyak 
penduduknya. Pembangunan ekonomi itu harus dibarengi dengan pembangunan 
masyarakat. Nah sebenarnya secara teoritik yang paling harus dipersiapkan ketika 1 
wilayah akan berkembang atau dijadikan satu pusat pertumbuhan baru.  #00:04:48-7#  
 
N1: Jadi kota-kota baru atau kabupaten-kabupaten baru itu biasanya bergantung 
dengan sumber daya alam. Beda dengan di Jepang. Di Jepang, ketika dibuka otonomi 
daerah, daerahnya malah banyak yang saling bergabung. Karena basisnya efisiensi. 
Tapi di Indonesia engga, ketika dibuka otonomi daerah dibuka, langsung banyak 
pemekaran. Kenapa? Karena basisnya adalah extractive industry. Jadi misalnya anda 
dan saya beda wilayah, bisa rebutan sumber daya alam, batu bara, migas, emas. Jadi 
kalau anda lihat semua. Anda lihat misalnya daerah Batulicin, itu soal batu bara. 
Apalagi daerah-daerah minyak, kayak Anambas dan Natuna. Nah bagaimana kita 
menyiasati itu? Seperti Maloy, itu juga punya power, natural resources.  #00:06:03-2#  
 
P1: Dan mereka memang punya wacana ingin mekar dari Kutai Timur.  #00:06:06-2#  
 
N1: Bitung, mungkin dia juga punya tekanan. Ada juga Sorong. Dia jadi suplai migas 



buat wilayah sekitar Teluk Bintuni. Sorong itu akan jadi growth pool baru. Termasuk 
Maloy, daerah Kutim itu juga daerah minyak sudah. Sekarang batu bara. Batu bara ada 
beberapa perusahaan besar di sana, ada KPC. Nah itu menjadi pusat pengepul lah, 
termasuk transportingnya. Yang penting diperhatikan adalah seberapa besar resource 
lokal itu membutuhkan .. Yang kedua seberapa mampu masyarakat lokal mengakses 
semua peluang ekonomi yang tumbuh di sana? Kalau anda perhatikan, daerah yang 
tumbuh, yang dapat keuntungannya itu pendatang. Jangan sampai terjadi social 
replacement, di mana orang lokalnya kalah bersaing. Nah kebijakan-kebijakan sistem 
kuota. Memang ada bagusnya juga dihidupkan hak-hak lokal, misalnya hak ulayat. Itu 
memperkuat posisi orang lokal. Karena yang pertama itu adalah penguasaan tanah 
kolektif. Bisa ga diakomodasi undang-undang. Jangan mereka tergusur begitu saja. 
Seringkali tanah negara yang seperti itu.  #00:07:49-1#  
 
P1: Iya, Morotai itu yang terjadi.  #00:07:49-5#  
 
N1: Yang kedua, itu kan tanah turun temurun. Sebagian memang belakangan dari yang 
baru datang. Kalau di Papua, selama mereka itu bisa menanam pohon, maka itu tanah 
warga mereka. Tahu-tahu itu diakuisisi oleh perusahaan. Jadi, harus bisa 
mengakomodasi hak kepemilikan masyarakat lokal. Harus sebisa mungkin tidak 
mengambil alih kepemilikan lahan. Misalnya, untuk daerah tambang atau pelabuhan 
okelah, tapi untuk fasilitas lain bisa ga misalnya pakai sistem Built, Operation, Transfer 
(BOT). Setelah dibangun, beroperasi, misalnya 10 tahun kembali jadi pemilik tanah. 
Operator boleh nyewa. Masyarakat lokal tidak kehilangan tanahnya. Jadi ada 
mekanisme yang bisa diterapkan untuk mengakomodasi. Walaupun ga gampang juga. 
Jadi pusat pertumbuhan itu jadi pusat-pusat penyingkiran sebenarnya. Coba anda 
bayangkan jalan tol. Misalnya Cipali ya. Siapa yang punya lahannya? Logika saya, 
mestinya pemilik lahan juga dimasukkan dalam share holder. Bagi hasil. Jangan diambil 
aja. Karena mungkin lahan itu sudah dimiliki 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, sekarang dia 
ke mana? Tanah itu fungsinya ada 3. Satu, sebagai faktor produksi. Yang kedua 
sebagai identitas. Yang ketiga sebagai wilayah kuasa politik. Ketika dijual tanahnya, 
faktor produksinya hilang dia. Dia ga bisa gunakan uang penggantinya untuk, apa? 
Dagang? Kita temukan daerah-daerah itu di Indonesia. Memangnya hanya Jawa aja 
yang dibangun. Daerah lain kapan dibangun? Kita mau bangun pelabuhan ga boleh, 
bikin ini dilarang. Raja Ampat dibikin itu, hancur itu, sayang. Jadi itu kan memperberat. 
Dulu ga ada ketimpangan. Growth pool ini kan menghadirkan ketimpangan ekonomi 
dan sosial. Terutama antara orang lokal dan pendatang. Coba lihat itu di Batam. Dan ini 
juga terjadi di mana-mana, Jakarta, dan sebagainya. Dan ini bisa menciptakan bom 
waktu. Bisa saja ada daerah yang minta merdeka.  #00:11:45-3#  
 
P1: Bahkan kemarin di Kaltim ada wacana mereka mau minta otonomi khusus bahkan. 
Dan mereka marah banget karena mereka menganggap Jakarta ga memperhatikan 
mereka.  #00:11:57-4#  
 
N1: Padahal itu mungkin permainan elit ya. Masyarakatnya belum tentu. Nah, kita harus 
berpikir seperti itu. Yang kedua, wilayah-wilayah dengan sumber daya alam besar, itu 
potensi pemekarannya tinggi. Dan sekarang growth poolnya itu rebutan di antara 



mereka juga. Misalnya kayak Sorong. Kenapa ibukotanya Manokwari. Itu rebutan. 
Kalau Sorong itu kan pendatang semua. Banyakan dari Maluku, Sulawesi. Penduduk 
aslinya banyakan di Manokwari. Makanya menang dia. Tapi untuk ekonomi, Sorong 
lebih terbuka. Buat growth pool ekonomi tetap di situ. Jadi ada aspek rebutan sumber 
daya alam. Nah ada dampak lingkungan dan ekonomi, itu yang harus diperhitungkan. 
Tanpa itu, ga cukup. Setiap wilayah itu harus dirancang berapa thresholdnya. Seperti 
Batam, itu sudah melampaui thresholdnya. Makanya kacau. Harus ditentukan. Berapa 
thresholdnya ini dari setiap growth pool. Itu harus dihitung. Konflik itu terjadi bisa jadi 
karena sudah terlewatinya threshold. Selain itu, tidak bisa langsung diserahkan kepada 
daerah. Seperti di Batam itu, pemkonya tidak siap.  #00:14:38-5#  
 
P1: Iya, bahkan ada konflik dengan BP. #00:14:38-1#  #00:14:44-0#  
 
N1: Itu kan terkait politik juga ya. Masalah integrasi. Paling gampang lihat rute Garuda. 
Itu contoh stratifikasi. Mana yang paling banyak rutenya. Jakarta, Medan, Surabaya, 
Makassar. Lalu lihat secondary citynya.  Lihat lagi layer tiganya, layer empatnya. 
#00:15:35-1#  
 
P1: Ini juga yang kami tanyakan kemarin, Morotai punya sumber daya, dia punya 
bandara dengan 7 landasan pacu. Mungkin itu bisa dikembangkan dan paling deket 
juga sama negara-negara kayak Cina, Taiwan.  #00:16:03-1#  
 
N1: Nah itu betul. Seperti Batam, sempat tumbuh pesat di jaman Habibi, tapi belum 
benar-benar fungsional sekarang. Jadi kita mau menandingi Singapur. Tapi Singapur 
pinter. Dapat sampahnya aja kita. Mobil bekas, pakaian bekas, hiburan malam. Betul itu 
murah. Kita cari ini Morotai potensinya apa. Strateginya bagaimana. Kalau Batam kan 
karena ada Otorita Batam.  #00:16:28-2#  
 
P1: Dan sekarang mereka di BP malah menyerahkan semuanya kan. #00:16:30-8#  
 
N1: Terus satu lagi, sumber daya manusianya. Seperti management, marketing, 
apakah bisa orang Morotai? Kan itu. Nah, ketika suatu daerah tidak menentukan 
thresholdnya dan akhirnya pertumbuhan masyarakatnya melampaui threshold tersebut, 
nanti bisa jadi kebutuhan masyarakat diimpor semua, karena tidak mencukupi lagi. 
Termasuk air bersih. Makanya penting untuk ditentukan. Morotai berapa thresholdnya. 
Maloy berapa thresholdnya. Bukan hanya membangun ekonominya. Kalau melebih 
threshold, itu sudah tidak nyaman. Suatu wilayah itu harus dihitung mana resapan air, 
mana daerah untuk pemukiman, mana daerah untuk ini. Kalaupun ada, yang bisa 
dibangun cuma segini. Selebihnya terbuka. Nah secara politik, berapa banyak 
pendatang, komposisi keberagamannya, dan sebagainya. Itu bisa jadi sumber konflik. 
Anda tahu kasus Sampit, simple buat saya. Sama dengan kasus Maluku. In migration 
yang tidak terbendung bisa menghasilkan perubahan. Mayoritas berubah. Elit berubah. 
Simple. Di Maluku itu komposisi berubah ketika banyak pendatang. Memasuki generasi 
kedua para pendatang ini, merangkak naik jadi kelas menengah. Mulai masuk ke level 
elit, ke pemerintahan, ke DPRD. Orang daerah tersingkir. Jumlahnya cuma tinggal 
sedikit. In migration itu ujungnya pada konflik. Saya kira terjadi di berbagai tempat. 



Selama resource nya masih cukup, dia ga perlu rebutan. Tapi kalau sumber daya 
terbatas, semua akan berebut naik jadi elit, masuk ke ekonomi, politik, pemerintahan, 
termasuk pendidikan. Nah di situ baru. Malaysia ini pinter. Dia beli tenaga murah, 
disuruh ngebangun. Begitu selesai, diusir-usirin. Dia cuma perlu budak. Nah kita bisa 
melihat pembangunan pusat pertumbuhan baru dalam konteks tadi. Ini bukan masalah 
pembangunan pelabuhan saja. Threshold selama ini ga pernah dihitung. Jadi anda 
punya kelayakan teknis, punya kelayakan finansial, tapi ga punya perhitungan di aspek 
politik dan sosialnya.  #00:21:02-4#  
 
P1: Di hampir semua wilayah kami tanya Bappedanya, apakah punya perencanaan 
sosial, pasti jawabnya "oh kami fokus di pembangunan infrastruktur dulu". #00:21:00-4#  
 
N1: Ya itu dengan keterbatasan mereka. Pusat yang harus mikirin itu.  #00:21:07-6#  
 
P1: Iya dan tradisi ini memang baru kita mulai.  #00:21:09-2#  
 
N1: Kata kuncinya: threshold. Berapa social thresholdnya? Apakah bisa mengimbangi 
dengan pertumbuhan ekonominya? Berbagai konflik itu, lokal versus pendatang dan 
sebagainya, itu kan karena masyarakat semakin terdesak. Seperti Melayu di Batam. 
Mereka kebanyakan jadi buruh di sana. Contoh ekstrimnya itu seperti Sampit. 
Cleansing dia sebenarnya. Dari sudut pandang Dayak, mereka terdesak oleh suku 
Madura. Nah nanti apakah Maloy, warga Kutainya juga akan terdesak? Saya 
menawarkan sistem kuota. Misal untuk tenaga kerja, ada kuota untuk orang lokal. Ga 
bisa disamakan. Selain itu, juga harus diprioritaskan akses kesehatan, pendidikan, 
infrastruktur, dsb nya bagi orang lokal. Misalnya seperti pembangunan di Papua. 
Kontraktornya kan bawa orang dari Jawa terus, karena kerjanya cepat dan sebagainya. 
Nah itu yang harus dipikirkan. Dulu orang Dayak ga merasa ada ancaman pada 
awalnya. Tapi lama kelamaan, gap itu berkembang. Jadi identitas kelokalan ini menguat 
karena ada ancaman dari luar. Apalagi kalau ditambah perebutan sumber daya alam di 
sana. Karena UU 33 ini ga mengatur soal kepemilikan lokal. UU kita menafikan ini. 
Masyarakat seperti diperas untuk menyerahkan kepemilikan lahan. Untuk bangun jalan, 
dan sebagainya. Lihat itu di Papua. Kalau dihitung, berapa kayu yang sudah diambil, 
mineral yang sudah diambil, batuan yang sudah diambil. Makanya itu kemudian 
menguatkan sense of localism. Ini karena demokratisasi dan desentralisasi juga 
soalnya. Imbasnya adalah cost pembangunan yang tinggi.  #00:26:23-2#  
 
Kami melihat kasus di mana kebutuhan ruang yang tidak cukup sama sekali itu di 
Bontang. Jadi Bontang itu utaranya PT Badak, selatannya Pupuk Kaltim. Mereka 
merasa merekalah yang membangun. Kemudian semua yang datang dianggap 
pendatang. Kedua PT ini sudah menerapkan sistem kuota. Tapi di sisi lain mereka juga 
menganggap ga ada orang asli Bontang. Nah kalau misalnya kalau wilayah-wilayah lain 
seperti Maloy kan kosong, memang kita udah kunjungan ke sana, yang ada cuma 
perkampungan kecil dan memang lahan sawit semua. Nah bila misalnya daerah yang 
mau dikembangkan daerah yang masih kosong tadi, misalnya gimana caranya 
menghitung threshold atau kuotanya? Jadi sebaiknya kebijakannya seperti apa ke 
depannya? #00:27:46-8#  



 
Teritorinya sudah jelas tuh, teritori suku apa. Yang dulu misalnya dia biasa cari ikan. 
Jadi wilayah yang sudah ada masyarakat aslinya. Nah kalau menghitung aspek 
lingkungan, bisa jelas, ukuran air, tingkat polusi, dsb. Tapi anda bisa menghitung 
kira-kira kapasitas maksimal wilayahnya. Berapa ke depan yang harus kita sisakan 
untuk daerah terbuka. Kemudian kepadatan atau densitas. Misalnya dalam 1 kilo meter 
persegi itu untuk 1000 orang. Tapi kita harus konsisten dengan itu. Pernah ke Fakfak 
ga? Bagus itu. Thresholdnya bagus itu. Untuk daerah tourism itu luar biasa. Tapi 
sekarang orang masuk terus ga karuan. Densitasnya makin tinggi. Seharusnya kita 
hitung densitas, kemudian dikaitkan dengan growth ekonomi, kemudian ruang, sumber 
air, segala macem. Dari situ akan berpengaruh terhadap sosial dan politik. Yang perlu 
anda hitung adalah densitas demografi dan kapasitas ruangnya. Nah kalau bisa 
melakukan itu, sudah luar biasa hebatnya. Itu yang membuat Singapura luar biasa 
hebat. Yang diukur adalah kepadatan penduduknya, tapi yang mau disasar adalah 
sosial politik dan ekonominya. Harus ada masterplan. Masukkan tadi aspek sosial 
politiknya. Kalau sudah ada, tidak bisa lagi sembarangan asal bangun permukiman 
baru, bangun kawasan industri baru, dsb. Kalau itu sampai ditabrak, akan ada 
function-function yang tidak berjalan. Lama-lama bisa terjadi konflik. Batam 
masterplannya bagus, tapi coba lihat, konsisten ga? Macetnya sekarang luar biasa. Itu 
karena thresholdnya ga dihitung. Itu New York kenapa harga propertinya bisa sangat 
mahal sekali? Itu salah satu mekanisme untuk membatasi pendatang. Singapura juga 
begitu. Ada perhitungan thresholdnya. Kalau ga begitu, sudah hancur dia. Nah itu yang 
coba dipikirkan ya. Ada kelayakan sosial. Ada ambang batas sosial politik. Layak ga 
daerah ini sosial politik. Saya kira ide itu harus coba dipikirkan ya. Sense of etnicity atau 
localism itu muncul dalam konteks kompetisi. Kompetisi itu tadi muncul karena 
thresholdnya dia tabrak. Paling gampang berangkat dari dencity, berapa sih kepadatan 
maksimalnya. Singapur bisa. Merancang pertumbuhan ekonomi, tapi ada thresholdnya. 
Sekarang yang susah adalah, anda dari politik ya, membuat indikator dan parameter.  
#00:34:29-8#  
 
Itu paling menjadi persoalan. Karena di Bappenas, semua pakai indikator ekonomi. 
Ketika kita muncul dengan satu ide dengan pembangunan politik, mereka selalu 
bertanya, indikatornya apa? #00:34:39-9#  #00:34:45-0#  
 
Anda bisa pakai contohnya kenyamanan lingkungan. Anda boleh pakai tingkat 
kebisingan, kemacetan, kepadatan, dsb. Anda bisa tanya kalau ada sumber kebisingan, 
orang merasa nyaman ga? Kalau itu ditabrak, dia akan kemungkinan ada 2. Pertama, 
dia akan meningkatkan toleransinya. Tapi sampai sejauh mana? Contohnya masalah 
penampungan sampah. Kalau sampah menggunung, apa yang anda rasakan? Kotor, 
bau, tidak sehat, tidak nyaman, dsb.. Contoh lain lagi kalau ada satu jalan, 
ekonomi-ekonomi pasti akan berkembang di sekitar itu. Semua rumah, toko, dibangun 
di sekitar itu. Karena ga diatur. Itulah threshold. Mana yang boleh dibangun mana yang 
tidak. Implikasinya ke fisik. Juga pada demografi. Kalau komposisi pendatang lebih 
banyak dari warga asli, itu bahaya. Artinya kan warga asli jadi minority, menjadi non-elit. 
Sama seperti di Sampit, Madura akan menggunakan kemaduraannya dalam mencari 
penghasilan. Dayak mempertahankan diri dengan kedayakannya. Belum lagi ditambah 



politik uang dan sebagainya. Keuntungan Batam adalah sangat sedikit penduduk 
aslinya. Kalau itu di Tanjung Pinang, lain ceritanya. Ga tau nanti Maloy itu seperti apa. 
Tapi harus diatur dari awal. Selama mereka terlibat dalam growth, happy mereka. Tapi 
kalau mereka left behind, yang growth hanya in migrants, baru muncul konflik. Apalagi 
kalau ada sumber daya alam itu. Coba lihat semua pemekaran pasti terkaitnya dengan 
sumber daya alam. Kabupaten baru, kecamatan baru, kecamatan jadi kabupaten baru, 
semua. Jumlah penduduknya mark up semua. Ga ada yang bener.  #00:38:02-7#  
 
Batam tuh ngomong kayak gitu di pemko Batam. Bahkan kami ga punya data pasti 
berapa jumlah penduduk kami sendiri. Terakhir itu data tahun 2010 katanya.  
#00:38:48-3#  
 
Iya jumlah penduduk itu dimark up semua. Coba sekarang tugas anda untuk 
memikirkannya. Growth pool yes. Tapi threshold harus ada. Nah hitung threshold tadi. 
Paling gampang mulai dari density dan kapasitas ekonominya serta daya dukung 
lingkungannya. Memungkinkan ga..  #00:39:15-2#  
 
Bagaimana tentang ini pak. Tadi bapak bilang penting sekali untuk mengembangkan 
kapasitas masyarakat lokal. tapi di saat yang bersamaan, ada semacam penguatan 
sense of localism. Nah menurut bapak seberapa penting ada kebijakan afirmatif dan 
kalaupun ada, sejauh apa pak? #00:39:30-0#  
 
Jadi dalam banyak hal, itu tadi, harus diberikan hak khusus awalnya. Misal pendidikan, 
pendidikan sampai SMA harus dijamin. Pendidikan iya, kesehatan iya, infrastruktur 
dasar iya. Nah sekarang bagaimana mempersiapkan dia untuk lintas generasi. Pada 
tahun ke berapa harus disiapkan lapangan pekerjaan. Tapi ini afirmatif action harus ada 
batasnya. Pada tahun ke sekian harus dibuka lapangan pekerjaan. Berapa banyak 
orang lokal yang bisa jadi posisi manajer. Tapi harus ada afirmatif tadi. Nah awalnya 
memang hak khusus. Tapi sekian tahun harus mulai dibuka. Jangan dilindungi terus.  
#00:41:11-3#  
 
Itu sampai berapa lama pak?  #00:41:14-3#  
 
Itu bisa dihitung, kira-kira 1 generasi. Pada usia produktif 17-18. Berarti kalau kita mulai 
sekarang, kurang lebih itu selama 15 tahun ke depan. Tapi harus ada hak khusus 
awalnya. Tantangannya adalah pada menghitung misalnya komposisi yang ideal 
berapa sih. Pendatang lokal berapa komposisinya. Kalau daerah masih kosong, 
mungkin masih bisa 50-50. Tapi kalau daerah yang sudah dense misalnya 70-30. Itu 
contoh saja, bukan saya bilang harus segitu.  #00:42:31-0#  
 
Ini soal persepsi para warga mendatang. Mereka yang sudah mulai berusaha dan 
semacamnya selalu bertanya, kita kan juga orang Indonesia, kenapa harus dibatasi. 
Nah bagaimana kita menyikapi itu pak? #00:42:59-8#  
 
Implikasi praktisnya adalah pembatasan dan pengaturan. Pembatasan lahan, jual beli 
lahan. Bukan melarang, tapi bisa mengatur dengan instrumen itu. Pengaturan 



mengenai permukiman, perdagangan, infrastruktur, segala macem. Otomatis living cost 
tinggi buat pendatang. Kemudian penghitungan terhadap pendatang. Kalau penduduk 
ada 100.000. kira-kira KTP pendatang ada berapa sih? Kalau jual beli KTP itu ga ada, 
pasti akan lebih gampang. Jadi kita ga ngelarang orang datang, ga ada itu. Sebenarnya 
banyak instrumennya, ada demografi, kependudukan, dengan kontrol KTP, kemudian 
ekonomi, instrumen lahan, bisa IMB, HGB, dsb. Itu semua bisa digunakan untuk 
threshold itu tadi. Tapi semua harus terintegrasi dengan baik. #00:45:05-1#  
 
-Rekaman terhenti- 
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P1: Jadi ada beberapa hal yang ingin kami dalami, Pak. Ngobrol-ngobrol santai aja 
dengan Bapak. Terkait dengan Bitung, kemudian KEK dan bagaimana sebenarnya 
peran FKUB dan gereja di antara masyarakat Bitung. Kemarin ada disebutkan bahwa 
gereja sebenarnya menyelesaikan banyak konflik di masyarakat. Kalau misalnya 
konflik-konflik itu terjadi antar personal atau kelompok-kelompok. Nah itu seperti apa? 
Dan kemudian peran sosial gereja seperti apa kalau di Bitung?  #00:03:00-3#  
 
N: Memang sebelum saya jawab, di Bitung itu peran gereja sangat signifikan. Agama 
ya. Kalau saya sebagai seorang pendeta, itu sangat signifikan di masyarakat. Jadi itu 
kalau di masyarakat kita di timur, khususnya di Manado ini, peran pimpinan agama itu 
masih sangat...rasanya mirip-mirip di Bali juga seperti itu. Atau di Jawa ya. Masih 
sangat menjadi panutan. Termasuk juga dalam berbagai hal. Termasuk juga 
mengkritisi, memberi masukan, motivasi, dan lains sebagainya di masyarakat. Nah 
sekarang pertanyaan sehubungan dengan masalah-masalah yang ada. Kan 
masyarakat kita di Bitung itu terus terang aja masyarakat yang sebagian besar 
pendatang. Masyarakat urban. Jadi aslinya orang Minahasa. Terus datang dari 
Gorontalo, dari daerah Sulawesi Selatan, dari Jawa. Kebanyakan mereka datang 
dagang. Kemudian ada juga penduduk dari Ambon dan Maluku Utara, yang mengungsi 
waktu kerusuhan, udah ga mau pulang lagi. Jadi sekarang penduduk di Bitung itu 
sudah sangat heterogen. Potensi konflik itu luar biasa. Karena apa? Kebanyakan di 
berbagai tempat itu masyarakat lokal dan masyarakat pendatang, yang lebih fight itu 
masyarakat yang pendatang. Baik dalam pekerjaan, dan lain sebagainya, gaya hidup, 
hemat, dan lain sebagainya. Sehingga mereka bisa lebih maju perekonomiannya. Jadi 
sebenarnya ini di satu sisi ini juga sebenarnya sesuatu yang di alam bawah sadar 
masyarakat lokat itu sebuah ancaman sebenarnya. Apalagi kalau kita misalnya bicara 
tadi dalam hubungan dengan KEK, industri, dan lain sebagainya. Kalau misalnya tidak 
dimanage dengan baik-baik dan pemerintah juga tidak bijak, kalau misalnya 
memperlakukan masyarakat lokal itu dan kemudian justru masyarakat lokal itu jadi 
penonton di daerah sendiri, itu potensi konflik. Saya pernah dengar di beberapa tempat, 
ada kebijakan di daerah-daerah tersebut untuk lebih mengutamakan putra daerah. 
Sebab begini, masyarakat kita kan memang masyarakat yang sudah sangat cair ya, 
bisa ke mana-mana. Apalagi sekarang kan UU Kependudukan memungkinkan 
masyarakat untuk bisa tinggal di mana saja di wilayah Indonesia. Karena itu punya 
potensi masalah yang besar untuk daerah seperti Bitung dan juga daerah-daerah lain, 
seperti Minahasa dan sebagainya. Karena ketika masyarakat pendatang itu ga bisa 



memahami konteks masyarakat lokal, itu bahaya, karena bisa menimbulkan konflik. 
Misalnya contoh, tentang kegiatan agama. Ada kecenderungan masyarakat pendatang 
itu memaksakan, misalnya tempat-tempat ibadah. Di Bitung itu, tempat ibadah 
masyarakat dibangun bebas, siapa saja bisa. Cuma akhir-akhir ini, masyarakat 
saudara-suadara yang Muslim itu lebih, istilahnya lebih, kasarnya, memaksakan, 
supaya mereka bisa membangun di banyak-banyak tempat. Contoh, di satu kelurahan, 
Girian Indah, itu satu kelurahan ada 7 mesjid. Dan di situ sebenarnya masyarakat agak 
keberatan kalau mau tambah lagi, sehingga kemudian didemo, sehingga ga jadi. 
#00:06:56-2#  
 
P1: Yang demo siapa? #00:06:57-2#  
 
N: Yang demo itu masyarakat kebanyakan Kristen, ormas adat. Di kita kan ada 
ormas-ormas adat, sama seperti di Bali kan. Cuma memang di Bali masih lebih kuat. 
Kalau di kita ini masih bersifat organisasi yang baru dibentuk. Kalau adek-adek tau, 
ormas-ormas adat ini di sini dibentuk sebenarnya mengantisipasi. Masyarakat kita di 
Sulawesi Utara itu ada ketakutan, jangan jadi seperti terjadi di Maluku Utara, Ambon, 
dan Poso. Mereka menganggap masyarakat pendatang itu "ancaman". Itu kalau tidak 
dikelola baik-baik oleh pemerintah, bahaya. Jadi kalau menurut saya, tadi pertanyaan 
penyelesaian masalah, di kita, di Bitung penyelesaian masalah itu sebenarnya simple, 
sederhana. Ketika komunikasi di antara kami jalan, pimpinan ormas-ormas agama, 
jalan komunikasinya, itu sangat efektif dalam menyelesaikan masalah-masalah. Cuma 
sejauh itu, sebatas itu. Tapi kalau sudah lebih meluas lagi, kalau ada provokasi tertentu, 
ada rekayasa, ada kepentingan-kepentingan politik, nah itu kita ga bisa. Karena 
settingan, ga bisa. Tapi kalau yang normal-normal, misalnya yang muncul masalah 
pendirian tempat ibadah, pelemparan tempat ibadah, perkelahian yang Kristen dan 
non-Kristen, itu kita bisa komunikasikan baik-baik. Tapi kalau sudah direkayasa, itu 
agak sulit. #00:08:36-0#  
 
P1: Kalau dia adalah konflik-konflik yang muncul secara alamiah, itu ga masalah ya.. 
#00:08:43-5#  
 
N: Itu ga masalah. Itu kita bisa atasi. Kebanyakan bisa kita mediasi. Masyarakat muslim 
yang memang sudah lama di Bitung sudah mengerti. Tapi takutnya kita yang 
pendatang-pendatang. Apalagi yang brewokan-brewokan itu, baju-baju koko itu kan 
garis keras. Mereka ga peduli dengan siapa saja, masyarakat lokal. Masyarakat kita di 
Minahasa itu masyarakat yang welcome, masyarakat yang terbuka. Siapa saja, bisa 
langsung akrab, bisa langsung diterima. Cuma, kalau masyarakat pendatang tertentu, 
yang dari latar belakang agama yang agak garis keras, mereka ga bisa cocok, karena 
mereka ga bisa komunikasi dengan kita. Karena mereka membatasi diri kan. Apalagi 
mbak ini di daerah kita di daerah Kristen. Terus kalau kita lihat yang pakai-pakai baju 
tertutup, itu ancaman.  #00:09:51-8#  
 
P1: Masyarakat yang asli Bitung merasa itu ancaman? #00:09:51-8#  
 
N: Ya. Tanda kutip itu ancaman. #00:09:54-8#  



 
P1: Nah umumnya mereka yang datang dengan memeluk kepercayaan tertentu seperti 
itu, itu mereka ngapain pak? Apakah dagang atau bekerja di industri atau bagaimana? 
#00:10:06-2#  
 
N: Kebanyakan pedagang atau memang, maaf ya saya agak jauh sedikit. Memang ada 
upaya untuk bikin masyarakat Bitung ini, secara demografi, itu lebih banyak pendatang. 
Jadi dikirim. Yang pengetahuan secara umum masyarakat di Bitung itu ada 
kelompok-kelompok yang sengaja mengirim masyarakat itu pendatang. #00:10:31-9#  
 
P1: Tadi Pak Pendeta mengatakan ada ormas-ormas yang muncul di Bitung 
sebenarnya sebagai langkah antisipasi terhadap pendatang, karena mereka 
menganggap bahwa pendatang itu sebagai dalam tanda kutip itu ancaman, dalam 
derajat tertentu. Nah mungking pak pendeta bisa cerita lebih jauh soal ormas-ormas 
yang dibentuk ini. Tadi kebetulan kami di jalan sempat lihat ada beberapa ormas-ormas 
seperti itu. Nah kapan mereka munculnya, sejak kapan mulai membesar, dan siapa 
saja anggotanya? #00:11:08-6#  
 
N: Sebenarnya ormas-ormas adat ini, mereka di daerah Sulawesi Utara ini muncul tidak 
lama setelah kerusuhan di Ambon. Saya lupa persis kapan mereka muncul. Paling 
tahun 2000an awal. Terus mereka itu dibentuk oleh tokoh-tokoh masyarakat. Mereka 
semacam membentuk diri mereka sendiri. Gereja tidak membentuk mereka, tidak 
terlibat. #00:11:41-5#  
 
P1: Gereja tidak membentuk mereka, pemerintah tidak membentuk mereka? Mereka 
hanya berkumpul, hanya melihat fenomena di tempat lain, terus takut itu terjadi di 
daerahnya? #00:11:48-7#  
 
N: Iya, betul. Sebenarnya ketakutan itu yang menyebabkan mereka bikin kelompok. 
Cuma memang sayangnya kelompok itu memang rata-rata masyarakat yang 
pendidikan agak di bawah dan gaya hidup mereka memang agak tidak terpelajar ya. 
Sebagian itu, kalau di kampung-kampung ya agak preman lah gitu. Walaupun tidak 
semua. Sebab anggota mereka sekarang udah lebih modern. Ada yang dokter, ada 
yang pejabat. Ga tau apakah yang pejabat itu masuk ke situ karena 
kepentingan-kepentingan, sekarang sudah agak lebih modern. Malah ada pendeta. 
Tapi bukan dari kami. Karena di sini kan di kami itu gereja mayoritas itu GMIM. Yang 
minoritas itu yang biasanya gabung ke situ. Jadi udah agak modern. Cuma agak 
mereka itu tidak ada komunikasi, koordinasi, dengan gereja secara institusi. Mereka 
bergerak sendiri. #00:12:52-2#  
 
P1: Tapi apakah mereka punya peran, tadi kan sebenarnya mengantisipasi, takut 
kejadian di tempat lain terjadi di tempat mereka. Nah ketika misalnya ada konflik sosial 
di masyarakat, apakah mereka ikut ambil andil di dalam konflik itu? #00:13:13-9#  
 
N: Jadi begini, mereka itu sebenarnya lebih bersifat antisipatif, preventif. Tapi kalau 
udah ga bisa dikendalikan atau dikuasai, baru mereka bisa bahaya. Contoh, barusan 



kan di Bitung hampir terjadi, masalah pendirian tempat ibadah juga. Kan ada penolakan 
dari kelompok masyarakat. Dari pihak yang satu memaksakan. Kemudian muncul 
reaksi. Tapi mereka lebih bersifat dialogis. Ketika dialognya ga masuk, baru mereka 
pakai tekanan massa. Sampai hari ini belum pernah kejadian, secara signifikan belum. 
Tapi menjurus ke terjadinya kerusuhan sudah berapa kali. Tapi dia ga berlanjut.  
#00:14:10-7#  
 
P1: Memang jumlah kelompok tersebut signifikan? #00:14:30-4#  
 
N: Yang mana? #00:14:30-4#  
 
P1: Kelompok muslim yang tadi pendatang di Bitung.. #00:14:30-4#  
 
N: Kalau di Bitung sekarang, walaupun jumlah pendatangnya saya tidak tahu pasti, tapi 
kalau secara head to head kelompok agama di Bitung, paling banyak sekarang muslim. 
Tapi kalau kita gabung, misal kita GMIM, dengan mereka, pasti lebih banyak mereka. 
Katolik dengan mereka, banyakan mereka. Tapi kalau kita gabung, di Bitung sekarang 
ya sekitar 55 - 45 [%] atau 60 - 40 [%]. Mereka itu 40 [%] atau 45 [%]. Tapi karena 
mereka masuk secara...ekspansinya cepat. Karena kan mereka itu cepat dalam urusan 
kalau kawin, masih umur belasan tahun sudah kawin, 13 tahun. Kalau di masyarakat 
kita, khususnya yang Kristen, ada sih, cuma rata-rata usia perkawinan sekitar 20 tahun. 
Jadi mereka lebih, secara demografi, mereka lebih cepat. #00:15:32-6#  
 
P1: Kalau hubungan antara pemerintah dengan pemuka-pemuka agama? Terus dalam 
menangani konflik misalnya? #00:15:43-9#  
 
N: Hubungan pemerintah dengan tokoh-tokoh agama terkait masalah-masalah itu, 
normatif aja, pendekatan secara, apa istilahnya...lebih bersifat himbauan. Kalau 
menurut saya sebagai pendeta, kalau di Bitung, pemerintah Kota Bitung kurang efektif 
dalam mempergunakan komunikasi baik dengan tokoh-tokoh agama. Karena menurut 
kami, kebanyakan mereka gunakan untuk pemerintahan sekarang, kelompok agama 
untuk kepentingan pemilihan kepala daerah. #00:16:23-1#  
 
P1: Hanya itu saja? Dalam hal memelihara perdamaian di tengah masyarakat? 
#00:16:28-5#  
 
N: Itu cuma lip service. Kebanyakan pidato-pidato. Tapi kalau lebih ke dalam... Karena 
salah satu masalah kita itu di anggaran antara lain. Itu menunjukkan perhatian 
pemerintah kurang karena mereka tidak terlalu memberikan kesempatan kepada kita 
untuk mempergunakan organisasi ini untuk secara lebih efektif di masyarakat. Kan 
kalau kita bergerak, mesti didanaikan. Rapat-rapat, dan sebagainya kan butuh dana 
anggaran. Pemerintah tidak terlalu. Tapi kalau perhatian pemerintah contoh, ini saya 
berikan contoh karena fakta di lapangan. Kalau pemerintah memberikan perhatian 
kepada umat tertentu, misalnya panitia hari-hari raya besar umat muslim, mereka punya 
anggaran. Untuk Muhammadiyah, mereka punya anggaran. Untuk LDI (Lembaga 
Dakwah Islam), mereka punya anggaran. MTQ ada. Tapi di organisasi lain engga ada. 



Paling-paling dana hibah untuk pembangunan bansos. Tapi itu untuk semua agama. 
Tapi kalau misalnya untuk organisasi fungsional, pemerintah ga punya anggaran. Dari 
situ aja, kita bisa melihat bahwa sebenarnya pemerintah kurang memberikan perhatian 
untuk organisasi atau misalnya memelihara atau mendorong.  #00:17:54-3#  
 
P1: Di awal pak pendeta katakan, harusnya ada nih keberpihakan pemerintah terhadap 
orang lokal dibandingkan pendatang, seperti di beberapa daerah lain, kayak daerah 
industri, itu sudah melakukan keberpihakan itu. Bagaimana pak pendeta melihat apa 
yang dilakukan pemerintah Bitung terhadap orang-orang asli Bitung dalam 
keberpihakan itu? Sudah terlihat? #00:18:35-7#  
 
N: Kalau saya sih belum punya data pasti untuk itu. Tapi fenomenanya kita melihat 
kalau misalnya memberikan kesempatan seluas-luasnya, contoh untuk pegawai negeri, 
untuk pejabat, masih didominasi oleh masyarakat lokal. Tapi kalau untuk 
kesempatan-kesempatan kerja di perusahaan itu kan urusannya sama perusahaan. 
Kalau menurut saya pemerintah Kota Bitung lebih bersifat...kalau untuk perhatian untuk 
masyarakat, cenderung memberikan perhatian yang merata. Sama. Tidak ada 
semacam mengistimewakan. Lebih bersifat...memang sih, itu kan mbak, mesti ada 
penelitian kan untuk melihat kuantitatifnya.  #00:19:34-2#  
 
P1: Jadi belum ada data pasti ya? #00:19:34-2#  
 
N: Belum ada data pasti. Cuma kalau kita, kita kurang mendapat semacam, masyarakat 
lokal itu tidak mendapat perhatian yang istimewa. Ada program-program tertentu kan 
juga... Misalnya pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi juga masyarakat 
lokal tidak terlalu didorong, yang penting programnya jalan, anggaran jalan. Mau siapa 
yang terima anggaran pun mereka ga peduli. Mestinya kan mereka kerja sama dengan 
gereja-gereja, memberikan tawaran kerja sama, misalnya ambil ini program. Misalnya 
dalam hubungannya dengan pemberdayaan ekonomi. Untuk pembuatan kue, pelatihan 
pembuatan ini, bisnis ini, warung, mungkin program ini bisa mereka tawarkan. Tapi 
sampai hari ini belum pernah. Justru yang saya lihat paling banyak memanfaatkan itu 
dari pihak pendatang. Karena mereka tahu itu. Mereka kan dapat informasi dari Jakarta, 
ada tuh program-program itu di daerah. Diambil, dihubungi. Kalau masyarakat kita 
kurang terlalu proaktif untuk memanfaatkan itu. Kurang.  #00:20:45-3#  
 
P1: Berarti kan ada yang salah ni dengan komunikasi pemerintah dalam hal warganya. 
Jadi pendekatannya hanya pendekatan program tanpa membenahi sasarannya. Artinya 
kan juga tujuan dari pemerintah misalnya menyiapakan masyarakat Bitung yang lebih 
mudah untuk diserap oleh lapangan kerja itu sebenarnya ga terlalu berjalan dengan 
baik. Kemarin sempat juga bicara mengenai soal tidak ada kurikulum yang nyambung 
antara sekolah kita dengan apa yang dibutuhkan oleh industri. Apakah itu benar? 
#00:21:34-5#  
 
N: Kalau menurut saya, mohon maaf mbak ya, kalau pemerintah di Bitung itu, bagi saya 
sebagai tokoh masyarakat, saya ga melihat mereka punya kepedulian dalam upaya 
membangun masyarakat yang bermartabat, beradab, dan sebagainya. Mereka ga 



peduli itu. Walikota kita kan orangnya, maaf ya, Chinese. Orientasinya bisnis. Dan 
kepentingan bisnis itu kan ga memandanga agama. Yang penting keuntungan. Itu satu. 
Yang kedua, rata-rata mbak, pemerintah di mana saja, setiap kali dia berkuasa, 
pikirannya udah untuk periode kedua, jadi bagaimana supaya dia bisa merebut hati 
masyarakat pada umumnya. Jadi permasalahannya di situ. Kita ga punya pemimpin 
daerah yang betul-betul punya hati untuk membangun masyarakat, untuk 
mempersiapkan masyarakat dalam menghadapi era modern ini. Ekspansi 
pendatang-pendatang, bahkan dari luar negeri, itu harus diantisipasi. Pidato sih ada 
mbak. Tapi actionnya ga ada. Nah pemberdayaan masyarakat untuk hal-hal begitu ga 
ada mbak. Sangat disayangkan untuk pemerintah kota Bitung. Takutnya jadi seperti 
Jakarta. Penduduk Jakarta, Betawi ga siap. Datang pendatang, mereka tersingkir.  
#00:23:29-5#  
 
P1: Karena di Batam juga gitu, pak pendeta. Jadi di Batam terjadi hal yang mirip seperti 
Bitung, tapi mereka lebih masif, sampai akhirnya muncul rumah-rumah liar, tapi mereka 
lebih parah, dengan adanya dualisme antara BP Batam sama pemerintah kota. Kita 
sebenarnya datang ke sini dalam rangka mengantisipasi itu di Bitung juga. Kita ingin 
melihat bagaimana perkembangan industri di Bitung dan bagaimana mempengaruhi 
perkembangan masyarakatnya. Tujuan penelitian ini sebenarnya seperti itu. Kemarin 
ada juga yang menyebut kalau masyarakat itu sebenarnya tidak ada yang menolak 
Kawasan Ekonomi Khusus. Justru terlalu lama masyarakat Bitung diberi harapan soal 
kawasan ekonomi ini. Nah bisa cerita sedikit soal itu?  #00:24:27-2#  
 
N: Jadi kan cerita tentang KEK itu sudah dari zaman walikota .......... Jadi kalau dihitung 
sudah sekitar hampir 15 tahun bicara tentang KEK. Bicara tentang IHP itu sudah lama 
mbak. Kemudian masyarakat di Bitung sudah ga terlalu peduli sebenarnya. Walaupun 
sekarang ada perkembangan. Ada tanda-tanda bahwa itu akan terealisasi. Kan kita 
juga tahu KEK itu kalau dalam jangka waktu 3 tahun ga berkembang kan, bisa batal 
untuk daerah itu, bisa dipindah ke daerah lain. Persoalan sekarang mbak, mungkin di 
mata pemerintah melihat bahwa KEK itu solusi untuk kesejahteraan masyarakat di Kota 
Bitung. Tapi di lain pihak, sebenarnya bagi kita itu ancaman. Sebab kalau kemudian dia 
terealisasi, dan masyarakat Bitung itu datang dari berbagai penjuru, terus budaya lokal, 
kebiasaan masyarakat daerah, apakah itu yang bersifat religius, adat, dan sebagainya, 
tersingkir. Di situ bahaya lebih besar daripada kesejahteraan. Kalau masyarakat kita di 
Bitung mbak, tipologi masyarakat Minahasa tidak seperti orang, maaf ya, orang Cina, 
orang Bugis, orang orientasi bisnis. Di masyarakat kita yang penting nyaman-nyaman, 
sehat-sehat, baik-baik saja, cukup. Makanya masyarakat kita di Minahasa khususnya 
enggak ngotot untuk jadi kaya raya. Mereka udah ada duit, udah puas. Beda sama 
masyarakat yang orang Bugis, orang Makassar, orang Madura, misalnya. Itu orientasi 
kan kesejahteraan bagi masyarakat itu oleh pemerintah itu dibaca misalnya perubahan 
gaya hidup. Ekonomi secara kuantitatif meningkat. Tapi justru di kita masyarakat yang 
ada di Bitung, khususnya sebagai orang Kristen, kalau ada kemajuan secara ekonomi, 
tapi ada kemunduran secara moral, itu kan sangat memprihatinkan. Itu agak lebih 
bagus kalau kayak di Bali, Bali boleh maju, tapi masyarakatnya tetap masyarakat yang 
hidup dengan tradisi yang rukun. Tapi takutnya kita di Manado mbak, Manado ini, 
orangnya paling cepat sekali menerima perubahan, sangat-sangat terbuka. Dan itu 



sebenarnya plus minusnya itu ada. Plusnya itu apa yang baru yang baik gampang 
untuk diadopsi. Bahayanya, sesuatu yang berbahaya juga bisa menjadi ikut dikonsumsi 
masyarakat. Contoh di Bitung itu kan tahun 60an ada kapal dari berbagai negara 
sandar. Itu daerah bebas visa. Itu tahun 60an. #00:28:38-8#  
 
P1: Bitung itu dulu memang sudah daerah bebas visa tahun 60an? #00:28:40-9#  
 
N: Iya. Jadi di situ kapal dari mana-mana sandar untuk ambil air, makanan dan lain 
sebagainya. Tapi kemudian ditetapkan jadi...dia jadi sunyi lagi. Dulu mbak di situ tahun 
60an - 70an sudah banyak pelacuran.  #00:29:00-9#  
 
P1: Jadi sebetulnya Bitung sudah punya sejarah sebagai kota yang terbuka dan 
pelabuhan besar, dengan pertukaran budaya, begitu ya? #00:29:13-0#  
 
N: Iya, tahun 60an mbak, boleh tanya-tanya. Itu di sana masyarakat sudah sering 
ketemu orang asing. Tapi juga pelacuran sebagai tempat hiburan-hiburan malam. Jadi, 
kapal dari mana-mana bisa sandar. Tapi ketika ada peraturan baru dari pemerintah, ga 
bisa lagi kayak begitu. Dia harus ke Surabaya atau Jakarta atau Makassar. Kemudian 
dia turun lagi. Kemudian dia berubah jadi daerah perikanan, pengembangan perikanan.  
#00:29:49-9#  
 
P1: Jadi masyarakatnya beralih ya, dari jasa yang begitu kemudian jadi perikanan...  
#00:30:00-4#  
 
N: Iya, jadi perubahan itu sebenarnya kalau di kita bagus. Karena kemudian pelacuran 
hilang, tempat hiburan malam juga jadi sunyi. Itu sekitar tahun 90an sampai 2000an. 
Sekarang kan tempat hiburan malam banyakan di Manado. Kalau adek-adek ke Bitung 
itu agak sunyi kalau malam hari. Terus yang ramai di daerah Girian itu. Banyak orang 
bertransaksi.  #00:30:38-5#  
 
P1: Nah kemarin juga ada yang menyatakan bahwa banyak sekali konflik-konflik yang 
bisa ditengahi gereja, yang kemudian ga sampai membesar menjadi konflik yang lebih 
fatal. Tapi tadi juga pak pendeta menyebutkan ada beberapa konflik yang hampir jadi. 
Itu kenapa? Apa faktornya? Apakah faktor rekayasa tadi atau apa memang masalah itu 
serius? #00:31:13-5#  
 
N: Jadi kita kan baru 2 kali ada kejadian yang hampir kerusuhan. Terakhir yang bulan 
Juli lalu. Jadi pada waktu itu memang agak lebih dari biasanya skalanya. Lalu kita lihat 
memang ada beberapa oknum yang datang bermain dari luar. Lalu bagi kita, mereka itu 
memaksakan... Saya cerita sedikit ya.. Jadi mereka itu kan ada rencana pembangunan 
mesjid, terus masyarakat melihat bahwa itu belum layak, karena di dekat situ juga ada 
mesjid. Dan masyarakat minta kalau boleh, ini ada permohonan dukungan, tapi ada 
pemalsuan. Dukungan-dukungan itu kemudian ada beberapa yang menarik. Lalu ada 
masyarakat yang menyatakan sebagai pengguna masjid ternyata bukan orang situ. Jadi 
kemudian masyarakat situ menolak. Dimediasi oleh kami, FKUB. Solusinya diadakan 
pendekatan ulang. Tapi di pihak panitia pembangunan, mereka memaksakan. Dan 



kemudian terjadi reaksi-reaksi. Dan sepertinya mereka istilahnya memancing terus 
supaya di masyarakat itu lebih meningkat. Puncaknya itu terjadi pemukulan dari pihak 
mereka. Nah itu kan aneh. Dari kelompok masyarakat yang agak minoritas, walaupun 
sekarang sudah bukan minoritas lagi. Pendatang, tapi mereka melakukan pemukulan 
kepada masyarakat lokal. Itu kemudian memicu. Keesokan harinya kemudian terjadi 
demo. Hampir terjadi penyerangan dari pihak ormas-ormas adat. Tapi kemudian 
berhasil dikendalikan, dikomunikasikan. Tokoh agama turun dan selesai. Gubernur juga 
turun tangan dan selesai.  #00:33:16-0#  
 
P1: Sebenarnya rentan ya hal-hal seperti itu terjadi.. #00:33:22-0#  
 
N: Rentan, sebenarnya rentan, kalau pemerintah tidak memberikan semacam 
perhatian. Misalnya begini, bagi kita, masyarakat lokal, pemerintah mesti batasi 
masyarakat pendatang, yang tanda kutip, maaf ya, punya kecenderungan jadi 
pelaku-pelaku kerusuhan. Misalnya yang garis keras. Itu mesti dibatasai, walaupun... 
#00:33:51-6#  
 
P1: Cara pembatasannya kemudian bagaimana ya.. Maksudnya adakah solusi yang 
sudah terpikirkan? #00:33:56-9#  
 
N: Mestinya kan dari pihak pemerintaha adakan semacam pendataan penduduk dari 
rumah ke rumah. Datang dari mana, tujuan apa, untuk apa. Kalau ada pekerjaan yang 
jelas, ga akan masalah. Tapi kalo enggak, ini orang-orang yang mesti diberi tanda, 
diberi perhatian oleh pemerintah. Pemerintah kita ga bisa sampai sejauh itu mbak. 
Karena kalau mereka mau melangkah sejauh itu, mereka takut kehilangan simpati. 
#00:34:31-6#  
 
P1: Ada memang tujuan politis untuk membesarkan untuk kemudian mendapatkan 
dukungan.  #00:34:38-5#  
 
N: Iya, itu memang terjadi. #00:34:41-5#  
 
P1: Tadi idenya demikian. Kemudian untuk menghindari konflik, begitu. Nah apabila 
nanti misalnya ada KEK. KEK ini kan pasti jelas akan terulang lagi apa yang terjadi di 
tahun 60an dan 70an itu, ditambah dengan membesarnya komunitas pendatang. Kapal 
yang bersandar, ABK yang bersandar pun jumlahnya tidak kecil. Nah menurut pak 
pendeta, apakah masyarakat Bitung sendiri siap dengan itu? #00:35:14-3#  
 
N: Tidak tahu...*tertawa* #00:35:14-7#  
 
P1: Kalau sehari-hari ketemu sama masyarakat, kira-kira masyarakat yang ada 
sekarang di Bitung, mereka akan bisa ga menerima perubahan itu dan mampu untuk 
supaya konflik ini ga terjadi? #00:35:31-9#  
 
N: Sebenarnya pasti bisa. Asal mereka dilibatkan. Mereka diprioritaskan untuk misalnya 
kan pekerjaan-pekerjaan yang kasar kan ga perlu didatangkan dari Jawa, dari 



Makassar. Pekerjaan-pekerjaan kasar yang bisa ditraining juga kan boleh di tempat itu. 
Diprioritaskan dong masyarakat lokal. Sebab, kalau kemudian masyarakat lokal 
diberdayakan dan kemudian tidak cukup, maka pemerintah harus buka kesempatan, 
tambah kuota lagi. Sebab mbak, tetap di masyarakat kita misalnya, karena ini 
pengalaman kerusuhan Ambon, Poso, dan sebagainya. Ketakutan terhadap orang 
muslim itu besar di masyarakat kita. Itu pun mereka terima, welcome. #00:36:32-6#  
 
P1: Terima itu karena budayanya yang terbuka. Ketakutan itu karena kerusuhan Ambon 
dan Palu terlalu dekat dengan mereka kan, seolah-olah mereka kayak diapit dari bawah 
dan sebelahnya. Kemarin ada yang menyebut begini pak pendeta, jadi dibilang bahwa 
masyarakat Bitung sebenarnya ga ada yang menolak KEK, jadi beberapa hal tentang 
KEK juga disosialisasikan selain oleh pemerintah, juga oleh beberapa tokoh-tokoh 
agama juga dilakukan sosialisasi mengenai kebaikan KEK. #00:37:08-4#  
 
N: Iya, kita melakukan beberapa seminar-seminar di gereja.  #00:37:09-1#  
 
P1: Berarti gereja juga mengambil peran dalam mensosialisasikan program KEK? 
#00:37:13-7#  
 
N: Ya, untuk mempersiapkan masyarakat kita, supaya tahu dan dapat memposisikan 
diri. Kita aktif mensosialisasikan. #00:37:24-5#  
 
P1: Kira-kira kalau di gereja yang tempat pak pendeta, dalam 1 tahun terakhir ada 
berapa kali kegiatan sejenis itu? #00:37:32-7#  
 
N: Kita mengadakan seminar minimal 2 kali. #00:37:38-3#  
 
P1: Dalam setahun terakhir terkait KEK itu? #00:37:36-8#  
 
N: Iya. Dalam waktu 1-2 tahun terakhir ini, ada 2 kali seminar, baru seringkali itu kan 
dikhotbahkan.  #00:37:47-0#  
 
P1: Khotbah, kalau khotbahnya konsisten ya? #00:37:47-0#  
 
N: Konsisten dijalankan. Bagaimana kita mempersiapkan diri, bagaimana supaya kita 
tidak menjadi penonton, bagaimana kita secara SDM mampu bersaing. Dan juga 
sambutan-sambutan pemerintah menjelaskan itu sering. Pemerintah hadir, jelaskan. 
Tapi yang jadi soal, yang kayak tadi itu, sejauh mana pemerintah akan mengelola KEK 
itu untuk kesejahteraan masyarakat lokal. Sejauh mana masyarakat lokal itu 
diberdayakan dan diberi peluang. Nah ketakutan ini sampai pada masalah politik, 
pemilihan walikota. #00:38:35-8#  
 
P1: Itu instrumen ya... #00:38:35-8#  
 
N: Kita jadi takut, kalau pilih ini nantinya kita akan terpinggirkan, diprioritaskan yang 
tua-tua. Ketakutan. #00:38:43-5#  



 
P1: Kalau yang sekarang, kan ada 6 pasang tuh di Bitung. Ada yang perwakilan dari 
muslim ga? #00:38:50-6#  
 
N: Ada.  #00:38:52-3#  
 
P1: Wakilnya ambil dari muslim? #00:38:53-8#  
 
N: Walikotanya. #00:38:54-8#  
 
P1: Walikotanya... #00:39:00-8#  
 
N: Cuma 1. #00:39:03-7#  
 
P1: Itu dari partai atau independen? #00:39:04-7#  
 
N: Dari partai. Gabungan partai. #00:39:11-3#  
 
P1: Nah kalau dananya sendiri, jadi kan ada sosialisasi dari gereja, terkait dengan KEK, 
pemerintah boleh datang menjelaskan kepada umat tentang KEK. #00:39:27-7#  
 
N: Dana itu kita upayakan sendiri. #00:39:27-7#  
 
P1: Itu dana diupayakan sendiri ya... #00:39:28-0#  
 
N: Jadi contoh begini mbak. Kita buat acara dalam rangka hari besar gereja. Misalnya 
hari besar gereja apakah itu Paskah, dan lain sebagainya. Itu acara-acara yang 
dipersiapkan ada kegiatan-kegiatan lomba misalnya atau ada juga kegiatan seminar. Itu 
dipersiapkan oleh jemaat lokal, dananya dan lain sebagainya, pembicaranya. Tapi 
kalau biasanya kan pemerintah tidak dibayar untuk pembicara. Mereka tampil karena 
mereka berkepentingan untuk menjelaskan itu. Kalau di masyarakat sering diadakan.  
#00:40:09-2#  
 
P1: Kalau biasanya saya kira ada join antara humasnya, atau dewan KEK, dengan 
beberapa pendeta, atau dengan masyarakat, untuk bikin satu seminar yang serius 
tentang KEK.  #00:40:26-1#  
 
N: Kalaupun ada, saya nggak tahu. Artinya begini, mestinya kan begitu ya. Supaya 
pemerintah lebih bisa mengkomunikasikan program mereka sampai ke lini yang 
terbawah. Sebab biasanya pemerintah menggunakan anggaran sosialisasi itu lebih 
yang bersifat "yang penting anggarannya dihabiskan". Ada dana, bikin apa, ini, ini, ini. 
Sudah bikin aja. Masyarakat hadir sekian, oke. Tapi timbal balik atau evaluasinya ga 
ada. Yang penting sudah dilaksanakan. Itukan kebiasaan pemerintah kita. #00:41:11-2#  
 
P1: Tapi kalau misalnya dananya ga ada dari pemerintah, ini kan kita anggap satu 
program besar ya, salah satunya juga ada kekhawatiran dengan pihak gereja nanti ada 



pendatang, dan lain sebagainya, tapi kenapa kemudian gereja konsisten mendukung 
KEK ini? #00:41:31-1#  
 
N: Karena kita berpikir juga mau tidak mau KEK itu kan akan terealisasi. Kan kita ga 
punya kepentingan untuk bilang ga bisa. Harus, karena pada prinsipnya hubungan 
pemerintah dengan gereja itu lebih bersifat hubungan mendukung program-program 
pemerintah. Jadi karena mau tidak mau dia akan jadi, maka kita pun harus 
mempersiapkan jemaat.  #00:42:00-3#  
 
P1: Jadi sifatnya lebih karena antisipasi dan mempersiapkan jemaatnya jangan sampai 
benar-benar terpinggir, gitu ya? #00:42:08-8#  
 
N: Iya.  #00:42:11-7#  
 
P1: Dan itu juga dilakukan melalui sekolah-sekolah yang punya jaringan GMIM ya, pak 
pendeta? Maksudnya dalam hal mensosialisasikan nanti ke depannya kita punya 
tantangan-tantangan.  #00:42:24-0#  
 
N: Oya, pasti itu. Itu juga kita bicarakan di sekolah-sekolah. Itu kita jadikan semacam 
motivasi ya kepada anak-anak. Kalau menurut saya mbak, kalau urusan KEK di Bitung 
itu sosilisasi dan komunikasi ke masyarakat itu luar biasa intens. Justru sebenarnya 
masyarakat yang lebih banyak mengcover atau membantu pemerintah untuk 
mensosialisasikan lagi. Sampai di tingkat paling bawah. Kalau kita mestinya 
kolom-kolom. Kolom itu ada gereja, terus ada kelompok-kelompok ibadahnya. Itu 
disosialisasikan di situ.  #00:43:15-7#  
 
P1: Berarti masyarakatnya sadar dan ga ada yang menganggap bahwa ah KEK ini 
nanti berdampak jelek terhadap kita. Ayo kita lawan. #00:43:25-8#  
 
N: Engga. Sama sekali kalau menurut saya engga ada. Memang ada sih yang sifatnya 
lebih bersifat pesimis ya. Okelah, sukses, berhasil, Bitung menjadi maju, tapi 
pesimisnya itu prostitusi, kehidupan masyarakat akan berubah. Masyarakat akan 
berorientasi kepada hal-hal yang seperti itu dan tidak lagi peduli akan kebutuhan 
spiritual mereka. Tapi kalau bersifat menolak, rasanya... #00:44:02-3#  
 
P1: Belum pernah ada gerakan yang terlihat untuk menolak.. #00:44:04-5#  
 
N: Perasaan sih ga ada.  #00:44:02-8#  
 
P1: Kecuali soal konflik-konflik tanah yang ada di KEK itu ya.. #00:44:10-2#  
 
N: Iya.. #00:44:11-6#  
 
P1: Dan itu entah siapa itu mereka.. #00:44:12-7#  
 
N: Nah itu tuh kan karena pemerintah tidak tegas. Itu kan memang tanah pemerintah. 



Kalau pemerintah mau tegas kayak Ahok, enak kita. Tapi parahnya kita punya 
pemimpin yang kalau mau bertindak lebih nanti takutnya tidak dapat simpati pemilihan. 
Jadi semua diakomodasi sedemikian rupa.  #00:44:41-5#  
 
P1: Pemimpinnya terlalu akomodatif ya.. #00:44:41-5#  
 
N: Akomodatif karena kepentingan pemilihan selanjutnya. Itu susahnya di kita. 
#00:44:50-6#  
 
P1: Ada yang bilang pak pendeta, terkait soal prostitusi, Bitung itu kalaupun nanti 
KEKnya jadi, berkembang jadi kota industri, toh Bitung dengan pelabuhannya yang 
besar, IHP dan sebagainya, hanya jadi kota transit. Yang besar nanti akan tetap 
Manado. Yang besar nanti kota-kota lain di sekitar Bitung. Bitung mah cuma jadi tempat 
transitnya doang. Apakah memang pemikiran yang seperti itu perlu dipikirkan oleh 
masyarakat? Apakah mereka memang berpikir kalau ini jadi, oh kita punya harapan? 
#00:45:27-3#  
 
N: Iya, punya harapan untuk bisa bekerja dan punya penghasilan yang lebih baik. 
Anak-anak itu banyak yang sekolah, punya kesempatan untuk dapat bekerja. 
Kesempatan bekerja. Makanya yang menjadi ketakutan itu kan yang pendatang.  
#00:45:50-2#  
 
P1: Kesempatan dan harapan itu hilang ketika banyak pendatang yang muncul  
#00:45:53-8#  
 
N: Apalagi pendatang-pendatang yang garis keras. Di sini mbak orang dari mana-mana 
datang, dari berbagai suku. Bali juga banyak di sana. Tetangga saya di belakang Bali. 
Cuma yang satu ini yang engga bisa. Apalagi kalau mereka sudah mengkafir-kafirkan. 
Itu mbak kita kan tersinggung berat mbak. Di daerah kita, mereka mengkafir-kafirkan. 
Kayak di Bali juga kan begitu. Makanya ga bisa akur kan dengan masyarakat di Bali. 
#00:46:44-4#  
 
P1: Iya sama. Relatif sama dengan di Bali, karena Bali kan masyarakatnya relatif 
terbuka, kemudian selalu berusaha untuk melakukan akulturasi. Tapi akhirnya karena 
memang terlalu terbuka dan ekspansinya terlalu kencang, ya jadinya multikultur 
masyarakatnya. Sehingga pengelolaan multikulturalisme itu yang kemudian menjadi 
soal kan. Ada kepentingan pemilihan walikota. Itu juga tuh sering terjadi.  #00:47:30-0#  
 
P2: Tadi dari penjelasan bapak, kalau dari gereja memang aktif dan intensif 
mensosialisasikan masalah KEK sampai masyarakat di akar rumput.  #00:47:28-1#  
 
N: Tapi sifatnya lebih bersifat motivasi ya supaya masyarakat siap, dalam pengertian 
agar tidak ketinggalan kereta.  #00:47:37-2#  
 
P2: Betul ga pak, kalau saya simpulkan, mempersiapkan masyarakat itu sebenarnya 
cukup intens, tapi dilakukan oleh masyarakat sipilnya sendiri, sementara fungsi itu yang 



seharusnya dilakukan oleh pemerintah, tapi pemerintah tidak melakukannya dengan 
optimal? #00:48:01-0#  
 
N: Betul. Pemerintah sebenarnya melakukan. Pemerintah sebenarnya intens, tapi 
sifatnya hanya sambutan-sambutan.. Pemerintah selalu diundang kalau ada 
acara-acara gereja. Pemerintah selalu diundang untuk memberikan 
sambutan-sambutan.  
 
*Pak Kepala Bappeda bergabung* #00:50:33-0#  
 
N1: Tadi ditelepon untuk diskusi pendalaman. Saya sampaikan bahwa pada dasarnya 
di Bitung sudah siap menyambut KEK. Tapi dari pihak masyarakat, jika KEK nanti jadi, 
bagaimana dengan masyarakat lokal? Ini yang dikhawatirkan kan yang 
pendatang-pendatang. Kalau mereka datang dengan skill dan kemampuan, tapi 
pemerintah tidak mengantisipasi, tidak memberikan prioritas pada masyarakat lokal, itu 
yang akan jadi resiko besar ke depan bisa jadi masalah. Juga saya sampaikan, kalau 
kita di Bitung sosialisasi KEK itu dibantu oleh gereja, karena kita sampaikan juga di 
khotbah, dalam sambutan-sambutan, sampai di tingkat bawah. Jadi pemerintah sangat 
terbantu. Cuma mungkin yang muncul dari diskusi ini, sebenarnya bisa ada hubungan 
komunikasi yang lebih intens lagi dari pemerintah dengan gereja untuk 
mensosialisasikan. Misalnya begini, orang sering bikin seminar, seminar dalam rangka 
HUT jemaat, dalam rangka paskah, dan lain sebagainya, salah satunya tentang KEK, 
dan lain sebagainya. Itu sebenarnya yang dilaksanakan gereja sendiri tanpa ada 
bantuan dari pemerintah. Artinya dia berdiri sendiri.  #00:51:39-2#  
 
P1: Artinya masyarakat sipil di Bitung ini kan aktif ya, mensosialisasikan 
program-program pemerintah ya. #00:51:47-4#  
 
N1: Tidak ada sedikitpun misalnya melawan atau mengatakan KEK itu tidak boleh. 
Tidak ada. Hanya kita mengantisipasi, kalau dia jadi, kita itu mau di mana. Pemerintah 
mau back up engga masyarakat lokal ini. Memang kalau dia jadi pak, bahaya itu, 
karena kemudian akan timbul kecemburuan sosial.  #00:52:14-1#  
 
N2: Pasti itu. Ketika masyarakat lokal itu tidak terlibat di dalam, dia seperti jadi 
penonton, bisa muncul friksi itu.  #00:52:27-3#  
 
N1: Sekarang saja ada ketakutan terhadap pendatang-pendatang, khususnya terhadap 
yang muslim, apalagi kalau yang garis keras. Di daerah kita saja, mereka tidak takut, 
apalagi di daerah mereka. Di daerah kita, umat Kristen dan muslim sudah lama 
berdampingan. Dari tahun 1700an, 1800an, sudah rukun, baik-baik saja. Cuma 
belakangan ini, ketika muncul yang tadi, garis-garis keras tadi, itu jadi ketakutan, 
kadangkala suka ketakutan berlebihan. Karena kan reaksinya muncul ormas-ormas itu.  
#00:53:14-5#  
 
P1: Itu juga jadi bahan yang kami tanyakan, kenapa jadi muncul ormas adat pak, dan 
mungkin dengan gayanya yang sedikit berbeda ya. Dan di mana posisinya ketika 



misalnya ada konflik di masyarakat? Apakah mereka jadi bagian dari penyebab konflik 
itu atau bagian dari solusi dari konflik itu? #00:53:37-3#  
 
N1: Itu sebenarnya ormas adat begitu lebih suka dengan kita. Kalau kita kasih 
himbauan atau motivasi-motivasi, mereka suka.  #00:53:46-6#  
 
N2: Artinya tokoh agama di sana masih tetap jadi semacam panutan lah ketika mereka 
berbicara, masih punya pengaruh, punya wibawa. Tokoh agama di sana masih kuat.  
#00:54:04-7#  
 
P1: Makanya menjadi sangat terbantu pemerintah sebenarnya dengan aktivitas yang 
kalau ada dari gereja juga mengingatkan masyarakat soal KEK, dan membantu untuk 
memposisikan masyarakatnya ini harusnya sudah mempersiapkan apa saja gitu kan. 
Bahkan relatif karismatik kan tokoh agamanya. Buktinya tokoh agama itu tokoh yang 
mau didengarkan masyarakat, gitu.. #00:54:29-4#  
 
N2: Kita biasanya kan ketika terjadi ada konflik-konflik horizontal, biasanya kita pasti 
akan perankan tokoh agama. Ketika cari mediasinya di mana, ya biasanya tokoh 
agama yang paling berpengaruh di situ. #00:54:45-1#  
 
P1: Makanya saya tanyakan hubungan antara pemerintah dengan tokoh agamanya 
bagaimana ni? Apakah saling kontak atau seperti apa? Memang sudah ada 
forum-forum seperti FKUB kan.  #00:54:58-2#  
 
N1: Cuma saya bilang hanya saja pemerintah tidak memberikan kepastian dukungan 
untuk kegiatan-kegiatan dari ormas-ormas yang kayak FKUB. #00:55:10-3#  
 
P3: Kemarin juga terungkap seperti itu loh pak. Ketika kesbang tidak terlalu 
memfasilitasi FKUB, kesra tidak terlalu memfasilitasi BKSUAnya.  #00:55:19-8#  
 
N1: Kita kan kayak gini, kita ini tokoh agama, kalau kita mau berurusan sama 
pemerintah, kan di pemerintah kan sifatnya birokratis. Kalau saya sebagai ketua FKUB, 
susah. Pergi ke sekot, pergi ke ini, untuk ini, saya ga bisa. Sebab mestinya kan kayak 
kita gini tokoh agama diurus saja. Nanti kita tinggal pelaksanaannya. Nah di sisi 
pemerintah di Kota Bitung, seperti tidak mempedulikan itu. Jadi kurang menghargai 
tokoh agama dalam hal-hal semacam itu. Dan memang anggaran-anggaran itu dibuat 
seketat mungkin sedemikian rupa dengan alasan ya BPK dan sebagainya.  
#00:56:07-4#  
 
P1: Tapi memang seperti itu ya jamannya sekarang. Di mana-mana itu. Mau di kampus, 
mau kita di Bappenas. #00:56:11-8#  
 
N1: Kita ini mau ke Jakarta dalam rangka urusan bangunan FKUB. Ada undangan dari 
Kementerian Agama. Anggaran itu udah ada. Udah dianggarkan, diprogramkan oleh 
pemerintah. 25 juta rupiah untuk 5 orang. Ketika mau diproses, tanda kutip dipersulit. 
Disorong sana, sorong sini. Ini kan hal yang mengecewakan, contoh. Di pemerintah 



kita, pemerintah Kota Bitung itu memperlakukan semua SKPD dan semua 
pengguna-pengguna anggaran termasuk ormas itu sama. Jadi, artinya, gimana ya... 
#00:56:53-4#  
 
N2: Kita juga berpikir begini. Mungkin mestinya kita bicara posisi bukan pemerintah, 
bukan masyarakat, tetapi bisa juga selaku peran pemerintah. Cuma kita berpikir 
bapak-bapak dan ibu kan dari pusat. Membuat aturan terkadang itu kondisi daerah 
sepertinya ga terlalu dilihat, sehingga ada juga aturan-aturan yang dibuat sebegitu ketat 
dan kebijakan-kebijakan daerah itu diperkecil. Artinya banyak aturan yang dibuat 
sehingga menyulitkan daerah untuk bergerak. Walaupun memang di satu sisi ada juga 
daerah atau kabupaten/kota mungkin karena sudah terbiasa istilahnya dipandu terus, 
sehingga ketika pun tidak dipandu, sepertinya tidak bisa melangkah, ada ketakutan. 
Tetapi di satu sisi, kebalikannya, ketika terlalu banyak diatur, akhirnya tidak bisa 
berkreasi lagi di daerah.  #00:58:11-5#  
 
P1: Tidak ada ruang-ruang untuk berimprovisasi ya..  #00:58:13-4#  
 
N2: Seperti tadi, kita mau bergerak dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan, 
tetapi peran penganggarannya itu semuanya diatur dari pusat. Diatur pengaturannya. 
Sehingga ruang gerak di daerah menjadi sempit. Kalaupun dia bergerak, ada 
ketakutan. Apalagi dengan kondisi sekarang, pemeriksaan segala macam, sepertinya 
malah membuat ketakutan bagi daerah untuk berbuat lebih banyak. Mungkin ini kita 
berpikir juga kondisi yang begini, apakah tidak ada istilah bagi pemerintah 
kabupaten/kota semacam ada apa istilahnya, ya kewenangan daerah itu untuk 
melakukan. Melakukan dengan konteks daerah, dengan penganggaran-penganggaran 
yang sedikit longgar.  #00:59:15-6#  
 
N1: Harus disesuaikan lah dengan kearifan lokal.  #00:59:16-8#  
 
P1: Jangankan kita begitu ya. Itu kan semua dari Kemenkeu ya. Kita di Bappenas saja 
harus menuruti apa yang diminta oleh Kemenkeu. Di lapangan, kita pergi, kayak 
misalnya kita kemarin ke Bontang pak. Ke Bontang itu dari Balikpapan itu 7-8 jam. Nah 
itu kami di sana maksimal cuma boleh 5 hari. Sementara kalau perjalanannya 7-8 jam 
itu kan kami seharian di jalan ya pak. Jadi 2 hari itu kami sudah habis di jalan ya pak. 
Nah 3 hari ini kami harus cari data. Dan dari satu titik ke titik lain untuk ketemu kayak 
direksi Pupuk Kaltim, itu kan butuh waktu. Nah kita ga boleh. Belum selesai, kita harus 
kembali. Karena kalaupun kita paksakan lagi 1 hari, nanti di jalan kita 1 hari lagi. Nanti 
itu udah temuan. Mereka memperlakukan di pusat aja, kami sesama kementerian, 
kayak gitu pak. #01:00:23-1#  
 
N1: Tapi Ahok melawan itu. Ahok ga pake. #01:00:33-1#  
 
N2: Memang inilah kalau ada pimpinan yang istilahnya berani melawan, tetapi dengan, 
seperti dulu itu ada di Bali yang kabupaten apa itu... #01:00:49-8#  
 
P1: Jembrana? #01:00:49-8#  



 
N2: Iya Jembrana. Itu kan dia banyak melawan ketentuan pusat tetapi dia punya satu 
tujuan, yang penting untuk kepentingan rakyat, dia ga takut. Tetapi pada akhirnya juga 
dipenjara. Suami istri dipenjara dia. Padahal kebijakan-kebijakan dia banyak untuk 
mengangkat masyarakatnya. Tetapi dia banyak tabrak aturan. Tetapi terakhir tetap juga 
dipenjara.  #01:01:17-7#  
 
P3: Ga asing sih pak sebenarnya. Itu patologi birokrasi kita yang ada di republik ini. Jadi 
kadang-kadang ada hal-hal yang bisa dipermudah, tapi itu dipersulit. Diskenariokan 
sedemikian rupa gitu, ga tau juga kenapa. Tapi kalau yang saya pelajari patologi 
birokrasi artinya penyakit yang butuh leadership sebenarnya. #01:01:40-0#  
 
P1: Obatnya cuma kepemimpinan dari patologi itu. #01:01:44-1#  
 
P3: Kadang juga ketika kayak FKUB jadi sarana kayak tim kebakaran gitu, ketika ada 
konflik, baru muncul gitu kan. Jadi kayak pemadam kebakaran. Ketika sudah ada 
konflik, baru nih panggil pendeta ini dan lain sebagainya. Kadang-kadang kan terjadi 
posisi FKUB kan seperti itu.  Nah sebenarnya di sini, kayak Bitung ya yang rentan 
sekali ya, kalau memang kita lihat di Sulawesi Utara, satunya di Bolmong ya, karena 
daerah tambang ya. Itu di daerah Momoga itu rentan karena masyarakat Kristen dari 
Minahasa dengan masyarakat yang ada Gorontalo yang muslim. Termasuk di Bitung 
daerah yang rentan konflik. Dua daerah ini dia. Dan memang harusnya ada 
pengecualian dalam fungsi-fungsi pengelola kerukunan antar umat beragama ini gitu. 
Karena kita ga bisa dipertemukan dalam konteks kepentingan politik, dalam konteks 
kepentingan birokrasi. Kita hanya bisa dipertemukan dalam konteks kepentingan 
agama tadi itu, melalui cara-cara yang dialogis. Apalagi kalau sudah masuk di dalam 
aspek pendekatan identitas kayak adat, dan lain sebagainya. Titik ketersinggungannya 
itu akan semakin nampak. Bedanya kalau kami pak, saya punya case, saya kebetulan 
dari 9 kabupaten/kota di Maluku Utara, saya tim ahli Bappeda di 6 kabupaten/kotanya. 
Ada Halut, Halbar, Halsel, itu saya. Jadi kayak di Halmahera Utara itu kan rentan konflik 
juga. Dari semua 9 kabupaten/kota itu banyak pendatangnya itu di Halut, Tobelo ya. 
Karena di situ adalah daerah jasa, industri, tambang, dan lain sebagainya.  
#01:03:39-2#  
 
N1: Itu yang sampai pemilihan bupati, gerejanya pecah kan? #01:03:39-2#  
 
P3: Iya. Itu, GMIM. Jadi di sana itu yang malah mempersatukan itu bukan gerejanya, 
tapi adatnya gitu. Kalau misalnya konteks kita tidak bisa bertemu dengan kepentingan 
politik dan kepentingan birokratis, tidak bisa ketemu kepentingan agama, adat malah 
yang mempersatukan kekuatan itu. Makan pinang sama-sama, makan papeda 
sama-sama, merokok sama-sama. Itu yang mempersatukan. Nah kemarin kami buat 
seperti itu pak. Walaupun sampai sekarang ga selesai-selesai juga konflik gereja itu. 
Sampai sekarang. Jadi memang masing-masing daerah mempunyai kultur yang 
berbeda. Ketika ada konflik, pendekatannya akan berbeda. Di Jawa, di Sulawesi, di 
Maluku, akan berbeda, tergantung kebutuhan masyarakat lokalnya yang ada. Jadi 
kalau di Bitung, saya lihat itu pak, harus lebih dimaksimalkan peran dan fungsi tokoh 



dan pimpinan agama ini. Karena kita ga bisa menggunakan adat. Karena kalau adat, 
kalau misalnya Brigade Manguni sudah turun, siapa mau bantah. Kalau mereka yang 
turun, pasti yang jadi kerusuhan. Nah di sini yang dibutuhkan peran-peran itu. Kemarin 
ada beberapa statement, "kesbang nanti anggaran jadi 500 juta, FKUB jadi 1 M gitu 
tahun depan". Dimintalah ke Bappeda untuk mengawal katanya untuk anggaran FKUB. 
Saya rasa ini penting juga karena biasanya kalau di Maluku Utara pak, PPAD nya 
sekretarisnya kan Bappeda. Tim anggaran pemerintah, sekretarisnya Bappeda, jadi 
gampang ngaturnya. Kalau kami di Maluku Utara. Ga tau kalau di Bitung. #01:05:19-9#  
 
N2: Oh sekretaris itu Bappeda ya. #01:05:19-0#  
 
P3: Iya, Bappeda. Kalau ketuanya kan sekda, pasti ya. Kalau kami di sana mayoritas itu 
sekretarisnya Bappeda. Karena yang mengetahui perencanaan itu sekretaris. 
#01:05:30-3#  
 
N2: Kalau di kita sekretarisnya itu keuangan.  #01:05:32-6#  
 
N1: Makanya kalau keuangan, saklek.  #01:05:35-8#  
 
P3: Karena kalau keuangan itu, dia hanya berbicara bagaimana membayar. Tapi kalau 
Bappeda, dia berbicara bagaimana dari hulu sampai hilir. Dari perencanaan sampai 
serapan-serapan, sampai tahap evaluasinya. Makanya ga tau juga kalau Bitung 
gimana.  #01:05:48-7#  
 
P1: Katanya Bitung dapat banyak award dari nasional, termasuk dari BPK? Tapi tadi 
Bapak juga menyebutkan masih ada beberapa kendala ketika misalnya penyerapan 
anggaran. Kan masih ada kendala, terus tadi saya juga sempat bertemu sama Kadin, 
tadi sempat dikatakan, "oh iya udah oke kok pelayanan satu pintunya, tapi masih ada 
masalah-masalah dengan.... #01:06:23-2#  
 
N1: Saya beri contoh ya masalah yang berhubungan dengan prestasi. Dapat prestasi, 
banyak prestasi, tapi dia berbenturan dengan kepentingan agama. Contoh, pemerintah 
kota Bitung bikin pergeseran anggaran dan semua di dewan dan seterusnya kemudian 
di bawa ke pusat nomor 1, dapat penghargaan. Daerah paling cepat. Tapi kemudian 
yang jadi masalah pergeseran anggaran itu. Paripurnanya dilaksanakan di hari Minggu. 
Kan kita kritik. Ini pemimpin-pemimpin yang sebagian mereka itu orang-orang yang 
beragama. Hari Minggu dipakai untuk rapat paripurna. Sementara di DPRD ga bisa. 
Ada aturan kan, hari Minggu tidak bisa. Tatibnya. Pemerintah tapi memaksakan. 
Pernah kita ada kejadian, pemerintah bikin program, dipaksakan supaya cepat 
dimasukkan ke pusat, karena udah keburu waktu. Itu pejabat-pejabat diundang, 
kepsek-kepsek dan sebagainya di lingkungan dinas, tapi rapatnya dilaksanakan di hari 
Minggu. Nah itu gereja mengkritik lagi. Pernah, jadi pemerintah kadangkala ga peduli 
dengan hal seperti itu. Karena apa? Mau kejar prestasi, tapi kemudian dia ga sinkron 
dengan masalah-masalah yang ada di.... Seringkali cepat, nomor 1, tapi kemudian ada 
bolong-bolong, tapi dapat penghargaan.  #01:07:47-9#  
 



N2: Artinya memang kita memaklumilah bahwa terkadang sesuatu yang dinilai kan 
hasil. Nah itu saya lihat bedanya di usaha wiraswasta, swasta, atau dengan di 
pemerintah. Kalau di pemerintah itu lebih melihat pada hasil, bukan di proses. 
Sedangkan kalau di swasta dia ga terlalu pusing hasilnya, yang penting prosesnya 
bagus. Sehingga dengan proses yang bagus, dia berharap output nya bagus. Kalau kita 
kan terkadang, kita tujuannya hasil. Ketika dia berproses, itu bisa juga seperti tadi, 
dipaksakan, yang penting nilai akhirnya itu dia tercapai. Terkadang kan sesuatu proses 
di birokrasi itu peran dari pengambil kebijakan itu sangat dominan. Sehingga terkadang 
ketika ini pengambil kebijakan dia punya kewenangan, yang dia merasa dapat 
memanggil siapa saja di tataran management, itu kan dia punya otoritas yang sangat 
kuat kalau di pemerintahan. Kalau di swasta mungkin, dia managementnya 
benar-benar, dia berperan sebagai manager. Tapi kalau di pemerintah, dia lebih pada 
otoritas karena kekuasaan. Sehingga ketakutan mungkin di jajaran management 
swasta dengan pemerintahan berbeda. Ini kita kira sangat berpengaruh.  #01:09:40-3#  
 
N1: Ini evaluasi untuk di pusat. Jangan bikin-bikin award-award, tapi pada akhirnya 
kemudian menimbulkan masalah. #01:09:52-5#  
 
P1: Jadinya pemerintah daerah hanya kejar award. Gitu ya... #01:09:54-4#  
 
N1: Dapat award kan artinya dapat dana, antara lain.  #01:09:58-9#  
 
N2: Cuma ada juga kita lihat di satu sisi yang bisa terbalik seperti yang saya bilang tadi. 
Ada di satu sisi kalau pemerintah dia memaksakan administrasi. Kalau di swasta, dia 
lihat output. Kalau bagus output, masalah administrasi dia ga terlalu pusing. Kalau di 
pemerintah dia terbalik yang seperti itu. Administrasi dipaksakan harus bagus, 
walaupun outputnya mungkin ga bagus. Kalau seperti yang saya bilang di awal, itu 
kriteria seperti tadi yang saya bilang. Itu seperti yang tadi dipaksakan-dipaksakan, yang 
penting kita berikan outputnya seperti awardnya. Padahal prosesnya itu ndak bagus. 
Tetapi kalau bicara administrasi, itu ada pada pemerintah.  #01:11:00-1#  
 
P3: Ini saya baru dapat kabar kemungkinan Bitung akan dapat award lagi pak. Karena 
kemarin kata teman-teman Bappeda, yang pertama masuk untuk APBD-P itu Bitung.  
#01:11:15-5#  
 
N2: Kemungkinan yang induk 2016 dia itu tercepat se-Indonesia. #01:11:22-4#  
 
P1: Kok bisa cepat sekali begitu pak?  #01:11:23-1#  
 
N2: Itu yang saya bilang tadi. Dia kan otoritas kekuasaan. Beda dengan di manajer. Dia 
melihat bagaimana proses itu untuk mencapai. Wajar ga kalau dia cepat. Kalau saya, 
dari segi perencana, saya sebenarnya ga terlalu sependapat. Karena saya orang 
perencana, bukan birokrasi yang dari kekuasaan. Kalau kita dari unsur perencana, ada 
banyak hal yang sebenarnya bagi kita masih perlu dimatangkan prosesnya. Tetapi 
dengan kondisi otoritas kekuasaan yang dia mengejar waktu, kita kendala. Dari segi 
kita perencana ya. Yang penting jangka waktu itu tidak terlampaui, bagi kita ndak 



masalah. Yang jadi masalah kan apa untungnya ketika APBD ditetapkan awal. Dari segi 
kita perencana, apa untungnya? Apa perbedaannya? Artinya masuk belakangan tapi 
tepat waktu, kan kita sudah diberi tenggang waktu yang dibuat sedemikian rupa agar 
prosesnya itu lebih matang. Ketika diberikan tenggang waktu 2 minggu, kita paksakan 2 
hari, pasti beda. Beda konsep pematangan proses itu. Itu yang kita pikirkan sebagai 
perencana. Tetapi kalau sebagai otoritas, itu kan seperti tadi. Dia kan banyak yang 
dipikirkan. Di samping award, prestise. Kalau kita perencana kan tidak berpikir prestise. 
Kita harus bikin sedemikian rupa setiap proses itu benar-benar matang. Tahapannya 
matang. Istilahnya ndak prematur. #01:13:35-2#  
 
N1: Pemerintah kita kan di daerah ini hobi, taruh di koran, prestasi, prestasi, prestasi. 
Jadi itu sebenarnya mau menunjukkan hasil yang mendapatkan award tapi tidak ada.... 
#01:13:50-0#  
 
P3: Saya juga kadang-kadang heran kok di Sulawesi Utara yang Sekda nya orangnya 
banyak yang di luar perencanaan. Terus ini nanti sekdanya mau buat apa gitu kalau dia 
ketua tim anggaran pemerintah. Kalau di Maluku Utara pak, rata-rata kami jadikan 
sekda itu orang-orang dari perencanaan, antara sek bappeda atau kabannya. Tapi pasti 
itu ketika diobrolin, pasti dia, ga mungkin yang lain. #01:14:17-3#  
 
Kalau proses perencanaan memang, ketika dia masuk di Bappeda, dia akan menguasai 
banyak sektor. Sehingga ketika dia proses masuk ke sekretaris, dia sudah menguasai. 
Tapi misalnya dia dari dinas atau tertentu, dia bukan ga menguasai. Tapi mereka kan 
masalah teknis. Teknis di lingkup dia. Tetapi kalau di bappeda dia akan belajar, 
pendidikan dia akan belajar, masalah kesehatan dia kana menguasai, lingkungan dia 
menguasai, ke-PU-an dia menguasai. Dia banyak sektor dia kuasai kalau di Bappeda. 
Sehingga wajar bilang kalau itu jadi semacam pola karirnya. Kan sebenarnya biasa ada 
terbentuk kalau di birokrasi. Pola karir jabatan tertentu dianggap punya peran lebih 
besar. Sehingga ketika dia masuk di birokrasi untuk jabatan tertentu, untuk itu sudah 
mengarah untuk promosi ke atas. #01:15:22-9#  
 
P3: Kalau di kami pak, biasanya polanya PU - Bappeda - Sekda. Dari situ dia.  
#01:15:30-1#  
 
N2: Iya wajar kalau begitu. #01:15:30-1#  
 
P1: Kalau di Surabaya, Bu Risma kan, lama di bappekonya. Jadi sudah benar-benar 
paham. Oh ini urusan SKPD ini. Dia udah tahu ni ke mana larinya. Saya lama di 
bappeko, katanya. #01:15:41-3#  
 
N2: Dia orang perencana kan, Ibu Risma.  #01:15:45-7#  
 
N1: Kalau kita di Bitung, ya kita belum sampai ke situ lah.  #01:15:57-2#  
 
N2: Karena memang walikota kita kan orang pengusaha. Orang pengusaha yang 
punya, dia memang kelebihan dia karena dia pengusaha, dia sepertinya sangat apa 



sekali di masalah keuangan. Karena dia kan pengusaha, dia akan berpikir profit. Nah 
ketika dia masuk di birokrasi, dia akan berpikir detail sekali, ribet sekali, sangat rigid 
untuk masalah keuangan. Sehingga dia banyak masuk campur sampai di keuangan. 
Tapi keuntungannya, karena dia banyak masuk campur di keuangan, proses 
pengelolaan administrasi keuangan, kita jadi agak lebih baik, dalam artian 
pertanggungjawaban proses administrasi dan segala macam. Itu kita agak lebih di situ, 
karena dia orang pengusaha. Dan orang pengusaha, dia kan ga mau bertele-tele. Kalau 
bisa sekarang, kenapa harus besok. Dia paksakan, kalau bilang hari ini selesai, 
dipaksakan harus selesai. Nah itu kan orang pengusaha seperti itu. Tapi kalau orang 
perencana, dia sudah harus pikirkan, kalau memang 2 hari, itu sudah ada pertimbangan 
kenapa dia kasih waktu dua hari. Karena ada evaluasi yang harus dia lakukan. Kalau 
pak walikota, dia orang pengusaha yang memang suka cepat. Sehingga kalau memang 
dia bilang tunggu sekarang sampai jam 7 malam, jam 8, dia cek terus. Dia ngecek 
terus. Makanya itu salah satu faktor yang buat kita punya APBD cepat, karena juga itu. 
Karena dia yang akan kawal. Dia kawal ini prosesnya.  #01:17:51-2#  
 
P3: Walaupun kemudian ga matang sebetulnya.  #01:17:53-9#  
 
N2: Karena itu tadi dipaksakan kan. #01:17:57-1#  
 
N1: Dan tidak komprehensif. Kalau pihak Bappeda kan komprehensif. Semua hal sudah 
dipikirkan sedemikian rupa. Termasuk dampak sosialnya, termasuk SWOT nya dan lain 
sebagainya. Kalau pak walikota ndak mau pusing. Dia mau cepat aja. Akhirnya 
kemudian program itu mengena dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, pak 
walikota ndak terlalu peduli. #01:18:26-5#  
 
N2: Makanya kan seperti pak wali kan dia berpikir jangka pendek. Sementara di 
Bappeda kan dia berpikir jangka panjang. Itu bedanya. Cara berpikir kita sudah harus 
berpikir sampai beberapa tahun kemudian. Tapi kalau pimpinan biasanya lah, walikota, 
bupati, gubernur, dia kan di step 2 tahun pertama, pasti dia berpikir pertama dia masih 
baru. Dia ingin secepatnya dua tahun pertama. Dua tahun kedua dia akan berpikir 
untuk pemilihan berikutnya. Nah jangka waktu lima tahun itu memang bagi kepala 
daerah, kecuali dia ndak berpikir itu, ndak berpikir untuk harus dipilih di periode berikut. 
Itu konsepsi secara umum kepala daerah. Saya pikir pada umumnya mereka begitu. 
Ketika jadi dia dua tahun pertama dia akan berpikir bagaimana harus langsung 
kelihatan apa yang dia mau kerjakan. Tahun ketiga dia sudah mulai berpikir bagaimana 
menetralisir. Tahun keempat dan kelima dia sudah berpikir bagaimana untuk dipilih 
kembali periode berikut. #01:19:45-5#  
 
P1: Tapi pak, latar belakang pak walikota sebagai pengusaha, apakah itu 
mempengaruhi hubungan pemerintah, pengusaha, dan masyarakat di Bitung? 
#01:19:54-1#  
 
N2: Kalau menurut kita, karena dia latar belakangnya bisnis, pasti akan berpengaruh. 
Karena dia juga sudah banyak istilah kolega-kolega atau relasi. Itu pasti punya 
pengaruh. Dan dia juga banyak berpikir tentang bagaimana mengembangkan 



entrepreneurship di perusahaannya, sehingga dia pasti akan mempengaruhi juga 
birokrasi. Cuma mungkin memang, saya kurang tahu karena saya berhadapan dengan 
walikota yang pengusaha kan. Kalau berhadapan dengan walikota birokrasi mungkin 
lain lagi.  #01:20:39-9#  
 
P3: Dan kalau berhadapan dengan walikota politisi, pasti akan lebih lain lagi. Kalau 
politisi kan pasti akan berpikir lebih gila lagi. #01:20:50-0#  
 
N1: Misalnya saja birokrat kita bertemu dengan pemimpin-pemimpin yang berbeda latar 
belakang dengan kepentingan-kepentingan yang berbeda. Sementara birokrat kan 
terlatih, terdidik, sudah diprogram pelatihan untuk bagaimana mereka mengatur.  
#01:21:08-0#  
 
P3: Orang-orang Bappeda kan berpikir itu kan keberlanjutan. Tapi kalau pemimpin kan 
lima tahun, ya dia berpikir aja lima tahun apa yang dia buat gitu.  #01:21:19-2#  
 
N1: Yang penting itu bagaimana dia ke depan. Artinya kalau kayak pak kepala bappeda 
ini kan pasti berpikir blue print nya toh untuk lima, sepuluh, dua puluh tahun ke depan, 
bagaimana pengembangan suatu daerah secara masyarakatnya dan lain sebagainya 
kan. Politisi atau pengusaha kan lebih fokus di kepentingan-kepentingan itu. Kekuasaan 
dan kepentingan bisnis. Kadangkala bertentangan dengan kepentingan atau kebutuhan 
masyarakat pada umumnya. Kita di Bitung persoalan, Pak wali dia di keuangan itu 
begitu luar biasa. Sampai kadangkala bagi kita itu agak hemat. Tapi kemudian 
dampaknya itu ke kita, ormas-ormas, organisasi kemasyarakatan yang berkepentingan 
dengan pemerintah, yang sebenarnya sangat membantu pemerintah. Pada akhirnya 
kepentingan-kepentingan yang perlu dalam hubungan dengan kegiatan-kegiatan itu ga 
bisa jalan. Kita udah coba praktik, 1 tahun pertama ketika komunikasi jalan di antara 
kita, aman, ndak ada masalah. Tapi ketika kemudian ndak bisa lagi difasilitasi lebih 
jauh, dia akhirnya cuma kerja apa adanya saja. Jadi kayak gini, pemerintah ndak kasih 
anggaran. Kalau ketemu-ketemu, bikin rapat dan sebagainya ya anggaran kita sendiri. 
Rapat-rapat anggaran kita sendiri. #01:22:47-6#  
 
N2: Padahal kalau mau dipikir, organisasi-organisasi ini dia punya peran di pemerintah 
tinggi sekali. Karena bagaimana itu dari segi lembaga itu memang kita kurang tahu sih, 
istilahnya pemikiran si pengambil kebijakan di tingkatan pusat. Dia mau berpikir ini 
penganggaran. Seringkali kan orang yang menyusun penganggaran itu adalah 
orang-orang akuntansi, orang-orang yang tidak berpikir bagaimana pengaruh-pengaruh 
dari luar ini di daerah. Sehingga dia memang betul-betul istilahnya kalau A, ya A.  
#01:23:36-4#  
 
P1: Kepentingannya adalah bikin standar. #01:23:39-7#  
 
N2: Iya, standar.  #01:23:40-8#  
 
P3: Dia ga melihat efek dari sosial kemasyarakatan yang ada, kulturnya dari daerah itu. 
#01:23:41-8#  



 
N2: Makanya kita berpikir juga orang-orang yang menyusun kebijakan di keuangan, itu 
harus melibatkan juga orang-orang sosial di situ.  #01:24:00-1#  
 
N1: Manakala pemerintah kasih sambutan pak, program-program unggulan pemerintah 
mengenai semuanya. Dari presiden sampai bupati/walikota, semua bicara kerukunan 
umat beragama, partisipasi agama-agama dan masyarakat agama dalam 
pembangunan. Tapi pada akhirnya yang kemudian kita lihat di lapangan, tidak ada 
kontribusi sama sekali. Memang ada yang namanya dana bansos. Tapi itu lebih bersifat 
ke bangunan-bangunan, pembangunan fisik. Sifatnya bantuan. Tapi kalau 
pemberdayaan,... #01:24:40-2#  
 
P3: Itu yang seperti kemarin Pak Ferry sampaikan. Kesalahan dalam proses 
penganggaran kita, ya tapi memang pusing juga sih, kalau di daerah masyarakat ga 
lihat pertumbuhan secara fisik, menurutnya ga betul nih bupati atau walikotanya, ga ada 
perkembangannya. Kadang-kadang gitu. Tipologinya terbalik juga pemahaman 
masyarakat.  #01:24:53-8#  
 
N2: Contoh sekarang menyangkut hibah dengan bansos. Itu kalau kita lihat, 
kebijakan-kebijakan dari pusat itu terlalu mengekang daerah. Dia ketat sekali di hibah 
bansos. Contohnya dulunya hibah, mau memberikan bantuan ke organisasi 
masyarakat, itu begitu sederhana. Tapi memang mungkin pengalaman-pengalaman 
penyelewengan hibah dengan bansos sangat tinggi, akhirnya aturan itu dibuat 
sedemikian ribet. Sampai kita mau bergerak saja itu menjadi sulit. Sekarang aturan 
mengenai hibah dan bansos, ada lagi item yang menyebutkan dia harus punya, 
disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kan jadi lebih sulit lagi. Dia harus, 
lembaga itu harus ada keputusan Kementerian Hukum dan HAM. Kita di daerah ini kan 
contoh misalnya, GMIM. Yayasan itu ada Kementerian Hukum dan HAM. Tapi Yayasan 
GMIM. Ketika dia punya organisasi itu terstruktur dan dia ada di wilayah-wilayah. Ga 
mungkin kan setiap wilayah yang punya induk, dia harus punya SK Kementerian 
Hukum dan HAM di masing-masing. Nah ini kan sekarang jadi masalah bagaimana 
menentukan itu. Kita sekarang di daerah lagi tumpang tindih pemahaman itu, apakah 
yayasan dia harus.... #01:26:44-9#  
 
N1: Jakarta itu melihat Indonesia itu dari Jakarta. Atau dari Jawa. Indonesia ini terlalu 
luas. Terlalu besar untuk diatur hanya dengan konsep-konsep yang terlalu bersifat 
sentralistik begitu.  #01:27:16-0#  
 
P3: Dari pemberian otonomi daerah saja, kan kita sudah melihat kan bagaimana 
ketidakikhlasan memberikan otonomi daerah itu. #01:27:26-4#  
 
N2: Sekarang saja kabupaten/kota banyak kewenangan sudah mulai ditarik ke provinsi. 
Sudah lebih tidak berdaya lagi untuk kabupaten/kota. #01:27:40-7#  
 
P3: Begitulah. Sementara kalau kita lihat di UU Otonomi Daerah, gubernur itu kan 
perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Ya terjadi tumpang tindih kewenangan 



antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di satu sisi, pemerintah provinsi dia 
punya wilayah administrasi, tapi tidak punya wilayah kedaulatan. Kabupaten/kota 
mempunyai dua-duanya. Makanya kadang ada juga bupati yang memberontak 
terhadap gubernur. Karena mereka menganggap mereka punya wilayah kedaulatan 
dan wilayah administratif. Gubernur ga punya. #01:28:15-9#  
 
N2: Bisa dibayangkan ketika semua ditarik ke gubernur. Gubernur itu juga melekat 
pemerintah pusat. Sehingga kita jadi seakan-akan dari kabupaten/kota sudah langsung 
diperintah langsung dari pemerintah pusat. Arus balik sekarang. Banyak 
pekerjaan-pekerjaan di kabupaten/kota yang kalau diserahkan ke gubernur, mereka 
tidak mampu. Bukan tidak mampu karena ilmu, tetapi jangkauan. Jangkauan terlalu 
jauh. Bayangkan izin-izin dengan segala macam di daerah itu harus ke provinsi lagi 
sekarang. Kita di Bitung menyangkut perikanan, mau sampai 12 mil sudah di provinsi. 
Bisa dibayangkan untuk nelayan-nelayan kecil dengan ukuran-ukuran yang apa, dia 
harus izin bolak-balik ke provinsi. Begitulah, UU 23 sudah ditetapkan.  #01:29:22-6#  
 
--Wawancara berakhir-- 
 



Wawancara Pak Syamsul Arifin 
Pengurus PELITA (Persatuan Masyarakat Lintas Agama) 
Batam, Sabtu, 5 September 2015 
 
Ket. 
P1: Penanya 1-Pak Mulyadi 
P2: Penanya 2-Kristian 
N: Narasumber-Pak Syamsul Arifin 
 
P1: Kita ada kegiatan. Rekomendasinya Pak Rustam untuk bertemu Pak Syamsul. 
Mungkin Pak Syamsul bisa membantu kita memberikan informasi sehubungan dengan 
daerah sini.  #00:01:46-4#  
 
N: Jadi dulu kan ada konflik antara Raja Sultan Siak dengan Sultang Lingga Riau. Jadi 
Sultan Lingga Riau ini kan imperiumnya sampai ke Malaka, Johor, termasuk Kepulauan 
Riau inilah, sebagian Riau daratan. Sebagian oleh Siak. Nah Sultan Riau Lingga ini 
meminta bantuan Raja Palopo. Jadi oleh Sultan Palopo dikirimlah 30 kapal perang 
untuk membantu.  #00:04:34-7#  
 
P1: Ini Kerajaan Luwu ya.. #00:04:34-7#  
 
N: Iya Kerajaan Luwu. Nah ketika mereka datang kemari, ternyata mereka terdesak 
oleh tentara Siak, sampai ke Pahang, itu banyak yang meninggal juga. Akhirnya 
didatangkanlah panglima perang angkatan laut Luwu ini, 5 adek beradek, Daeng Jela, 
Daeng Malewa, Daeng Kamboja, ada 5 adek beradik. Kemudian bikin perjanjian 
dengan Sultan Lingga ini, bahwa mereka diakui sebagai keluarga kerajaan. Nah di 
dalam perjalanannya mereka diangkat sebagai Yang Dipertuan Muda. Kalau kita 
sekarang ini perdana menteri lah. Jadi pelaksana pemerintahan. Nah kemudian seiring 
dengan terjadinya pecah kongsi antara Inggris dengan Belanda, Kesultanan Lingga 
Riau ini pecah. Akhirnya Malaka, Johor memisahkan diri, kemudian Riau ini tersendiri. 
Pada waktu itu Sultan Riau itu meninggal.  #00:06:31-3#  
 
P1: Sultan Riau yang ke berapa ini Pak? #00:06:31-3#  
 
N: Sultan Riau yang pertama lah. Jadi, tradisi kerajaan, siapa anaknya yang hadir 
ketika raja mangkat, itu yang akan menjadi pengganti. Tradisinya. Sementara anak 
kandungnya Sultan Sulaiman, Pangeran Sulaiman ini, sedang melangsungkan 
pernikahan di Pahang. Yang hadir itu anak tirinya, yaitu Aburrahman. Jadi sesuai 
dengan tradisi, diangkatlah Abdurrahman ini.  #00:07:10-0#  
 
P1: Anak tirinya ya. Bukan Sulaiaman ya. #00:07:10-0#  
 
N: Bukan Sulaiman. Tapi Inggris tak setuju. Jadi Inggris angkat pula Sultan Sulaiman ini 
jadi sultan. Pusat kekuasaannya di Singapur, Temasek. Sultan Abdurrahman menjadi 
sultan dengan pusat kekuasaannya di Lingga. Jadi itulah terpisah ini Singapur, 
Malaysia ini terpisah dengan kita. Kalau dulukan satu keturunan semua itu. Makanya 



kalau kita ke Johor, tarik garis keturunan, orang Bugis semua. Nah kemudian dalam 
perjalanannya orang-orang Bugis ini, 5 adek beradek ini, turun temurun, menjadi 
perdana menteri lah, yang menyelenggarakan pemerintahan. Raja hanya sebagai 
simbol.  #00:08:12-7#  #00:08:18-1#  
 
P1: Sultan Sulaiman ini diambil Singapur ya.. #00:08:24-0#  
 
N: JAdi di masa orang-orang Bugis inilah, di bawah raja Abdurrahman, itu kesultanan 
Lingga ini mengalami puncak kejayaan. Kemudian tibalah masa Raja Ali Haji. Raja Ali 
Haji ini kan pujangga besar, ulama juga. Dipertuan muda juga dia. Jadi dia oleh sultan 
dikasih sebuah pulau. Kamu tinggal pilih saja mau yang mana, untuk mengendalikan 
pemerintahan ini. Maka Raja Ali Haji memilih Pulau Penyengat sebagai markas. Pulau 
Penyengat di Tanjung Pinang. Dia membangun masjid, sebagai pusat kerajaan. Tapi 
karena Pulau Penyengat ini lebih mudah diakses oleh asing, kapal-kapal besar, karena 
dia berada di laut, sementara Lingga berada di pedalaman, maka ini yang terkenal. 
Maka dalam praktiknya seakan-akan orang Bugis ini mengkhianati Melayu. Jadi kalau 
orang Bugis kan gelarnya raja, kalau Melayu datuk. Jadi penguasanya ini sultan. Kalau 
raja ini maksudnya perdana menterinya. Nah di masa Raja Ali Haji ini, berkembang 
pesat, terkenal ini kerajaan ini. Tapi orang tak tahu pusat kerajaannya itu di Lingga. 
Yang orang tahu dia inilah rajanya. Maka dia kendalikan semua. Sejak itulah Melayu 
kemudian merasa ditinggalkan. Jadi kita ada sejarahnya agak dendam juga memang. 
Di satu sisi kita memang memajukan daerah ini, di sisi lain dalam bidang politik, mereka 
tertinggal.  #00:10:37-0#  
 
P1: Apalagi ada perasaan merasa dikhianati tadi itu ya.. #00:10:40-6#  
 
N: Sampai hari ini keturunan 5 adek beradek tadi itu masih yang berkuasa. Sampai 
sekarang. Kita boleh cari asal usulnya pasti nyambung itu. Itu orang Bugis ya kan. 
Orang Melayu asal keturunan raja, pasti Bugis dia. Pokok kalau ada gelar raja dia di 
depan nama, itu dia campuran. #00:11:14-0#  
 
P1: Antara Melayu dengan Bugis.. #00:11:15-6#  
 
N: Karena dulu setelah ini diangkat yang dipertuan muda, keluarga raja, dia nikahi itu  
adiknya, saudaranya, diambil itu. Ketika lahir keturunannya, mereka sudah merasa 
keluarga, sudah. Suaminya orang Bugis, istrinya orang Melayu.  #00:11:54-4#  
 
P1: Bagus itu pak, kita dapat benang merahnya, dari atas dulu, kemudian.... 
#00:11:57-7#  
 
N: Waktu Jusuf Kalla datang kemarin, hampir setengah jam dia pidato, dia hapal cerita 
itu rupanya.  #00:12:12-3#  
 
P1: Lucu juga ya. Riau kemudian selalu merasa dekat dengan Singapura ya. Karena 
saudara tadi di sana.  #00:12:27-8#  
 



N: Sultan Sulaiman ini kan anak sultan. Kan Abdurrahman ini anak tiri. #00:12:34-1#  
 
P1: Berarti saudara mereka kan. Satu di Singapura, satu di sini. Karena itu kemudian 
banyaklah orang di sini, secara psikologis, dia merasa dekat dengan Singapura kan. 
#00:12:44-8#  
 
N: Betul. Bahkan orang-orang sini kalau misalkan pergi ke Johor, Malaka, karena acara 
kerajaan, mereka dikasih tempat. Asal dia bergelar raja di depan nama, misal engku.  
#00:13:09-4#  
 
P1: Gelar apa? #00:13:11-1#  
 
N: Engku. Engku itu gelar datuk untuk orang melayu lah.  #00:13:23-2#  
 
P1: Kalau Aceh kan Teuku #00:13:23-2#  
 
N: Ada juga Teuku, tapi itu masih di bawah Engku. Ada beberapa daerah di sini, Batam, 
KArimun, itu lebih dekat, bukan saja secara emosional, tapi secara geografi juga. Jadi 
kita kan begini. Kalau kita, kayak Moro misalkan, dia mau ambil barang dari Karimun, 
itu ongkosnya mahal, naik kapal lagi. Sementara kalau dia belanja di Malaysia, murah. 
Makanya dia lebih banyak berinteraksi orang-orang perbatasan ini dengan Malaysia. 
Karena orang Malaysia daerah-daerah perbatasannya itu dengan pendekatan ekonomi. 
Jadi dibangun infrastruktur ekonomi di perbatasan, sementara kita daerah perbatasan 
dengan pendekatan keamanan, pasti dijaga tentara, baru rakyatnya tak bisa makan. 
Itulah mengapa ada rumah kumuh, walau dijaga tentara. Di sana daerah perbatasan, 
ekonominya dibangun. akhirnya kita banyak belanja ke sana. nah ini kan berpotensi 
untuk wilayah kita diambil orang kan. Jadi kami kemarin waktu ada kita dapat anggaran 
dari pusat itu, untuk membuat semacam diskusi lah, apa yang harus kita lakukan di 
daerah perbatasan. Nah itu yang muncul itu tadi. Agar sentra-sentra ekonomi dibangun 
di sana. Seperti nelayan, kan ikannya banyak. Tapi kalau mau dipasarkan ke dalam 
negeri, susah. Harga tidak bersaing, kemudian transportasinya mahal. Kemudian 
pedagang atau pengusaha dalam negeri kurang suka menjadikan mereka sebagai 
komoditas. Sementara Malaysia, kalau perlu dia bangun pelelangan ikan di situ pakai 
duit dia. Jadi nelayan kita itu, ikan itu sudah Malaysia punya. Sudah terima duitnya 
duluan. #00:16:42-0#  
 
P1: Padahal di daerah kita dibangunnya. #00:16:44-6#  
 
N: Di daerah kita. Sama juga Batam ini dengan Singapur. Itu kalau kelong ikan yang 
mahal-mahal itu, Singapur yang punya. Mereka dikasih duit sekian dolar. Kamu bangun 
kelong. #00:16:58-6#  
 
P1: Kelong itu sejenis apa itu? #00:16:59-2#  
 
N: Kelong itu kan tempat kayak togok, penangkap ikan. Jadi dia pakai kawat, kawat 
jaring gitu. Nanti ikan masuk kemari, ga bisa keluar lagi. #00:17:24-3#  



 
P1: Itu tangkapan itu dibiayai oleh pengusaha-pengusaha di sana. #00:17:28-8#  
 
N: Singapur. #00:17:28-8#  
 
P1: Jadi ikan-ikan bagus masuk Singapura. #00:17:32-2#  
 
N: Makanya kita ikan supply dari Padang, dari Jambi. Kalau ikan begini, mana mau 
orang jual di sini, murah. Mending ke Singapur.   #00:17:57-4#  
 
P1: Akhirnya diambillah dari Padang ke sini.  #00:17:55-0#  
 
N: Akhirnya kita banyak makan ikan mati, ikan es. Ikan yang hidup semua Singapura 
yang ambil.  #00:18:02-2#  
 
P1: Padahal di sini lautnya dekat. Nelayannya singgah di sini.  #00:18:10-9#  
 
N: Tapi memang benar, kalau secara ekonomi kita tidak kebagian, kalau perang 
Indonesia Malaysia, kita lihat orang-orang perbatasan bela siapa. Karena dia sudah 
merasa keluarga kan.  #00:21:01-0#  
 
P1: Oke, itu latar belakangnya ya. Jadi wajarlah ya kalau kemudian daerah ini jadi 
daerah datangan. Dan kemudian saya tangkap kemarin, ada istilah tempatan. 
Tempatan itu satu istilah untuk menunjuk orang-orang pribumi, tapi nanti istilah ini 
bermakna ganda, multitafsir, atau multitujuan. Nah itu kemudian bisa menjadi tempatan 
sebagai bentuk perlawanan, ketidakpuasan kan, sebagai pembeda etnis. Merasa juga 
begitu. Ketika bicara sebagai strata sosial, ya kan, pendatang ini lebih tinggi secara 
ekonimi. Tempatan ini relatif di bawah, seperti menjadi kelas lah, kelas sosial. Dan itu 
masuk nanti ke kelas politik. Ya kan. Yang saya mau gali di sini pak, Pak Syamsul ini 
pak, sebenarnya ada intervensi pemerintah di sini, di Batam. Untuk mengembangkan. 
Untuk mengembangkannya lewat satu kebijakan, bukan secara alamiah tumbuh begitu 
saja. Ini disetting kan. pemerintah memang punya kebijakan untuk membuat daerah ini 
berkembang. Karena itu juga kemudian muncullah pendatang tadi. Pendatang ini juga 
akibat dari kebijakan itu. Kalau dulu masih, memang awalnya juga politik ya, turun 
temurun, hingga pendatang, rantauan sukarela. Jadi relatif tidak terlalu banyak 
konfliknya, karena, pertama juga jumlahnya tidak terlalu banyak ya. Giliran ada 
kebijakan untuk menjadikan daerah ini industri, itu pasti akan diikuti oleh banyaknya 
urban, pak. Kan urban yang datang di sini ada dua, buruh migran, relatif tidak 
berpendidikan bagus, yang kedua itu pekerja profesional yang masuk dalam bidang 
jasa, yang masuk di bidang birokrasi. Yang pasti bisa dikembangkan nanti 
pemerintahannya kan. Ini nanti akan menyebabkan segregasi. Segregasi sosial itu 
sudah pasti ada. Itu kondisinya. Yang saya mau lacak di sini, tentu Pak Syamsul bisa 
berikan gambaran sedikit tentang bagaimana sebenarnya itu pola hubungan di sini. 
Pola hubungan antara pendatang dengan tempatan ini. #00:24:02-2#  
 
N: Kalau yang saya lihat begini. Pada tahun 70an, penduduk Batam ini baru 6000 



orang. Kemudian pada tahun 90, sudah berkembang menjadi 400.000. Kemudian pada 
tahun 2000, itu sudah menjadi 1 juta. Sekarang 2015 ini mestinya penduduk Batam itu 
sudah menjadi 1,4 juta. Tapi menurut Dinas Kependudukan, pada tahun 2014 kemarin, 
ada pengurangan sebesar 159 ribu. Sehingga penduduk Batam hari ini, 1,2 juta. Ada 
pengurangan. Ada mungkin PHK atau pulang kampung. Kemudian dalam 
perjalanannya masyarakat asli Batam, yang kita sebut masyarakat Melayu campuran 
tadi ini, bercampur Bugis tadi ini, secara populasi, mereka mulai mengalami 
pengurangan, dalam tanda kutip, mereka tidak mampu melakukan pembauran di kota. 
Mereka tersudut ke pinggir-pinggir. Untuk meningkatkan eksistensi mereka, maka 
mereka membuat suatu kearifan lokal, namanya masyarakat tempatan. Ini untuk 
mengaburkan definisi yang mana masyarakat asli. Selain masyarakat tempatan itu, 
definisinya diperluas, itu masyarakat yang ikut membangun daerah ini.  #00:26:04-4#  
 
P1: Jadi tempatan itu definisi kabur juga ya.  #00:26:07-4#  
 
N: Kabur. Orang Batak, orang Jawa, semua, diclaim sebagai orang tempatan. Yang 
penting mereka membangun negeri ini. Ada historinya bahwa mereka membangun 
negeri ini. Pada akhirnya orang-orang Melayu di sini, mereka menginginkan definisi 
masyarakat tempatan ini diharapkan sebagai Melayu 'baru'. Sama dengan Malaysia. 
Malaysia itu kan yang disebut Melayu selain India dan Cina. Kalau Melayu berapa 
orang aja kan. Lalu di Batam juga pada akhirnya nanti yang disebut dengan masyarakat 
Melayu atau masyarakat tempatan itu, yaitu selain penduduk non-pribumi. Jadi semua 
orang pribumi nanti akan diclaim sebagai masyarakat tempatan. Akan tetapi memang 
dalam perjalanannya ada arogansi dari beberapa kelompok. Katakanlah dari kelompok 
Melayu, yang tanda kutip masyarakat tempatan itu, ingin menuntut hak-haknya, ingin 
diberikan hak-hak istimewa, baik dalam pemerintahan, dalam politik, dalam ekonomi. 
Yang kemudian yang agak dikhawatirkan itu yang tadi itu dapat menjadi potensi 
terjadinya kesenjangan antara, akan lahir nanti istilah pendatang memang. Saat ini 
memang belum muncul istilah itu.  #00:28:01-3#  
 
P1: Jadi tempatan ini juga masih istilah baru ya.. #00:28:04-5#  
 
N: Istilah baru. Sebenarnya kalau di kitabnya orang Melayu, itu istilah baku. Istilah lama. 
Cuma dimunculkan baru-baru ini saja. Dan itupun dengan definisi yang tidak jelas. 
Dalam arti tidak mengikat siapa itu yang dimaksud dengan masyarakat tempatan. Ada 
lagi satu obsesi mereka itu, masyarakat tempatan itu selain itu tadi, ingin mendapatkan 
hak-hak yang... #00:28:47-0#  
 
P1: Ini tempatan yang baku ya.. Yang kalau Pak Syamsul sebut tadi tempatan, 
tempatan baku ya. Karena kan ada 2 pengertian tadi tempatan. Tempatan dalam arti 
baku itu.. #00:29:00-4#  
 
N: Kalau tempatan secara istilah, itu sudah baku.  #00:29:05-1#  
 
P1: Sudah baku, dan itu hanya menunjuk satu etnis, berdasarkan sejarahnya, melayu 
bercampur bugis. #00:29:06-6#  



 
N: Ya. Masyarakat tempatan itu sesungguhnya masyarakat Melayu.  #00:29:18-7#  
 
P1: Turunan Bugis tadi... Keturunan raja-raja tadi... #00:29:21-0#  
 
N: Iya, Bugis tadi secara histori masuk di masyarakat tempatan. Tapi hari ini tidak 
begitu. Dahulu orang, semua orang itu dianggap masyarakat tempatan. #00:29:39-2#  
 
P1: Asal dia Melayu.. #00:29:42-2#  
 
N: Asal dianya orang Indonesia. #00:29:44-2#  
 
P1: Jadi yang tidak bisa jadi masyarakat tempatan itu orang Cina, orang India, orang 
Arab. #00:29:55-1#  
 
P2: Kalau orang Cina yang sudah jadi orang Indonesia pak? Misal dia keturunan 
Tionghoa, gitu? #00:29:57-2#  
 
N: Kayaknya tak bisa masuk. Kalaupun dia masuk pun, dia harus campuran.  
#00:30:03-3#  
 
P1: Hanya Cina, Arab, India, ya.. Kalau historinya itu hanya Melayu dan Bugis... Itu 
historinya. Tapi yang baru sekarang dimunculkan ini asal dia orang Indonesia, dengan 
kriteria bahwa ikut membangun... #00:30:36-5#  
 
N: Dia punya kontribusi dengan daerahnya. #00:30:45-2#  
 
P1: Ini, jadi belum muncul istilah pendatang itu. #00:30:46-8#  
 
N: Belum muncul. Nah sekarang kalau kita lihat hasil pendataan BPS, untuk etnis yang 
mereka sebut itu terbagi Jawa, Cina, Batak, Minang, Melayu. Ada 5 etnis saja. Nah 
yang masuk Melayu itu siapapun selain dari yang empat tadi. Dia tidak sebut yang 
lain-lain itu. Acapkali kalau kita lihat dari tahun ke tahun, yang biasa disebut cuma 5 
etnis. #00:31:43-9#  
 
P1: Jadi Bugis hilang juga namanya. #00:31:43-9#  
 
N: Hilang. Bugis, Flores, Papua, Maluku, semua masuk di etnis Melayu. Makanya 
populasi Melayu selalu di atas secara jumlah.  #00:32:01-6#  
 
P1: Jadi Melayu ini dimasukkan, apa namanya tadi, Flores, yang tidak masuk dalam 
etnis ini dimasukkan. #00:32:09-2#  
 
N: Karena tidak disebut tadi, kemudian tiba-tiba populasi Melayu menjadi besar, 
tambahannya dari mana.  #00:32:28-6#  
 



P1: Jadi, di luar Batak, Jawa, Minang, itu semua kalau dihitung BPS dianggap Melayu. 
#00:32:28-1#  
 
N: Melayu, makanya populasi Melayu selalu besar di data.  #00:32:36-0#  
 
P1: Padahal faktanya kalau keluar dari suku ini, Flores, Maluku, Melayu habis.. 
#00:32:47-0#  
 
N: Melayu habis.. Tak bisa dihitung lagi. Tapi kalau nanti terjadi konflik, katakan begitu, 
maka tidak ada muncul kata Melayu. Seperti tahun 2000 ada konflik.. #00:33:12-1#  
 
P1: Jika ada konflik muncul, tidak ada istilah Melayu? #00:33:15-2#  
 
N: Tidak ada istilah Melayu. Yang muncul etnisnya, Batak, Flores, Bugis, Minang, 
misalkan.  #00:33:40-0#  
 
P1: Jadi akhirnya menjurus ke konflik etnis ya. #00:33:47-8#  
 
N: Ya, konflik etnis. Jadi itu sangat rawan di Batam. Sudah beberapa kali terjadi 
konflik... #00:33:55-3#  
 
P1: Coba yang selama Pak Samsul ingat, sudah berapa kali konflik di sini antar etnis 
terjadi. Coba diurut-urut tahunnya. #00:34:02-4#  
 
N: Batak - Flores tahun 2000.. #00:34:10-9#  
 
P1: Batak Flores tahun 2000 ya #00:34:15-4#  
 
N: Itu aja yang bisa disebut. Yang lain-lain tak usah disebutlah. Itu hari-hari ada itu. Itu 
yang jadi berita nasional kan, pembunuhan di depan hotel. Itu banyak orang meninggal. 
Tapi kan bisa tidak dianggap berita. Itu juga Batak Flores juga. Minang Bugis juga 
pernah perang. Tapi kan tidak kita sebut, karena tidak menjadi isu nasional dia. Nah 
ketika terjadi penyerangan Drydock, itu juga masuk isu nasional. Itu kita dengan India.  
#00:35:04-6#  
 
P1: Lawan etnis apa India itu? #00:35:03-4#  #00:35:08-5#  
 
N: Semua. Tapi kan kalau tidak disebut etnisnya, tidak memancing SARA, tidak 
memancing kerusuhan. Jadi ketika, itu kan bahasanya sederhana, pihak yang berkelas 
di perusahaan ini, yang punya jabatan... #00:35:34-4#  
 
P1: Oh konflik perusahaan ini ya.. Buruh versus India ya.. #00:35:40-9#  
 
N: Dia menggunakan kata Indonesia. Nah itu memancing SARA. Marahlah pekerja. 
Akhirnya seluruh India di Batam kena imbasnya. Yang jual-jual kain pun pada lari 
semua ke Singapur. Ada yang sudah luka-luka dirawat di rumah sakit, pergi lagi dia ke 



rumah sakit, kita bunuh dia. Padahal sedang dirawat. Yang penting India. #00:36:13-9#  
 
P1: Tahun berapa itu pak? #00:36:15-7#  
 
N: Baru-baru... Tahun... 2010, kalau tidak salah. Kasus Drydock. Drydock ini 
perusahaan India.  #00:36:35-0#  
 
P1: Kasus apa?  #00:36:35-4#  
 
N: PT Drydock.. Jadi akhirnya kita punya pengalaman di Batam, kerusuhan sosial itu 
pasti disebut etnisnya. Kalau tidak, tidak bisa jadi kerusuhan sosial dia. Jadi kalau 
misalnya saya bermasalah dengan orang, saya harus katakan kepada orang, suku anu 
memukul kita. Itu baru jadi besar dia. Tapi kalau misalnya agama anu, kurang. 
#00:37:18-2#  
 
P1: Jadi etnis lebih gampang memantik konflik daripada agama? #00:37:26-3#  
 
N: Ya, betul.  #00:37:49-6#  
 
P1: Menarik ini...Itu baru saya temukan. Kalau pernah katanya juga Minang dengan 
Flores? #00:38:09-4#  
 
N: Minang - Flores pernah. Sebenarnya Minang - Flores, Minang - Bugis, Batak - Bugis, 
pernah. Tapi itu tidak terlalu, cepat dia redam.  #00:38:24-4#  
 
P1: Artinya pernah ada pergesekan ya.. Tidak bisa, jangan ditutup-tutupi ya. Artinya 
pernah terjadi ya?  #00:38:31-1#  
 
N: Pernah terjadi #00:38:32-7#  
 
P1: Pernah terjadi konflik antar etnis ya. #00:38:36-2#  
 
N: Kita kan di Batam ini ada 2 kekuatan besar. Pertama, PERKIT, Persatuan Keluarga 
Indonesia Timur.  #00:38:56-3#  
 
P1: Ini berbasis etnis juga? #00:39:00-6#  
 
N: Etnis. #00:39:01-8#  
 
P1: Bukan agama? #00:39:03-5#  
 
N: Bukan. Nah, Persatuan Keluarga Indonesia Timur kita hitung mulai dari Bali  ke 
sana.. #00:39:08-3#  
 
P1: Bali ke timur? #00:39:08-5#  
 



N: Berarti Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, itu masuk anggota PERKIT. 
#00:39:19-0#  
 
P1: Nah kekuatan yang kedua? #00:39:23-6#  
 
N: Kekuatan yang kedua itu... Tapi ini ga bisa kita sebut, harus kita sebut kelompoknya, 
tapi kita anggap saja mereka satu gerbong. Pertama itu Paguyuban Jawa. Paguyuban 
Jawa ini biasa kita sebut Jogoboyo. Nah itu LSM dia, tapi dia itu paguyuban. Itu mulai 
dari Jawa Barat sampai ke Jawa Timur, dia punya kelompok. Nah kemudain 
kelompok-kelompok di Sumatra, yang punya etnis itu IKATSU, Ikatan Keluarga Besar 
Sumatra Utara. Kemudian Ikatan Keluarga Besar Sumatra Barat, IKASB. Itulah yang 
eksis.. #00:41:00-6#  
 
P1: Tapi ini Jogoboyo, IKATSU, dan IKASB satu kelompok? #00:41:07-5#  
 
N: Tidak juga.. Kan begini.. #00:41:11-6#  
 
P1: Tadi Pak Samsul mengatakan ada 2 kekuatan besar, PERKIT dan Jogoboyo.. 
#00:41:25-4#  
 
N: Ga, maksudnya begini. PERKIT ini kan timur ke sana. Ketika dia versus, versus 
Jogoboyo, versus IKATSU.. #00:41:26-6#  
 
P2: Jadi seperti dua kutub begitu ya pak ya? #00:41:30-8#  
 
N: Dua kutub.. #00:41:32-3#  
 
P1: Berarti kita hitung saja 3 kelompok ya.. Jadi PERKIT ke IKATSU, PERKIT ke 
IKASB.. #00:41:43-7#  
 
N: Iya makanya ketika ada konflik SARA, yang biasa dipanggil ya kelompok ini.. 
#00:41:56-4#  
 
P2: Tapi pernah ga pak, antara IKATSU dengan IKASB atau IKATSU dengan 
Jogoboyo? #00:42:03-1#  
 
N: Seringlah.. Intinya, budaya bangsa kita, budaya keroyokan itu, di Batam ini nampak 
implementasinya. Jadi ketika nanti ada konflik Jogoboyo dengan KKSS, Sulawesi 
Selatan, maka itu yang.. Cuma ini yang timur ini memang agak sulit diatur. Ketika 
disentil satu, yang muncul PERKIT. Jadi tidak bisa mereka mewakili kelompok, jadi 
misal mereka mewakili Bugis sendiri, Papua sendiri, tidak bisa. Ketika mereka disentuh, 
PERKITnya muncul. Berbeda dengan kelompok di luar. #00:43:02-5#  
 
P1: Seperti Jogoboyo tadi? #00:43:06-7#  
 
N: Ketika kita berurusan sama orang Bali, yang muncul PERKIT.  #00:43:15-3#  



 
P1: Tapi berarti di bawah PERKIT masih banyak kelompok-kelompok kecil lainnya ya? 
Per daerah? #00:43:20-6#  
 
N: Banyak. Per daerah. #00:43:21-7#  
 
P1: Tapi kalau satu disentuh itu, ga muncul dia.  #00:43:27-0#  
 
N: Berbeda dengan di luar PERKIT itu. Makanya PERKIT itu seperti Kapolres, Dandim, 
MUSPIDA lah, forum informasi daerah ini, kalau ada isu etnis, ya itu aja tiga atau empat 
kelompok itu dipanggil. Itu cepat sosialisasinya ke bawah. Nah itu kan baru dari sisi 
SARA. Yang paling sering mengemuka itu di isu upah. #00:44:23-9#  
 
P1: Upah buruh? Oh berarti konflik industrial ya. #00:44:32-2#  
 
N: Cuma kalau buruh ini tidak ada versusnya kan. Cuma dia kalau bergerak, lumpuh 
kita. Dulu pernah tahun berapa ya.. Ketika buruh meminta kenaikan upah, akhirnya 
yang menjadi korban PNS. Buruh versus PNS. Itu semua orang yang pake baju 
seragam itu, dihadang buruh. Mereka beranggapan mereka yang cari duit, pegawai 
yang tukang habiskan, baru mereka upahnya tak diperhatikan. #00:45:14-4#  
 
P1: Buruh versus PNS ya. Pegawai pemerintah ini.. #00:45:15-6#  
 
N: Bukan versus lah, tapi PNS ini jadi korban. Jadi hari itu mungkin kita ada setengah 
bulan kita tidak berani keluar rumah pakai baju pegawai. #00:45:33-4#  
 
P1: Hanya PNS saja atau pegawai-pegawai swasta juga pak?  #00:45:38-2#  
 
N: PNS saja. Jadi mereka dari rumah pakai baju biasa, sampai kantor baru ditukar dia 
punya baju.  #00:45:55-9#  
 
P1: Itu fakta pak ya? #00:45:58-7#  
 
N: Fakta pak. #00:46:00-1#  
 
P1: Pakaian-pakaian PNS itu dilucuti ya. Ditangkap dia kalau buruh bergolak.. 
#00:46:05-2#  
 
N: Kalau bapak pakai baju pegawai, ketemu dijalan, mobil dibakar. Kalau bapaknya 
tidak ada yang kenal itu, yang eksekutor, entah keluarga entah apa, bisa lewat. Kalau 
ada yang kenal ya bajunya aja dilucuti, disuruh pulang.  #00:46:33-1#  
 
P1: Itu sering pak kejadian seperti itu? #00:46:37-8#  
 
N: Tidak, itu baru satu kali saja. Itu kan akibat antiklimaks. Ketika buruh menuntut 
kenaikan upah, tidak direspon oleh pemerintah, akhirnya yang dijadikan sasaran itu 



PNS. #00:46:53-2#  
 
P2: Tahun berapa itu pak? #00:46:56-3#  
 
N: Baru sekali.. Mungkin 2011 atau 2012. Tapi nanti bapak boleh cari tahu tanggal 
pastinya.  #00:47:12-2#  
 
P1: Pernah terjadi rupanya. Itu konflik industrial ya. Inilah sebenarnya yang ditakutkan. 
Karena jangan sampai konflik industri itu dianggap konflik SARA, primordial, ternyata 
industrial.  #00:47:31-8#  
 
N: Kan persoalan buruh itu setiap tahun... Artinya begini saya menganggap pemda ini 
planningnya yang kurang matang. Ketika mereka membuat asumsi tentang upah, selalu 
saja tidak pernah ketemu antara tafsir buruh dengan pihak pemda. Dan ketika kita 
bicara buruh, ini tidak bisa disepelekan, karena Jakarta yang main. Jadi serikat buruh 
tingkat nasional itu ikut back up. Sementara di satu sisi, pihak pengusaha juga tidak 
mau didikte pemerintah. Jadi kalau misalkan terjadi tawar menawar antara buruh 
dengan pemda, itu yang mengendalikan buruh ini Jakarta, tanda kutip, serikat buruhlah. 
Karena mereka bisa angkat ini menjadi isu nasional, dalam waktu hitungan detik. 
Modusnya banyak, bisa dicari atau dikorbankan dulu orang di lapangan. #00:49:38-5#  
 
P1: Jadi permainan Jakarta ya.  #00:49:45-2#  
 
N: Saya kira bukan cuma Batam, di seluruh daerah-daerah industri, mereka solid kalau 
soal buruh.  #00:49:50-5#  
 
P1: Ya tapi ada satu hal menarik. Karena daerah lain tidak pernah ditetapkan sebagai 
daerah industrial. Itu menjadi masalah.  #00:51:00-5# 
 
N:Jadi tahun 2011 ada pendalam masalah kerukunan di Batam, yang dilakukan oleh 
kelompok kerja Kementerian Agama. Hari itu mereka juga menggali informasi-informasi 
status pemeliharaan kerukunan umat beragama. Hasil kajian mereka ternyata peran 
pemerintah daerah di dalam pemeliharaan kerukunan umat bergama dirasa sangat 
rendah.  #00:51:55-6#  
 
P1: Kerukunan beragama dianggap rendah? #00:52:00-3#  
 
N: Bukan, dalam sisi support pemerintah, baik dari segi pembinaan, penganggaran. Ini 
satu contoh potensi, data antara data rumah ibadah dengan data penduduk menurut 
agama, itu tidak proporsional sama sekali.  #00:53:07-8#  
 
P1: Tidak proporsional ya. #00:53:07-8#  
 
N: Iya, dan umumnya rumah ibadah, itu tidak ada izin.  #00:53:36-8#  
 
P1: Itu mungkin karena lahan? #00:53:40-6#  



 
N: Pertama begini, tingkat sebaran penduduk berdasarkan komposisi pemeluk agama 
tidak sama dengan rencana tata ruang. Misalkan begini, masterplan Batam ini itu tidak 
pernah memprediksi sebenarnya titik-titik pemukiman itu di mana. Sehingga di dalam 
perencanaannya, masalah pembangunan rumah ibadah itu tidak pernah... #00:54:33-2#  
 
P1: Diselesaikan dengan titik-titik populasi ini? #00:54:33-2#  
 
N: Karena rumah ibadah itu kan yang bangun masyarakat, bukan pemerintah. Sehingga 
ini tidak masuk di dalam perencanaan.  #00:54:47-2#  
 
P1: Yang bangun masyarakat ya..  Dan masyarakat membangunnya berdasarkan? 
#00:54:57-4#  
 
N: Ketika masyarakat itu, kan sampai dikatakan bahwa rumah ibadah itu tidak memiliki 
izin membangung. Mengapa dikatakan tidak memiliki izin membangun, karena tidak 
memiliki legalitas tanah. Kalau mereka meminta tanah pun ke BP Batam, maka BP 
Batam memberikan mereka lahan sesuai masterplan. Dikasihlah di sini, yang mau 
sembayang di sini. Akhirnya mereka datang, bangun di sini, warga di sini marah. 
Mengapa kamu membangun rumah ibadah di sini? Kamu punya jamaah pun tak ada. 
Jamaah kamu di sana, ya bangun di sana.  #00:55:42-0#  
 
P1: Padahal berdomisili di sini, dibangunnya rumah ibadah di sana. Entah itu mesjid, 
gereja, pura.  #00:55:50-3#  
 
N: Iyalah, artinya semua rumah ibadah. Kalau masjid masih mendinglah. Karena masjid 
ini kita bangun setelah orang ada. Kalau rumah ibadah lain tidak bisa begitu. Dia 
bangun rumah ibadah dulu, baru orang datang.  #00:56:11-3#  
 
P1: Inilah yang menjadi hambatan juga ya.. #00:56:11-5#  
 
N: Ini masalah waktu saja. Suatu hari nanti akan jadi persoalan besar. Jadi ketika besok 
siapa tahu kita akan punya walikota yang kayak Ahok, yang dia mau keluarkan aturan 
secara hitam putih, maka itu akan jadi bom waktu nanti.  #00:56:36-6#  
 
P1: Ya ga bisalah kalau di sini dia jamaahnya, baru di sana gerejanya, ga bisa. Pasti 
masyarakt juga ga bisa mau apa kan, karena kebijakan pemerintah kan. Karena 
kebijakan memberikan tanah itu kebijakan BP, bukan pemerintah daerah. #00:56:58-0#  
 
N: Iya, BP. BP ini berdasarkan perencanaan tata ruang. #00:57:03-8#  
 
P1: BP itu kan sesuatu yang berbeda dengan pemda, walikota ya.. #00:57:03-8#  
 
N: Betul..  #00:57:06-4#  
 
P1: Pemda juga tidak masukkan perencanaan kan? #00:57:11-6#  



 
N: Sudah masuk dalam perencanaan. #00:57:14-3#  
 
P1: Sudah masuk dalam perencanaan, ga mungkin dia bisa sentuh itu. Ketika 
masyarakat meminta lahan, maka harus melalui BP. BP ini kan tidak mudah begitu 
saja. Dia ambil tata ruangnya sendiri kan. Tata ruang yang dipegang beda dengan tata 
ruang pemda. #00:57:34-5#  
 
N: Tidak. Kan tata ruang ini kan ditetapkan dengan perda. Jadi ketika pemda membuat 
tata ruang, tentu semua pihak yang terkait harus ikut. Karena ketika sudah jadi perda, 
itu yang harus dijalankan.  #00:57:56-0#  
 
P1: Jadi nanti kalau terjadi konflik agama, berarti lewat pemda dong. Konfliknya dengan 
pemda, bukan dengan BP. #00:58:05-7#  
 
N: Iya. #00:58:06-7#  
 
P1: Padahal pemicunya adalah BP.  #00:58:11-1#  
 
N: BP. Jadi kan begini. Ini kalau kita mau tengok lagi ke belakang. Konsep pemerintah 
pusat ketika membangun Batam ini untuk menjadi kawasan industri. Tidak pernah 
diperhitungkan persoalan-persoalan sosial yang bakal muncul. Nah kemudian Batam ini 
membuka lapangan kerja, orang pada datang. Sehingga jumlah penduduk tidak bisa 
dikendalikan. Nah ketika orang sudah datang, mereka butuh tempat tinggal, butuh 
segala macam. Pemerintah sudah terlambat menyusun perencanaan. Akhirnya 
masyarakat itu karena sudah terdesak, ya bangun di mana-mana tempat saja. Pada 
akhirnya, apa yang dilakukan pemerintah, melegalkan, atau meligitimasi yang sudah 
ada secara perlahan. Yang harusnya di sini tadi kawasan industri, karena sudah banyak 
pemukiman ilegal, akhirnya diubah menjadi pemukiman. Ini masterplan awal sudah 
rusak sebenarnya, akibat kalau bahasa kasarnya itu, tidak tepatnya perencanaan di 
awal. Jadi ketika kita menjadikan Batam ini sebagai kerja, otomatis kan akan ada 
pekerja. Ketika ada pekerja, mereka butuh tempat tinggal, baru di dalam perencanaan 
induknya, tidak ada lokasi-lokasi untuk tempat pemukiman. Nah termasuk ketika 
pemerintah pusat melakukan kajian kemarin, bersama Ibu Sri Mulyani beberapa tahun 
yang lalu. Pemerintah pusat kan konsepnya enclave. Kemudian bisa di sini demo 
besar-besaran menolak konsep itu. Kita ingin FTZ menyeluruh. Mengapa? Karena 
tingkat sebaran penduduk ini sudah tidak bisa diatur. Kalau dienclave ini maksudnya, ini 
kawasan industri, nanti di mana lagi, di sini. Sementara di sini sudah ada penduduk. 
Jadi sudah tidak ada lagi yan bisa dienclave di Batam itu. Ketika pemda dan DPRD 
pergi belajar ke Cina, ke Shenzen, kemudian ke Johor. Di sana itu enclave memang 
kalau orang mau masuk ke sana, sudah langsung bertamu saja. Misalnya satu daerah 
itu khusus kawasan industri saja, tidak ada orang tinggal. Masuk sana cuma bertamu, 
lalu pergi lagi. Kalau Batam ini dibuat seperti itu, terus mau dipindahkan ke mana 
penduduknya. Bisa saja terjadi perbedaan pendapat antara pemda, masyarakat Batam, 
dengan pusat. Akhirnya kan enclave itu tidak dijalankan oleh pemerintah. Termasuk 
misalkan pasar bebas. Nah sering terjadi perbedaan tafsir DPRD, pemko, dan 



pemerintah pusat. Kalau DPRD ini kan selalu mempertimbangkan aspek sosial. Tapi 
kalau ini terjadi pasar bebas, maka pedagang lokal itu akan hilang, akan tersingkir.  
#01:03:05-6#  
 
P1: Itu pemikirannya pemda? #01:03:09-8#  
 
N: Pemikirannya DPRD. #01:03:14-1#  
 
P1: Jadi pada prinsipnya DPRD menolak pasar bebas? #01:03:18-6#  
 
N: Menolak, pada prinsipnya, pada masa itu ya.  #01:03:34-6#  
 
P1: Melindungi pengusaha-pengusaha lokal ya sebenarnya ya, apa namanya, 
pedagang-pedagang lokal ya. #01:03:42-9#  
 
N: Ya artinya kalau pasar bebas nanti kan kegiatan perdagangan, jasa, segala macam, 
menurut kekhawatiran DPRD itu akan dikuasai oleh asing. Besok kata dia goreng 
pisang pun itu kita mau yang pakai mentega, yang pakai kemasan. Jadi penjual goreng 
pisang lokal kita ini tak akan ada yang beli pisangnya, karena pemakannya tak ada. 
Nah itu nanti Batam ini mulai dari A sampai Z kegiatan bisnis dan perdagangan ini akan 
dikuasai oleh orang asing.  #01:04:53-4#  
 
P1: Kan ada 3 pihak, DPRD, apalagi? #01:05:03-0#  
 
N: Pemda.. #01:05:04-8#  
 
P1: Di mana posisinya pemda? #01:05:10-0#  
 
N: Kalau pemda ini sama dengan pusat, pada waktu itu. #01:05:19-7#  
 
P1: Terus yang berbeda?  #01:05:28-4#  
 
N: Kan ada DPRD, pemda, dan pusat. Pemda ini secara substansial, dia melihat 
memang Batam ini tak bisa dielakkan untuk memasuki pasar bebas itu. Tapi di sisi lain 
dia juga membenarkan bahwa akan ada gejolak sosial. Adapun pusat memang sejak 
awal, sejak kali pertama Batam ini dibuka, memang desainnya itu memang untuk pasar 
bebas, untuk menjadi daerah industri dan perdagangan bebas. Hanya saja di dalam 
perjalanannya kan, yang menjalankan ini yang kemudian bertemu dengan 
persoalan-persoalan baru. Kemudian rencana-rencana itu dibelokkan. Ketika Habibie 
pertama kali  membuka Batam ini, kan belum terbayang kita apa yang akan terjadi 30 
tahun kemudian. Kemudian oleh para pengambil kebijakan di Otorita Batam maupun 
Pemko Batam dalam perjalanannya kan bertemu dengan persoalan-persoalan baru. 
Yang akhirnya kan rencana semula ini tidak bisa lagi dilaksanakan secara penuh. 
Malah pada akhirnya sudah belok sama sekali.  #01:07:18-7#  
 
P1: Nah oke pak kita sudah ada gambaran di situ. Sekarang kita fokus ke 



primordialisme agama. Ini kan FKUB itu sebenarnya satu bentuk pelembagaan politik 
yang dibuat oleh pemerintah pusat untuk mengatasi konflik primordialisme agama. Tapi 
dalam persoalannya kan karena ini melekat dalam struktur, banyak hambatannya. 
Hambatan sumber daya lah, hambatan anggaran lah, hambatan sarana prasarana lah. 
Sehingga terkadang dalam satu kasus terkadang kita temukan beda suara FKUB 
dengan suara umat beragamanya. Kadang ya. Nah Pak Samsul melihat itu di sini 
terjadi ga? #01:08:18-6#  
 
N: Melihat, itu terjadi. Itu dikarenakan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan 
Menteri Agama itu multitafsir. Saya kasih contoh. Ketika Peraturan Bersama 
mengatakan pemuka agama ini definisinya tidak mengikat, tidak jelas. Akhirnya ketika 
ditanya orang apa itu pemuka agama, tergantung walikota. Kalau kita mau jadi 
pengurus FKUB, kita ini pemuka agama mewakili masyarakat Muslim, mewakili 
masyarakat Kristen. Siapa kita ini tergantung faktor kepala daerah. Besok ganti kepala 
daerah, definisi pemuka agama berubah juga, menurut selera mereka. Jadi ini ada 
imbas, ada interest politik juga. #01:09:34-2#  
 
P1: Definisi pemuka agama berubah ya.. Kalau konsep tokoh agamanya berubah, kan 
orangnya juga berubah nanti kan. #01:09:47-2#  
 
N: Ini orangnya yang saya maksud #01:09:45-8#  
 
P1: Iya maksud saya orangnya. Ketika rezim politik berubah, lain kepentingannya, yang 
dimaksud tokoh agama seperti ini. Karena itu ada kecenderungan di mana tokoh 
agama itu justru dibentuk oleh pemerintah. Artinya dilegalkan oleh pemerintah. Tokoh 
agama itu keberadaannya nanti diakui oleh pemerintah, bukan oleh masyarakat 
beragama. Itu yang terjadi di sini? #01:10:22-0#  
 
N: Betul, itu yang terjadi. Jadi kalau saya pemuka agama, saya tidak sejalan dengan 
pemerintah, saya bukan pemuka agama.  #01:10:40-7#  
 
P1: Meskipun itu sudah menyuarakan aspirasi umat beragama? #01:10:47-6#  
 
N: Ya, kita ini dikirim oleh umat beragama. Kan dalam PBM itu dikatakan pemuka 
agama adalah tokoh masyarakat yang diakui oleh masyarakat. Nah ketika dilakukan 
seleksi untuk duduk dalam FKUB mewakili umat beragama. Umat beragama ini, kamu 
saja, kamu saja. Tapi begitu didorong nama-nama ke kepala daerah, kepala daerah 
teliti lagi, ini pemuka agama dari mana ini? Siapa yang bilang dia pemuka agama? Kan 
dirubah, disesuaikan dengan selera dia. Ini yang menyebabkan apa yang diomongin 
FKUB belum tentu sama dengan yang diomongin umat beragama. Nah kemudian 
FKUB ada keterikatan bergantung dengan pemda dari sisi penganggaran. Kalau 
pemuka agama yang dimaksud ini tak sama dengan perspektif kepala daerah, 
anggaran tak turun. Belum lagi kita melihat overlapping peraturan menteri itu. Di dalam 
peraturan bersama itu dikatakan belanja pelaksanaan tugas pemeliharaan kerukunan 
masyarakat beragama dan ketentraman masyarakat dibebankan kepada APBN, APBD 
provinsi, dan APBD kota/kabupaten. Tetapi di dalam permendagri tentang bantuan, 



bansos, itu FKUB dianggap sebagai salah satu objek NGO, yang harus mendapat 
bantuan. Jadi kalau bantuan ini artinya bisa dapat, bisa tidak, bisa besar, bisa kecil. 
Nah sementara di peraturan bersama menteri itu redaksinya bukan bantuan, belanja 
pelaksanaan tugas. Artinya melekat, harus dianggarkan.  #01:14:01-3#  
 
P1: Dia masuk kategori belanja ya.. #01:14:04-6#  
 
N: Ya, dipasal 26 peraturan bersama menteri itu, belanja pelaksanaan tugas 
pemeliharaan kerukunan umat beragama, belanja pelaksanaan tugas penjagaan 
ketentraman dan ketertiban masyarakat di bidang pemeliharaan kerukunan masyarakat 
umat beragama dibebankan kepada APBN, APBD provinsi/kota/kabupaten. Nah ini kita 
capek berdebat dengan Bappeda. Kita merasa kalau FKUB ini harus teranggarkan. 
Bappeda menganggap tidak begitu. FKUB itu dibantu. Nah itu juga membuat FKUB 
tidak bisa menjalankan tugasnya secara maksimal. Belum lagi di peraturan bersama 
menteri itu ada perintah, di pasal 12, ketentuan lebih lanjut mengenai FKUB diatur 
melalui peraturan gubernur. Peraturan gubernurnya tak ada. Jadi bagaimana FKUB 
mau mengatur pembagian tugas, si A bekerja apa, bertanggung jawab apa. Aturan 
teknisnya tak ada. Nah jadi perbedaan kita lagi kan di APBD banyak sebenarnya 
anggaran yang berhubungan dengan masalah-masalah keagamaan. Dan di situ 
jumlahnya puluhan milyar. Tetapi secara eksplisit kata FKUB itu tak ada, karena pemda 
beranggapan bahwa FKUB ini adalah NGO. Ada nomenklatur yang menyebutkan, 
misalnya dalam APBD itu 'belanja penghayatan nilai-nilai kehidupan beragama', 
kemudian ada lagi 'belanja pemberdayaan lembaga keagamaan'. Itu semua, dan itu 
ada puluhan nomenklatur seperti itu, yang menyebut kata agamanya itu, itu 
dilaksanakan sendiri oleh pemda. Ketika disebut FKUB, bantuan. Kegiatan-kegiatan itu 
tidak ada kaitan dengan FKUB. #01:18:07-2#  
 
P1: Itu kendala yang dihadapi oleh FKUB ya, jadi tidak bisa jalan ya. #01:18:10-3#  
 
N: Ya, kendala secara regulasi kan. Kita udah capek, baru-baru ini... #01:18:22-1#  
 
P1: Pasti ada dampaknya tadi, karena ada kendala regulasi dan ada politik 
menyebabkan tokoh agama itu bukan cerminan umat beragama. Konsekuensinya 
suara umat beragama itu berbeda dengan suara FKUB. Karena itu, kebijakan-kebijakan 
FKUB itu cenderung mengiyakan kebijakan pemda. Jadi aspirasi umat beragama tidak 
terserap pasti dalam kebijakan. #01:18:52-2#  
 
N: Ini karena ketentuan teknis mengenai FKUB itu tidak diatur. Jadi, yang dimaksud 
dengan majelis agama, sedianya kan Majelis Ulama Indonesia, itu Islam. Tapi itu kalau 
kita bertanya lagi dasarnya dari mana, tak ada juga. Pasti secara de facto masyarakt 
Indonesia mengakui, masyarakat muslim, majelis agamanya itu MUI. Nah ketika MUI 
mau mengusulkan orang-orang yang bakal duduk di FKUB, apakah ini subjektivitas dari 
ketua MUI saja, atau MUI melakukan penjaringan, dengan mengundang seluruh 
ormas-ormas keagamaan Islam. Masing-masing mengusulkan, diadakan sistem fit and 
proper test, itu contoh. #01:19:47-0#  
 



P1: Dan MUI selama ini melakukan ga contoh itu? #01:19:48-5#  
 
N: Kalau MUI kirim nama, nanti kalau dicoret oleh kepala daerah, dia tukar.  
#01:20:07-9#  
 
P1: Itu perlu kita dalami ya. Kalau di Katolik, Hindu, Buddha, sama perlakuannya? 
Dikirim juga? #01:20:15-0#  
 
N: Sama #01:20:15-0#  
 
P1: Kalau ada yang ditolak, ditukar juga? #01:20:20-3#  
 
N: Iya ditukar. Dan mengapa kepala daerah mesti menolak? Karena itu tadi, dia punya 
tafsir sendiri, kemudian inikan erat kaitannya dengan politik.  #01:21:10-5#  
 
P1: Nah apa langkah yang dilakukan untuk mengatasi itu? Ketika misalnya ada 
organisasi ini yang lumpuh, tidak jalan, tidak fungsional, ada ga keinginan umat 
beragama untuk membikin satu organisasi? #01:21:25-9#  
 
N: Kami membentuk namanya Persaudaraan Lintas Agama. #01:21:32-6#  
 
P1: Itu cara untuk mengatasi tadi ya? #01:21:33-5#  
 
N: Jadi kita tidak terikat lagi dengan yang namanya pemerintah. Betul-betul LSM. Kalau 
FKUB kan plat merah.  #01:21:45-8#  
 
P1: FKUB ini plat merah ya.. #01:21:49-5#  
 
N: Iya, bentukan pemerintah. #01:21:53-7#  
 
P1: Jadi ini plat apa istilahnya kalau .. #01:21:52-7#  
 
N: Kalau kita plat hitam lah. Persaudaraan Lintas Agama itu sudah terbentuk di provinsi 
dan kota/kabupaten. #01:22:06-1#  
 
P1: Apa singkatannya itu pak? #01:22:06-1#  
 
N: PELITA.  #01:22:11-6#  
 
P1: Sejak kapan terbentuknya? #01:22:14-8#  
 
N: Sejak 2012.  #01:22:21-8#  
 
P1: Itu pusatnya di mana? Di Batam ini? #01:22:28-3#  
 
N: Di tingkat provinsi, terus ada kota/kabupaten. #01:22:35-2#  



 
P1: Provinsi, terus masuk kota/kabupaten ya.. Di kecamatan sudah ada? #01:22:39-8#  
 
N: Belum ada. #01:22:42-0#  
 
P1: Ada rencana ke sana? #01:22:42-0#  
 
N: Sampai ke kelurahan malah. #01:22:46-8#  
 
P1: Rencana sampai kelurahan ya. Ini bagaimana keberadaan pengurusnya pak? 
#01:22:57-5#  
 
N: Jadi misalkan FKUB provinsi itu dibantu 500 juta, terhitung sejak dia dibentuk 
kemarin, PELITA maksud saya, tahun ini 2015 masih dibantu.  #01:23:18-3#  
 
P1: Berapa juta bantuannya dari pemerintah? #01:23:20-1#  
 
N: 500 juta malah.  #01:23:22-4#  
 
P1: Padahal plat hitam ya. #01:23:23-8#  
 
N: Plat hitam. FKUB itu mungkin 50 juta pun ga dapat. #01:23:28-9#  #01:23:32-1#  
 
P1: FKUB 50 juta ga dapat, tapi PELITA dapat.  #01:23:38-4#  
 
N: Makanya PELITA akhirnya lebih eksis. #01:24:01-4#  
 
P1: Jadi bantuannya lebih besar daripada FKUB ya.. #01:24:03-4#  
 
N: Lantaran di PELITA ini kan kepengurusannya itu mengakomodir semua 
kelompok-kelompok. Tokoh-tokohnya memang diakui oleh masyarakat. Bahkan diakui 
pemerintah. #01:24:22-0#  
 
P1: Mengakomodir semua kelompok agama ya. Bisa disebutkan kelompok agama yang 
masuk pak? #01:24:32-3#  
 
N: Semua agama.  #01:24:42-6#  
 
P1: Saya mau tahu kelompok agama yang masuk di dalam ini pak. #01:24:49-4#  
 
N: Islam,.. #01:24:54-1#  
 
P1: Islam tidak ada yang terpecah? #01:24:54-1#  
 
N: Tidak ada. #01:24:56-7#  
 



P1: Kristen? Kristen apa? #01:25:00-6#  
 
N: Ada Kristen ada Katolik. Agama itu kan agama Kristen, agama Katolik. Kemudian 
Hindu, Buddha, Konghucu. 
 
P1: Itu di dalam anggotanya ya? Ada aliran kepercayaan? #01:25:34-5#  
 
N: Tak ada. Cuma sekarang agama di Kepri sudah tambah 1 lagi, belum daftar dia. 
Agama Bahai. #01:25:45-3#  
 
P1: India ya?  
 
N: Bukan, Persia. #01:25:51-1#  
 
P1: Iran ya? Bahai. Tapi belum diterima?  #01:25:59-7#  
 
N: Lagi diproses. Kan sudah diakui oleh negara itu.  #01:26:02-6#  
 
P1: Maksud saya di dalam kelompok anda ini.  #01:26:05-0#  
 
N: Belum. Di PELITA belum masuk. Dia harus dapat pengakuan dulu.  #01:26:10-6#  
 
P1: Kalau sudah dapat pengakuan, PELITA terima?  #01:26:14-8#  
 
N: Kalau dia mendaftar, kita terima.  #01:26:24-4#  
 
P1: Aliran kepercayaan tidak ada, atau aliran pecahannya muslim, seperti misalnya 
Ahmadiyah? #01:26:34-4#  
 
N: Kita tidak buat dikotomi, yang penting personnya masuk. Jadi ketika kita bicara 
Islam, kita tidak mengkotomi. #01:26:48-1#  
 
P1: Misalnya NU - Muhamadiyah? #01:26:48-1#  
 
N: Tidak.  #01:26:49-9#  
 
P1: Dia berbasis agama betul ya? Agama berbasis tokoh? #01:26:54-4#  
 
N: Ya berbasis tokoh.  #01:27:00-6#  
 
P1: Jadi bisa saja nanti ada tokoh, misalnya Ahmadiyah ya? #01:27:07-0#  
 
N: Bisa saja. Itu kan sifatnya keterbukaan organisasi ini. Kalau dia masuk, secara 
sukarela kita terima. Pendekatan kita kan beda dengan pemerintah. Kalau pemerintah 
kan demi menghakimi lah, kamu sesat, kamu tak sesat, karena ada pressure dari 
masyarakat. Kalau kita tidak. #01:27:42-5#  



 
P1: Kalau ada masyarakat beragama itu ya diterima kan. Yang ada tokohnya. 
#01:27:52-8#  
 
N: Kalau tidak ada perwakilannya, justru nanti kita mengurus mereka payah. Kita sudah 
2 kali datang ke masjid Ahmadiyah. #01:28:07-8#  
 
P1: Ada masjid Ahmadiyah di sini?  #01:28:07-8#  
 
N: Ada.  #01:28:09-4#  
 
P1: Tapi belum diterima tokohnya? Tokohnya belum masuk? #01:28:13-1#  
 
N: Belum masuk. Mereka tidak kirim nama. Kalau mereka kirim nama, kita terima..... Di 
Batam ini banyak aliran sesat, yang dianggap oleh MUI. Di sini ada aliran yang bisa 
melihat Allah.  #01:28:38-2#  
 
P1: Aliran apa namanya? #01:28:36-4#  
 
N: Niskatul Anwar. Dia bisa melihat Allah. Kemudian Qiblatul Amin. Ini solat pakai foto.  
#01:29:06-7#  
 
P1: Foto apa pak? #01:29:06-7#  
 
N: Foto guru. Foto gurunya taruh di depan. Ahmadiyah ada. Kemudian Syiah.  
#01:29:21-2#  
 
P1: Yahudi ada di sini? #01:29:25-9#  
 
N: Kalau Yahudi ini sebenarnya cuma tak disebut saja. Itu gereja Masehi itu Yahudi 
sebenarnya. Cuma mereka kan tukar baju. Doktrinnya sama. Gereja Masehi, gereja 
Hari Ke Tujuh, itu Yahudi. Mereka sembayangnya hari Sabtu. Tak ada pakai salib.  
#01:29:49-8#  
 
P1: Cuma label mereka Kristen ya pak? #01:29:51-5#  
 
N: Label Kristen, tapi mereka tidak diakui oleh Dewan Gereja. Dianggap aliran sesat di 
Kristen.  #01:30:04-2#  
 
P1: Gereja Masehi ada ya di sini? #01:30:09-4#  
 
N: Gereja Masehi, Gereja Hari Ke Tujuh. #01:30:18-3#  
 
P1: Apalagi? Itu yang tidak diakui oleh PGI ya? #01:30:27-5#  
 
N: Ya. Tapi kan ketika rumah ibadah meminta permohonan rekomendasi, kita kan minta 



pertimbangan dulu dari majelis agamanya. Majelis agamanya bilang, jadi kayak 
Ahmadiyah. Masjid Ahmadiyah minta rekomendasi ke FKUB, kita tanya MUI. Kata MUI 
tak usah, itu aliran sesat. Nah ini juga begitu, dewan gereja yang bilang, itu tak kita 
akui, Yahudi itu.  #01:30:58-1#  
 
P1: Pak, kalau di luar PELITA sendiri, masyarakat umum, terhadap kelompok-kelompok 
ini tadi, misalnya terhadap kelompok Ahmadiyah, terhadap kelompok Qiblatul Amin, itu 
bagaimana perilakunya pak? #01:31:15-7#  
 
N: Itu tidak konflik. Justru masyarakatnya reaktif kalau ada kelompok yang eksklusif. 
Kalau Ahmadiya kan bersembunyi dia, tidak eksklusif. Jadi di Batam ini sekarang lagi 
terjadi semacam perang opini lah, sudah mau mulai mengarah perang fisik malah, 
antara Salafi, Wahabi, dan non itu.  #01:31:55-4#  
 
P1: Konflik antara? #01:31:58-9#  
 
N: Konflik antara Salafi Wahabi dan kelompok Muslim lainnya. Karena masalah Wahabi 
ini kan, katanya suka membidahkan. Kalau kita mau tarik benang merahnya kan, kalau 
Wahabi Saudi, Syiah Iran, Ahmadiyah ini Inggris sebenarnya, India Inggris lah 
sebenarnya. Jadi kalau saya Syiah, saya dapat duit dari Iran untuk mengembangkan 
Syiah di sini. Kalau saya Ahmadiyah, saya dapat duit dari Inggris.  #01:32:55-7#  
 
P1: Saya pernah mengajar tentang konflik agama. Pernah saya diundang bicara 
tentang Ahmadiyah. Kalau Ahmadiyah saya tidak berani katakan itu sesat, karena dia 
bukan otoritas saya. Tapi sebagai organisasi bentukan Inggris, saya bisa jelaskan. 
Bagaimana Miftah Gulam terpilih, bagaimana... #01:33:19-4#  
 
N: Ahmadiyah ini kan ada Lahore, ada Kadiak. Kalau Kadiak mengatakan Mirza itu 
nabi, kalau Lahore itu tidak. Cuma ketika terjadi penjajahan Inggris di India, Ahmadiyah 
kooperatif. #01:33:38-7#  
 
P1: Bagaimana tidak kooperatif, dia dibentuk oleh Inggris.  #01:33:41-4#  
 
N: Makanya ulama-ulama marah sama dia kan. #01:33:47-6#  
 
P1: Karena ada ulama-ulama waktu itu, ada ulama-ulama yang, karena diakui oleh 
masyarakat India, tidak mau. Kenapa? Karena kalau itu diterima jadi tokoh, dia 
melawan Inggris. Sementara Gandhi ini kan sudah memilih juga jalan tidak melakukan 
kekerasan. Pan Islamisme kalau berhadapan dengan kolonialisme, kan gitu. Jadi ini 
antara imperialisme, feodalisme, versus kepentingan masyarakat, yang menggunakan 
agama. Biasalah itu penjajah itu. Nah apa saja program kerja PELITA itu? #01:34:36-6#  
 
N: Yang hendak kita lakukan itu mengadakan dialog pemuka agama. Kemudian 
seminar kerukunan umat beragama. Kemudian kita juga kunjungan ke rumah ibadah. 
Kami, kalau kami pergi ke gereja, tiba waktunya solat, kami solat di gereja.  
#01:36:21-3#  



 
P1: Secara politik, PELITA ini jadi ancaman ga bagi pemerintah?  #01:36:23-4#  
 
N: Tidak, malah dianggap mitra. Kalau PELITA ini kan bisa jadi kawan, bisa jadi lawan. 
Sementara di FKUB, wajib jadi kawan. #01:36:51-9#  
 
P1: Sudah banyak potensi-potensi konflik yang sudah diatasi oleh PELITA? 
#01:36:57-5#  
 
N: Saya kira, kalau PELITA kan baru. Tapi kalau yang dimaksud itu peran tokoh agama, 
itu sangat menonjol di Batam ini. Kita dari tahun 2000 ketika Imam Samudra, nah Imam 
Samudra ini kan di Batam dulu. Itu bersamaan Idul Fitri dengan Natalan, kita jaga di 40 
lebih gereja, yang sedang lakukan Natalan.  #01:37:43-7#  
 
P1: PELITA jaga 40... #01:37:44-0#  
 
N: Bukan PELITA, di kita ada namanya Forum Komunikasi Masyarakat Batam. 
Kebetulan saya sekjennya dulu. Itu tahun 2000. PELITA belum lahir.  #01:38:04-7#  
 
P1: Tapi ini forum ini, forum apa namanya? #01:38:12-3#  
 
N: Forum Komunikasi Masyarakat Batam. #01:38:23-0#  
 
P1: Forum Komunikasi Masyarakat Batam ini cikal bakal agama? Cikal bakalnya 
PELITA? #01:38:41-2#  
 
N: Tidak.  #01:38:45-8#  
 
P1: Tapi dulu sempat ada ini? #01:38:45-8#  
 
N: Sempat ada. Dan tokoh-tokoh agama di dalamnya.  #01:38:50-9#  
 
P1: Pak Syam sekretaris di situ ya? #01:38:52-3#  
 
N: Ya, tahun 2000.  #01:39:22-7#  
 
P1: Sekarang Pak Syamsul posisinya di PELITA? Posisinya dalam jabatan 
kepengurusan apa? #01:39:32-9#  
 
N: Saya sekretaris I di PELITA, PELITA Kepri.  #01:39:42-2#  
 
P1: Oh berarti pengurus di level provinsi pak? #01:39:48-9#  
 
N: Iya.  #01:40:10-2#  
 
P1: Pak Syamsul sudah sejak kapan sekretaris di PELITA? #01:40:24-7#  



#01:40:24-7#  
 
N: Sejak terbentuk. Kita yang ikut membentuknya.  #01:40:27-0#  
 
P1: 2012? #01:40:28-6#  
 
N: 2012 sampai sekarang. #01:40:34-1#  
 
P1: Kalau di FKUB bapak jadi sekretaris dulu? #01:40:41-9#  
 
N: Iya tahun 2006, sekretaris I. #01:40:51-7#  
 
P1: Sekarang tak masuk lagi di situ? #01:40:55-2#  
 
N: Tak masuk.  #01:40:55-2#  
 
P1: Bagaimana hubungan antara FKUB dengan PELITA ini? Ada ketegangan ga? 
#01:41:02-9#  
 
N: Orangnya sama. #01:41:05-2#  
 
P1: Tidak ada ketegangan ya? #01:41:09-1#  
 
N: Hanya beda organisasi saja. Orangnya itu-itu juga.  #01:41:18-0#  
 
P1: Kalau di Batam ada ormas-ormas keagamaan gitu pak? #01:41:20-2#  
 
N: Banyak. #01:41:20-2#  
 
P2: Yang agak radikal ada pak? Seperti FPI gitu? #01:41:29-0#  
 
N: Ada dan mereka cukup aktif. #01:41:35-8#  
 
P1: Apakah PELITA ada upaya menjalin hubungan, misalnya dengan mengadakan 
kegiatan bersama? #01:41:36-6#  
 
N: Kalau FPI masih ikut.  #01:41:50-9#  
 
P1: Maksudnya gabung dengan PELITA pak? #01:41:50-9#  
 
N: Bukan. Maksudnya FPI ini dengan PELITA masih kooperatif lah.  #01:41:56-3#  
 
P1: Ada yang tidak kooperatif pak? #01:42:03-3#  
 
N: Karena yang dilakukan oleh FPI itu, kita lebih radikal. Jadi sebelum muncul 
kasus-kasus nasional itu, kita ada lebih dulu. #01:42:22-2#  



 
P1: Dan sulit tumbuh FPI itu. Kalau muncul forum lintas agama sampai FKUB. Kan 
sebenarnya kan kendalanya ini dalam studi saya di beberapa provinsi itu memang 
jarang saya temukan satu organisasi yang mirip FKUB, terutama yang berasal dari 
masyarakat murni.  #01:42:45-0#  
 
N: Dan sebenarnya itu tak boleh. Di peraturan bersama itu disebutkan di pasal 
peralihan, semua organisasi forum-forum keagamaan yang sudah ada, dengan 
berlakunya peraturan bersama ini, melebur. Tapi ini kearifan lokal. Contoh di Bali. Kalau 
di Bali, kan di FKUB itu penasihat pemerintah, baru pengurusnya tokoh agama. Kalau di 
Bali dibalik, penasihatnya tokoh agama dia, pemerintah termasuk. Kearifan lokal. 
Karena menurut ajaran Hindu, tokoh agama itu tidak boleh dinasihati penguasa. Cuma 
kalau di Islam kan, cuma teorinya. Prakteknya kita minta nasihat sama penguasa. Kalau 
di Hindu dipraktekkan dia. Tidak boleh.  #01:49:18-4#  
 
P1: FPI itu takutlah sama forum lintas agama. Sebenarnya dia tidak radikal dalam 
pengertian agama. Dia radikal dalam konteks pemerintah. Jadi dia radikal buat 
pemerintah. Ga bisa dia toleransi. Pemerintah mengakomodasi dia radikal karena itu. 
Dia tidak radikal dalam pengertian agama, karena dia tidak melakukan teror. Ga 
bakalan dia menjadi terorisme dia. Ini sebenarnya bentuk kemarahan umat beragama 
yang melihat pemerintah tidak memperhatikan kesejahteraan rakyat awalnya. 
#01:50:19-8#  
 
N: Dia kan sebenarnya mengambil sebagian peran-peran pemerintah, peran-peran 
yang tidak dijalankan.  #01:50:35-0#  
 
P1: Iya, diambil peran-perannya polisi. Mau tidak mau dia bersifat politis. Sehingga 
mengambillah korban. Pernah sampai mereka dikasih daftar nama organisasi teror. 
Tapi dalam konsep radikalisme, ya.Tapi dia bukan radikalisme agama. Dia radikalisme 
politik, yang dimainkan oleh kelompok agama.  #01:51:17-4#  
 
N: Makanya FPI itu ketika merekrut anggota, faktor agamanya tak penting. Yang 
penting dia bisa radikal lah. #01:51:41-8#  
 
P1: Konflik-konflik agama yang pernah ditangani PELITA ini apa pak? #01:51:54-1#  
 
N: Selama kurun waktu dia terbentuk, belum ada konflik. Tapi secara personal, 
misalkan ketika terjadi sengketa gereja dengan wakil walikota, kita masuk.  
#01:52:19-4#  
 
P1: Itu kasusnya bagaimana pak? #01:52:25-3#  
 
N: Jadi tanah ini perusahaan punya, kemudian dihibah kepada gereja. Oleh gereja 
dibangunlah gereja di situ. Kemudian si pemilik tanah yang menghibah tadi dijual 
pulalah ini ke orang. Wakil walikota ini termasuk yang membeli tanah itu. Akhirnya dia 
perintahkan itu untuk dibongkar.  #01:53:06-0#  



 
P1: Akhirnya sekarang gimana pak? Dibongkar? #01:53:13-7#  
 
N: Engga. Kalau dia bongkar itu, rugi dia, bahaya kita. Rumah ibadah itu kan isunya 
sangat sensitif. Orang Tolikara itu kan musholla cuma kayu aja. 10 biji musholla seperti 
itu sebentar kita bangun. Tapi begitu dibakar, itu jadi isu besar. Pak wakil walikota kan 
tinggal minta duit aja sama gereja. Minta dibayar lahannya. Selesai kan. Banyak duitnya 
gereja itu.  #01:53:51-2#  
 
P1: Itu diselesaikan dengan model itu kemarin? #01:53:54-4#  
 
N: Itu kalau gereja dibongkar, pusing nanti kita. Internasional yang main.  #01:54:03-7#  
 
P1: Akhirnya digantikan uangnya si pejabat wakil walikota ini? #01:54:09-6#  
 
N: Enggak. Tak tahu saya penyelesaiannya seperti apa. Itu kan sampai dibawa ke 
pengadilan. Kalau persoalan-persoalan seperti itu sampai ke hukum, itu kita yang 
pusing.  #01:54:24-5#  
 
P1: Jadi kesalahannya orang ini ya? Kan tadi perusahaan nih menghibahkan kepada 
gereja, satu oleh pemiliknya.... #01:54:44-3#  
 
N: Bukan, yang menghibahkan itu. Habis dihibahkan, dia jual.  #01:54:48-2#  
 
P1: Orang yang sama? #01:54:51-2#  
 
N: Iya orang yang sama.  Ini tanah saya, saya kasih kepada si A. Oleh si A dibangun 
gereja. Nah si A ini masih bangun gereja, ini tanah saya jual, kepada si C.  
#01:55:08-7#  
 
P1: Tapi bapak posisinya pengusaha juga? #01:55:10-2#  
 
N: Saya pemilih tanah.  #01:55:13-7#  
 
P1: Kan tadi ada perusahaan? #01:55:15-4#  
 
N: Nah perusahaan itu yang punya tanah. Perusahaan ini yang punya tanah ini, 
dihibahkan untuk bangun gereja. Belum lagi gereja ini membangun, dia jual. 
#01:55:34-2#  
 
P1: Perusahan ini yang jual? #01:55:34-2#  
 
N: Iya dia jual, kepada orang lain. Gereja bangun terus.  #01:55:41-5#  
 
P1: Sementara dijual kepada orang? Nah tapi pembelinya ini adalah wakil walikota? 
Berarti ada peran ganda ini ya. Orang ini pribadi, cuma merangkap perusahaan kan. Si 



pembeli ini merangkap wakil walikota.  #01:56:04-0#  
 
N: Persoalannya kan kalau rumah ibadah, itu kan harus diganti. Tak ada urusan sama 
penyidikan. Itu aturan mainnya pendiri. Beda aturannya dengan rumah pribadi, bongkar 
habis. Tapi kalau rumah ibadah, bongkar, bangun yang baru. Kewajiban pemerintah 
daerah. Walaupun bukan tanah dia. Selagi masih ada orang mau beribadah, ya tanah 
ini bukan kamu punya, kalau gitu kasih kami tanah di tempat lain. Itu kewajiban bapak 
selaku kepala daerah. Kami mau sembahyang.  #01:57:05-4#  
 
P1: Tapi Pak Syamsul, apa masalah internal yang dihadapi oleh PELITA?  
#01:57:07-0#  
 
N: Tak ada.  #01:57:09-3#  
 
P1: Tidak ada masalah internalnya ya? #01:57:14-7#  
 
N: Kami baru. Kami baru 3 tahun. Belum terukur. #01:57:17-8#  
 
P1: Masalah eksternal yang dihadapi? Belum ada juga? #01:57:24-9#  
 
N: Tak ada. #01:57:24-9#  
 
P1: Tapi ini inisiatifnya ini dari bawah ya.  #01:57:29-0#  
 
N: Iya dari bawah, dari orang-orang FKUB juga. #01:57:31-8#  
 
P1: Orang FKUB yang tidak puas dengan FKUB? #01:57:34-8#  
 
N: Jadi FKUB ini kan mau main 2 kaki lah. Jadi FKUB ini kita punya, kita bikin lagi yang 
serupa. Jadi ambil duitnya itu, dua tangan ngambilnya. Programnya sama, orangnya 
sama.  #01:58:06-9#  
 
P1: Dan ini tadi, pemerintah juga itu penyebabnya ya. Karena dia melihat FKUB itu 
tidak jalan. Kalau ini PELITA kan tidak ada urusannya dengan MUI kan. Tidak ada 
urusannya dengan PGI. #01:58:34-7#  
 
N: Tak ada. Kita PELITA sudah mensomasi kepala daerah agar melakukan penertiban 
terhadap bangunan bukan rumah ibadah yang dijadikan rumah ibadah.  #01:59:00-2#  
 
P1: Somasi pemerintah ya? #01:59:05-3#  
 
N: Ya.  #01:59:17-9#  
 
P1: Memang ini cukup banyak pak? #01:59:24-9#  
 
N: Banyak. Hampir semua. Semua mal di Batam ini ada gerejanya. #01:59:35-0#  



 
-------Rekaman terhenti---------- 
 
 
 
 
 
 
 



Wawancara Pak Tedy Nawadin 
Corporate Secretary PT. Pupuk Kaltim 
Jakarta,  
 
Ket: 
P1: Penanya 1-Kadek Dwitha 
P2: Penanya 2-Kristian Patrasio 
N: Narasumber-Tedy Nawadin 
 
P1: Kita sebenarnya lagi melakukan penelitian soal pembangunan politik dan sosial di 
Bontang. Jadi mungkin akan sangat banyak hal yang kami tanyakan, tapi kita berusaha 
30 menit lah.  #00:02:25-1#  
 
N: Iya silakan mbak. #00:02:29-5#  
 
P1: Saya akan memulai dengan satu pertanyaan umum, mas, itu gimana kondisi umum 
hubungan perusahaan dan masyarakat di Bontang? jadi kondisi umum hubungan 
masyarakat sama perusahaan? #00:02:42-0#  
 
N: Baik. Jadi kalau saya boleh bercerita dari sisi historis Bontang dulu ya. Kalau Pupuk 
Kaltim itu awalnya adalah sebuah project pabrik pupuk terapung tahun 74 milik 
Pertamina. Jadi pada saat itu, zamannya Pak Ibnu Sutowo, ada 2 kapal tanker besar itu 
yang, satunya pabrik urea dan satunya pabrik amoniak. Jadi pabriknya itu di atas kapal 
tanker, yang mencari bahan baku gas di laut lepas. Kalau sampai itu terjadi, mungkin itu 
salah satu keajaiban dunia. Tapi ternyata dalam pertimbangan teknis, karena korosi air 
laut, kemudian juga guncangan karena ombak, akhirnya pabrik itu dipindahkan ke darat 
tahun 1977. Pindah ke darat,  jadilah PT. Pupuk Kaltim. Proses pemindahan pabrik 
dari laut ke darat ini baru selesai tahun 1984. Kenapa saya cerita dari sisi sejarahnya? 
Karena pemilihan kota Bontang sebagai pabrik pupuk itu dengan pertimbangan yang 
matang oleh pemerintah. Bontang pada waktu itu sangat remote, remote sekali. Jadi 
industri pabrik pupuk ini dan industri LNG sebelumnya adalah memang industri yang 
beresiko, sehingga menjadi objek vital nasional. Jadi memilih lokasi yang memang 
remote. Bontang saat itu hanya merupakan sebuah kecamatan. Jumlah penduduknya 
pada tahun 77 itu hanya sekitar 1500, kalau tidak salah. Dan itu yang membuat Pupuk 
Kaltim dan PT Badak didirikan di sana. Tapi prinsip orang Indonesia itu kan di mana 
ada gula ada semut. Ada industri, ada ekonomi, semua mendekati ke pusat di mana 
ada ekonomi tersebut. Ini yang membuat Bontang menjadi berkembang. Pertumbuhan 
masyarakat kota Bontang itu sangat luar biasa, bahkan di atas rata-rata nasional. 
Bukan karena faktor alami, seperti kelahiran, tapi kaum pendatang yang cari kerja. 
Pencari kerja inilah yang membuat pertumbuhan penduduk Bontang luar biasa, jumlah 
penduduknya jadi sangat besar. Pertumbuhan tadi tidak diimbangi dengan skill para 
pencari kerja. Mulailah terjadi gesekan-gesekan atau dinamika yang terkait dengan 
lapangan kerja. Hubungannya semenjak Bontang dari kecamatan, kemudian menjadi 
kota administratif, dan kemudian menjadi kota, kami sebagai stakeholder dari 
perusahaan itu mengimbangi dengan dinamika dari masyarakat. Hanya perbedaannya, 
Pupuk Kaltim itu bukan perusahaan yang mengeksploitasi hasil bumi. Sehingga kita 



tidak ada keluar dana perimbangan, ga ada. Karena kita pengolah. kita dapat kewajiban 
sebagai pengolah saja. Tapi kalau perusahaan tambang, misalnya migas, itu harus ada 
dana perimbangan keuangan daerah. Tapi kalau kami tidak. Jadi kalau ditanya 
kontribusi langsung dari produk kita, ya kita tidak, tapi dalam kontribusi lainnya. Dulu 
ketika Bontang belum menjadi kota, sarana yang paling memungkinkan itu adalah 
sarana perusahaan. Karena kondisinya Bontang itu tumbuh karena ada 2 perusahaan. 
Coba kalau mbak keliling Bontang, yang jadi kota itu kan sebenarnya dua perusahaan 
itu. Misalnya kalau di Pupuk Kaltim, jarak antara perumahan dengan pabrik itu sudah 
kita perkirakan, ambil jarak 6 km. Memang kita pingin pabrik itu adalah kawasan yang 
steril. Sehingga nama permukiman kita ada PC6. PC itu singkatan dari Permanent 
Community dan 6 itu artinya 6 kilometer. Tapi yang namanya Bontang itu bukan cuma 
Pupuk Kaltim, akhirnya perkembangannya itu terbatas di sisi lahan. Empat per tujuh 
wilayah Bontang itu adalah perairan. Tiga per tujuh itu sebagian sudah dimiliki oleh 
perusahaan, kalau tidak salah 28% atau 26% itu sudah dikuasai oleh PT Badak, 
sementara Pupuk Kaltim menguasai sekitar 18% dari daratan yang ada. Belum lagi ada 
hutan lindung dan sebagainya. Sehingga area pengembangan kota Bontang sangat 
sangat terbatas. Ia harus melakukan sinergi dengan perusahaan. Bentuk sinerginya itu 
salah satu bentuknya, kalau Mbak Kadek pergi ke Pupuk Kaltim, masuk ke gerbang 
utama Pupuk Kaltim, kami tidak pernah menutup diri terhadap masyarakat. Jadi kalau 
ada warga mau ke masjid, mau ke lapangan sepakbola, mau ke koperasi, ke pujasera, 
itu kita selalu terbuka. Kalau ke perumahan baru kita batasi. Menunjukkan surat izin 
atau menyerahkan KTP. Beda dengan PT Badak. PT Badak dia one stop gate. Ga ada 
istilah, karena dia begitu masuk langsung ke pabrik, kalau kami ada empat tahap. Tiap 
perusahaan punya prosedur security sendiri yang berbeda-beda. Kami lebih 
pendekatan yang terbuka, kalau PT Badak lebih tertutup. Tapi tidak ada yang benar, 
tidak ada yang salah. Nah ini kegiatan-kegiatan masyarakat banyak ditopang oleh 
fasilitas kita. Kita punya sarana rekreasi, ada Danau Permai, Taman Cibodas. Tiap 
Sabtu Minggu itu pasti ramai dengan masyarakat. Karena kami sudah bosan juga kan. 
Ibaratnya kalau orang Sunda, bawa rantang, bawa makanan, bawa tikar, duduk di 
bawah pohon. Dulu iya. Sekarang karena masyarakat sudah masuk, kenapa engga 
masyarakat juga bisa mengakses sarana tersebut. Itulah kontribusi perusahaan bagi 
masyarakat umum. Hubungannya sangat dekat, apalagi saat dulu masih kotif. Kalau 
kotif kan dia tidak punya kewenangan untuk pengelolaan anggaran dan kita memaklumi 
kalau ada kegiatan-kegiatan dan butuh support sarana, ya kita bantu. Misalnya ada 
pengumuman butuh penerbangan, oh perlu ada bisnya, oh perlu tempat jamuan yang 
representatif, ya kita bantu sediakan. Tapi ada batas-batas tertentu, apalagi seiring 
adanya larangan gratifikasi, kami pun harus bisa menahan diri, tidak semuanya bisa 
kami beri. Ada hal-hal tertentu yang tidak bisa kami beri. Jadi secara historis memang 
hubungannya sangat akrab. Kita itu setiap tahun ada yang namanya rapat koordinasi 
FKPD dengan perusahaan. Jadi forum pimpinan daerah, dari walikota sampai 
kejaksaan, kepolisian, dengan pimpinan perusahaan kita duduk rapat membahas 
tentang Bontang tahun depannya. Biasanya itu gantian. Kalau Pupuk Kaltim jadi tuan 
rumah, Pupuk Kaltim menyediakan tempat, kalau biaya sharing, semua perusahaan 
bayar, dan kami jadi EO nya. Itu membahas biasanya, kalau bulan Oktober kami rapat, 
kita membahas tahun 2016 itu mau ngapain Bontang. Bontang sudah punya rencana 
apa, kesulitan apa. Walaupun terakhir saya mengkritik kepada Pak Wali, Pak Zul, 



bahwa sekarang rapat itu mulai bergeser, kenapa harus membahas CSR, padahal itu 
kan hanya satu bagian kecil dari pembangunan. Dan kita sudah membentuk forum CSR 
Kota Bontang. Biarlah forum itu yang menyelesaikan. Kenapa harus sampai dibahas 
oleh pimpinan, sampai jajaran CEO nya perusahaan. Kan ada forum CSR itu tadi yang 
akan membahas di level teknis. Itu yang mulai bergeser yang keliatannya menurut saya 
koordinasinya perlu diperbaiki.  #00:11:13-0#  
 
P1: Jadi forum FKPD dengan perusahaan dan forum CSR adalah dua hal yang berbeda 
ya pak?  #00:11:18-6#  
 
---Rekaman terputus---  #00:11:36-2#  
 
N: Misal Pupuk Kaltim ini akan membangun pabrik NPK kluster. Kita mengundang 
investor dari Jordan. Rencananya kita akan mulai di tahun 2016. Seharusnya di tahun 
2015 dalam rapat koordinasi tadi kan Pupuk Kaltim ada kesempatan untuk 
menceritakan apa sih backgroundnya, apa sih kendalanya, lalu apa manfaatnya buat 
kita. Jadi positif negatifnya kita sampaikan. Negatifnya kita rundingkan dengan 
dukungan dari pemerintah. Itu ruang seperti itu sudah ga ada. Jadi sekarang lebih 
banyak head to head. Artinya kalau kami perlu, ya kami datang ke pemerintah. 
Pemerintah perlu, datang ke Pupuk Kaltim. Padahal dulu awal-awalnya, pada saat rapat 
tersebut, semua terbuka. Satu contoh, yang saya ingat persis. Badak itu merasa dia 
memiliki bandara yang salah. Bandara Badak itu secara teknis berada di tengah-tengah 
industri, dekat dengan kilang-kilang industri. Menurut CEOnya Badak yang dulu-dulu itu 
salah persepsi. Pemerintah seiring juga ingin membangun bandara perintis. Badak 
langsung support, ayo kami dukung. Sarana yang dimiliki Badak akan disumbangkan. 
Kan pas itu. Nah itu kan hal-hal yang sifatnya baik. Pemerintah sekarang punya 
larangan dari presiden Jokowi bahwa tidak boleh rapat di hotel itu kan bukan berarti kita 
telan mentah-mentah saja. Kan bisa saja misalnya kalau memang kita mau agak 
refreshing tidak rapat di Bontang. Pupuk Kaltim punya ruang yang representatif 
misalnya. Kita punya aula di belakang. Ya sudah rapatnya di kantor Pupuk Kaltim 
Jakarta. Kan tidak di hotel. Kan pertemuannya yang didahulukan. Kalau di Bontang 
suka banyak alasan. Coba kalau di Bontang, disuruh datang, ga bisa, alasannya lagi 
rapat, lagi training. Padahal engga, karena males aja padahal. Coba kalau di luar, mau 
alasan apa juga. Jadi menurut saya, itu adalah hal yang berbeda. Seharusnya rapat 
koordinasi pimpinan daerah dengan perusahaan itu tetap ada. Karena antar 
perusahaan juga pasti ada pentingnya. Bagaimana kita punya forum, punya 
kebersamaan membangun kota Bontang. Kalau misalnya head to head, atau one to 
one tadi, orang kan tidak tahu apa sih yang sebenarnya kita bisa bantu buat di PT 
Badak, apa yang bisa kita tunjukkan buat Indominco. Kan banyak sekali 
peluang-peluang bisnisnya. Misalnya sekarang lagi ada program menggunakan olahan 
batu bara menjadi gas sebagai energinya. Oh kita butuh batu bara misalnya. Ada 
Indominco tetangga kita, tambang batu bara. Kita tinggal bilang misalnya butuh batu 
bara yang medium range. Kan bisa ada informasi. Baru teknisnya nanti bisa one to one. 
Kalau saya sih melihatnya seperti itu. Artinya yang berbeda dan terstruktur.  
#00:02:57-7#  
 



P1: Saya ingin tanya lebih jauh lagi tentang si Forum CSR ini. Mas pernah ikut dalam 
rapat? #00:02:57-7#  
 
N: Saya termasuk yang dulu membidangi pada saat dulu saya di humas. Tapi sekarang 
saya sudah tidak terlibat secara teknis. Jadi saya tahu persis. #00:02:57-7#  
 
P1: Kan berbeda Forum FKPD tadi dengan Forum CSR. Nah Forum CSR ini yang 
terlibat di dalamnya siapa aja mas?  #00:02:57-7#  
 
N: Itu adalah unsur-unsur perusahaan yang terkait dengan CSR. Kalau di Pupuk Kaltim, 
yang biasanya saya tugaskan ada 3, manajer humas, manajer PKBL, sama manajer 
LH. Karena pembagiannya, pada saat saya terlibat aktif di dalam perancangannya, 
saya bilang di dalam forum CSR harus ada 3 bidang yang kita bagi, bidang lingkungan 
hidup, bidang ekonomi atau pemberdayaan, satu lagi bidang sosial budaya. Jadi itu 
masing-masing, Pupuk Kaltim kebagian sebagai ketua bidang pemberdayaan ekonomi. 
Badak apa. ....... Kenapa dulu diperlukan Forum CSR. Karena dulu saat euforia 
otonomi, pemerintah daerah termasuk Bontang ini termasuk kebablasan. Ia akan 
menarik CSR dalam perda. Saya mengkritik kenapa pemerintah harus melakukan 
namanya pooling fund. Dananya dikumpulkan dalam bentuk pool. Kenapa pemerintah 
harus fokus pada CSR. Harusnya pemerintah itu membuat pooling program, 
programnya itu yang dikumpulkan. Misalnya Pupuk Kaltim sudah membantu A, maka 
perusahaan lain tidak perlu membantu di bidang A lagi. Tapi kalau uangnya, itu 
perusahaan yang kerja keras, tapi pemerintah yang dapat namanya. Jadi menurut saya, 
kalau CSR tadi itu sifatnya lebih yang ke arah teknis. Tetapi pemerintah kota Bontang 
termasuk yang bisa menjadi salah satu benchmark bagi pemerintah kota lain. Kalau di 
sini ada namanya forum komunikasi stakeholder. ..... Dan pemerintah juga sudah 
berinisiatif, misalnya dengan membuat studi dengan UNAIR, yang kemarin sudah 
dipresentasikan hasil studinya. Kemudian misalnya dari daftar program tadi mana yang 
bisa diambil oleh perusahaan dan mana yang bisa dikerjakan oleh pemerintah.   
#00:05:54-5#  
 
P1: Itu yang studi dengan UNARI kemarin itu hasilnya apa pak? #00:06:00-9#  
 
N: Saya tidak datang kemarin presentasinya. Tapi intinya bahwa pemkot menggandeng 
UNAIR untuk sebuah kajian tentang CSR di Bontang. Kemarin dipresentasikan, ini loh 
sebuah hasil kajian akademik, di mana perusahaan bisa mengadopsi program yang ada 
atau berpartisipasi. Karena dulu perusahaan punya outcome nya sendiri-sendiri. Tapi 
pada dasarnya, program CSR di manapun juga itu kan alurnya sama. Orang 
menggunakan pendekatan, ada input, ada proses, ada output, ada outcome, ada 
impact, dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya kalau dikaitkan dengan program kan 
sama, oh ada kebijakan, ada social mapping, ada renstra, ada renja, ada monev, kan 
sama saja. Jadi itu konteksnya saling bertukar pikiran dan program. Dan UNAIR itu 
termasuk yang sudah melakukannya. Kami telah menggandeng perguruan tinggi. Kita 
tuh ingin beralih mindset kita bukan hanya berpikir bahwa CSR sebagai lip service, 
karena mengikuti peraturan, tetapi dinamika korporasinya kan tidak terlihat. Karena itu 
kami menggandenglah IPB untuk membuat sebuah masterplan CSR Pupuk Kaltim.  



#00:06:00-9#  
 
P1: Kenapa yang digandeng waktu itu IPB mas? #00:06:00-9#  
 
N: IPB karena pada saat tahun 2008, kita melihat bahwa ini secara akademik harus 
dapat dipertanggungjawabkan. Saya searching-searching ternyata hanya ada 3 
perguruan tinggi yang punya reputasi seputar CSR. Pertama ada Trisakti, dengan MM 
Trisaktinya, MM CSR. Ternyata dia punya paradigmanya menggunakan kajian dari 
Spanyol. Terus ada IPB, yang dikenal dengan namanya CARE. CARE itu adalah 
Center, pokoknya ada dispute resolution, jadi dia menangani tentang konflik-konflik. 
Kemudian ada UI dengan yang namanya Labsosio. Saya orang Unpad, saya orang UI 
juga. Saya tidak menggandeng Unpad karena independensinya. Dan banyak perguruan 
tinggi yang tidak mendeclare bahwa dia punya kajian mengenai CSR. Semua kan 
nempelnya di LPM, semua nempelnya di lembaga manajemen. Itu kan menurut saya, 
itu adalah jadi customized by order gitu. "Oh iya, kami bisa." Lalu comot, comot, comot. 
Hanya untuk tender. Kita kalau perguruan tinggi itu tidak harus tender. Kita ada 
kerjasama. Cuma saya ingin memang mendapatkan partner yang sejalan dengan 
pemikiran saya. Dan itu harus ada bukti. Buktinya adalah kajian mengenai CSR. Bukan 
hanya nempel di LPMnya, nempel di MMnya. Dan UI adalah yang termasuk saya 
undang karena risetnya bagus. Jadi 3 itu yang kita pitching dan akhirnya kita setuju 
dengan penawaran dari IPB.  #00:06:00-9#  
 
P1: Kalau kemudian hubungan dengan universitas lokal gimana mas? #00:06:00-9#  
 
N: Ada. Ada dengan Unmul. Jadi untuk social mapping kita gunakan unmul. Saya 
termasuk sangat peduli dengan perguruan tinggi lokal, karena saya 2 tahun ngajar di 
sana dan tidak pernah dibayar. Karena komitmen saya tidak mau dibayar. Karena kalau 
dibayar, saya tidak mau hubungannya menjadi tidak bagus. Nah dalam skala-skala 
yang kecil (menit 8-9)  Kenapa waktu itu saya agak khawatir dengan Unpad pada saat 
itu, tahun 2000-2001, kajian tentang konflik saat itu adalah dengan LPM Unpad. Tujuh 
profesor yang datang, Pupuk Kaltim sebagai mitranya, pada waktu itu saya masih 
muda, sekarang juga masih muda sih. Pada waktu itu saya memandang dari Unpad, 
atau perguruan tinggi yang besar lainnya kadang lupa terhadap bidang-bidang 
pendidikan (menit 10-11). Saya sudah berikan gambaran ke Unmul, berapa banyak 
perusahaan tambang di Kaltim yang sebenarnya dia membutuhkan kajian mengenai 
CSR. Kenapa anda tidak fokus membentuk lembaga penelitian tentang CSR? Saya 
kalau proyek sama Unmul, karena penelitinya orang ekonomi, semua dibahas tentang 
ekonomi semua. Unpad tuh sama, pada saat saya minta, saya minta ahli dari sini, dari 
sini, dari sini, datang, saya tanya mana orang komunikasinya? Bapak Priatna. Tahu 
saya dia, dia bukan orang komunikasi, dia orang perpustakaan. Saya paling ga suka 
dikadalin. Makanya pada saat itu saya melihat IPB pendekatannya lebih lengkap. Tapi 
namanya konsultan sama sih. Namanya konsultan itu kan diconfirm kalau kesulitan. 
Kalau pakai konsultan itu kan untuk meyakinkan CEOnya. Kalau paling gampang kan 
untuk meyakinkan CEO itu gunakan pihak ketiga. Kalaupun saya ngomong sampai 
berbusa, belum tentu didenger. Tapi kalau saya gunakan konsultan, padahal sama 
yang isinya, langsung didenger....(menit 13-14). #00:13:39-6#  



 
P1: Nah tadi diantarkan soal universitas. Ada juga yang menyebutkan soal sentimen 
universitas dalam rekrutment di PKT. Nah berkembang sekarang saya mau tanya soal 
rekrutmen. Gimana sebenarnya pola rekrutmen di PKT itu. Apakah ada 
pengarusutamaan orang lokal atau universitas lokal?  #00:14:19-8#  
 
N: Saya flashback lagi, pada saat PKT berdiri, konon menurut cerita senior saya, pada 
tahun 85, ga ada yang mau kerja di Pupuk Kaltim, orang lokal itu. Personalia kita itu 
sampai nongkrong di Disnakernya Samarinda. Ditongkrongin, kalau orang bawa map itu 
ditanya, Mas, cari kerja? Mau kerja di Pupuk Kaltim? Ga ada yang mau. Kenapa? 
Karena pada saat itu industri logging sedang booming. Bontang juga termasuk salah 
satu daerah wabah malaria. Engga ada yang mau. Begitu sekarang Bontang sudah 
cantik, semua berbondong-bondong mau kerja di Pupuk Kaltim. Saya termasuk yang 
direkrutnya tidak di Bontang. Di luar. Tapi Pupuk Kaltim itu sangat care terhadap 
masyarakat Bontang. Kita membuka rekrutmen itu hanyalah dari Bontang. Ga pernah 
ujug-ujug ke ITB gitu ga pernah. Kita pasti buka lowongan tuh di Bontang. Yang boleh 
daftar adalah orang Bontang atau yang ber-KTP di Bontang. Yang mau orang ITB, 
sepanjang dia punya KTP Bontang, kita ga akan melarang. Jadi yang salah adalah 
pada waktu itu tiba-tiba muncullah para pendatang yang punya KTP dalam waktu 1-2 
hari. Bukan salah Pupuk Kaltim kalau itu. Salah pemerintah tidak tegas. Pemerintah 
yang membuat Perwali tentang rekrutmen, kita patuhi. Dan kita, bisa dikatakan hampir 
100% rekrutmen tingkat SLTA kita pakai dari Bontang....(menit 15-16). Mohon maaf, 
sebetulnya saya ketua yayasan Pupuk Kaltim di bidang pendidikan. Kami mengelola 
dari SLB sampai SMA. Yang tidak ada hanya perguruan tinggi. Saya paling tidak suka 
ada yang mengatakan orang itu bodoh. Engga. Yang ada hanyalah orang yang tidak 
berkesempatan memperoleh akses pendidikan yang baik. Kalau kita rekrutmen, itu 
pasti dari Bontang. Hasil resminya pasti kita laporkan. Ini loh pak hasilnya, kita masih 
kurang. Baru kita cari tenaga kerja dari daerah lain seprovinsi Kaltim. Kalau masih 
kurang juga, baru kita keluar juga, misalnya ke Jawa Timur. Nah rata-rata untuk level 
D3 dan S1 kita jarang bisa memenuhi dari Bontang, karena sumber dayanya pun 
terbatas. Dulu saya termasuk yang tidak setuju penerapan pembedaan passing grade. 
Misalnya kalau passing grade ke Pupuk Kaltim itu 400, kalau orang lokal boleh 300. Itu 
kan sama saja dengan mendiskreditkan atau merendahkan orang Bontang. Saya balik 
pola pikirnya. Gimana caranya kita harus mengangkat orang Bontang agar mampu jadi 
400. Makanya di Bontang kita dirikan pusat-pusat pelatihan. Nah salah satu contoh 
yang ingin kita berikan bahwa orang Bontang juga bisa maju. Kita punya program 
namanya Peduli Pendidikan Pupuk Kaltim. Pada bulan Agustus, kita mengirim surat 
kepada seluruh siswa SLTA di Bontang untuk ditawari program pendidikan. Syaratnya 
bagi masyarakat tidak mampu, tapi memiliki kemampuan akademik di atas rata-rata. Itu 
rata-rata sekitar 60 yang terpilih. Untuk 60 orang itu kita buat bimbel. Bahasa Inggrisnya 
kita berikan pendidikan juga. Semua biaya dari kita sampai try out nya dan semuanya. 
Tujuannya adalah meningkatkan nilai-nilai mereka. Yang kedua, pada saat dia diterima 
di 6 perguruan tinggi yang kita pilih, tidak termasuk dengan Unpad. Jadi 6 itu ada ITB, 
IPB, UGM, Unair, ITS, satu lagu lupa saya, UI sepertinya. Jadi mereka dididik untuk 
bisa masuk perguruan tinggi tersebut. Begitu dia diterima, maka langsung tanda tangan 
kontrak selama 4 tahun biaya hidup dan biaya kuliah kita yang tanggung. Dan ternyata 



apa yang konon orang katakan kemampuan orang Bontang itu lebih rendah, itu salah. 
Di angkatan pertama, ada penerima beasiswa, IP nya 3,8, padahal dia adalah anak 
seorang pengangguran. Dan pada saat dia lulus, dia lulus dalam waktu 3 tahun 7 bulan, 
dia ditawari UGM untuk lanjut kuliah S2 dan menjadi dosen saja. Tapi dia berpikir, kalau 
dia harus kuliah lagi 2 tahun, padahal dia harus menghidupi keluarganya. Akhirnya dia 
bilang, dia ingin bekerja saja. Kemudian ada bukaan rekrutmen di Pupuk Kaltim, dia ikut 
tes normal, dan diterima. Jadi program ini tidak mewajibkan setelah lulus untuk ikut PT 
Pupuk Kaltim. Mereka diberikan kebebasan untuk memilih jurusan yang diinginkan.  
Sekarang sudah angkatan ke 6. Hasilnya luar biasa. Itu artinya Pupuk Kaltim tidak ingin 
merekrut secara instan. Kita ingin memberikan pendidikan-pendidikan kepada 
masyarakat Bontang.  #00:20:10-0#  
 
P1: Berarti ga ada jaminan ya orang yang ditreat dari awal, dari SMA dibimbelin, 
kemudian sekolah dibeasiswain, itu tesnya tetap tes melalui jalur yang normal. Setelah 
itu mereka mau bergerak di bidang apa, seandainya kasus yang tadi, dia memilih pada 
akhirnya S2, PKT pun tidak mempermasalahkan itu?  #00:20:10-0#  
 
N: Dan itu saya yakin tidak banyak perusahaan yang mau melakukan program seperti 
itu. Biayanya besar. Apalagi ketika sudah masuk tahun ke 5. Tahun pertama masih 
relatif kecil, karena baru ada 1 angkatan.  #00:20:10-0#  
 
P1: Nah menurut perusahaan nih mas, tadi mas kan sudah ngomong soal sebelum 
Bontang jadi kota, kemudian setelah Bontang jadi kota, itu ada beberapa peraturan 
yang dikeluarkan oleh pemerintah, termasuk beberapa di dalamnya Forum CSR, soal 
aturan rekrutmen juga, nah ada ga mas aturan dari pemerintah kota yang menurut 
perusahaan itu memberatkan perusahaan? #00:20:10-0#  
 
N: Dinamikanya sih kebetulan di Bontang menurut saya bagus ya. Jadi setiap 
rancangan perda atau perwali itu ada ruang untuk memberikan aspirasi. Kalau perda 
berarti dari DPRD, kalau perwali dari walikotanya. Nah sejauh ini dinamikanya yang 
muncul, ya itu tadi, akan menarik CSR, tapi akhirnya batal. Yang kedua itu SP3. Dia 
meminta dari setiap kantong pupuk urea, itu ditarik 1000 rupiah sebagai retribusi yang 
masuk ke pendapatan daerah. Kami sampaikan, Pupuk Kaltim itu produknya adalah 
pupuk bersubsidi. Kalau ini dilakukan, maka perlu izin dari pemerintah pusat. Kalau 
ditarik 1000 tiap kantong, itu akan menambah biaya produksinya, mengurangi nilai 
subsidinya. Selain itu, Pupuk Kaltim itu bukan industri yang mengekstrasi hasil bumi. 
Kita beli bahan baku dengan harga komersil mbak. Kita beli dalam dolar lagi. Tapi kita 
jualnya dalam rupiah. Jadi dinamikanya selalu ada. Yang kelihatannya sekarang akan 
memicu kontroversi adalah penetapan RTRW. Sekarang masih dalam tahap 
pembahasan. Pemerintah Kota Bontang itu datangnya lebih belakangan dari pada 
perusahaan. Pupuk Kaltim menguasai 18% dari luas daratan. Badak sudah 26%. 
Kemudian aturan 30% Ruang Terbuka Hijau, pemerintah harus memenuhi. Caranya 
bagaimana? Dia minta ke perusahaan. Pupuk Kaltim sudah memenuhi 30%. Bahkan 
kita sudah lebih menyumbang. "Nih pak wali, lahan ini sekian hektar bisa ditetapkan 
sebagai RTH". Dikumpulin, masih kurang juga. Karena kurang, dan pemerintah daerah 
tidak punya alokasi dana untuk pembebasan, terkesan memaksakan. Ini kita memberi 



masukan secara akademis ya, bukan karena apa. Akhirnya pemerintah sedikit 
memaksakan mengambil lahan-lahan yang sudah kita miliki. Kita sekarang mengelola 
taman Penghijauan, 135 hektar luasnya. Itu status tanahnya milik Pupuk Kaltim. Itu 
akan digunakan sebagai cadangan perluasan pemukiman dan kawasan. Kami punya 
525 rumah. Karyawan kami sekarang 2500. Karyawan baru itu rata-rata per tahun 100 - 
200. Mau ditaruh mana karyawan ini? Rumah ga cukup. Ketika kita mau bangun rumah, 
eh tiba-tiba taman kita itu diklaim sebagai hutan kota. Itu kan ga boleh. Pada saat akan 
menetapkan hutan kota, tapi anda tidak melalui proses yang formal, kami bisa 
menuntut. Kejadian, mbak Kadek, di Dumai. Kejadiannya mirip seperti di Bontang. 
Mereka kekurangan luas tanah, diklaimlah tanah milik perusahaan menjadi hutan kota. 
Perusahaanya langsung menuntuk ke PTUN, kalah pemerintah. Karena persyaratannya 
ini kan sertifikat milik perusahaan. Kenapa jadi hutan kota? Kalau mau diubah jadi 
hutan kota, itu harus ada proses ganti ruginya. Masa perusahaan sudah bayar pajak, 
mematuhi, dan sebagainya, tiba-tiba... Itu yang menurut saya masalah terbesar Kota 
Bontang saat ini adalah penetapan RTRW. Itu berpotensi konflik.  #00:20:10-6#  
 
P1: Nah ketika misalnya ada konsultasi publik, kemudian tadi mas beberapa kali bilang 
mengkritisi segala macem terhadap pemerintah kota. Sebenarnya sejauh ini bagaimana 
hubungan antara pemerintah kota dengan perusahaan dalam hal menyelesaikan 
permasalahan-permasalahan yang tadi dikatakan misalnya memberatkan perusahaan. 
Apakah hubungannya simetris atau asimetris? #00:20:10-6#  
 
N: Sangat simetris. Hubungan Pupuk Kaltim dengan pemerintah sebenarnya luar biasa. 
Tapi kan dinamika pasti tetap ada. Tapi yang kita khawatirkan itu tadi. Desember harus 
ditetapkan, pemerintah harus kejar setoran. Karena panik tidak mempunyai anggaran 
untuk pembebasan lahan, dia akan ambil lahan-lahan milik perusahaan. Nah kami 
melihat dampak terhadap Pupuk Kaltim. Kita membayar pajak, tapi ketika akan 
menggunakan tidak bisa. Contoh lagi mbak yang tidak baik dalam koordinasi adalah 
pada saat pengelolaan hutan lindung. Itu berpotensi bermasalah juga. Pemerintah 
akhirnya mendapatkan izin untuk pinjam pakai sebagian lahan. Ketika ada penetapan 
batas hutan lindung, ternyata sebagian ada di lahan milik Pupuk Kaltim. Departemen 
Kehutanan beralasan bahwa cadangan air di Kota Bontang terletak di bawah lahan 
hutan lindung tersebut, sehingga meminta Pupuk Kaltim untuk menjaga. Kami jaga. 
Kami ga pernah ngutak-ngatik. Tapi begitu masyarakat masuk, banyak pemukiman liar. 
Hingga sekarang Bontang bisa dikatakan krisis air bersih. Ada beberapa memang yang 
asimetris lah.  #00:20:10-6#  
 
P1: Tapi so far pemerintah masih mau mendengar apa yang menjadi aspirasi dari 
perusahaan? #00:20:10-6#  
 
N: Oh masih.. Paling pada saat rapat, ketika notulensinya dibacakan tiba-tiba ada 
poin-poin yang sebelumnya tidak dibahas, misal pupuk Kaltim menyetujui penetapan 
batas hutan kota, saya bilang coret. Saya bilang tadi Bapak tidak membahas itu, tapi 
tahu-tahu muncul poin itu. Bisa walk out kami. Masukanlah poin-poin yang memang 
disepakati semua. Tapi Bontang sebenarnya adalah kota yang iklim dinamikanya 
bagus. Hanya saja pada saat penetapan batas saat otonomi, pemerintah terlalu 



terburu-buru. Di depan rumah sakit daerah, itu ada yang namanya Kampung Sidrap. Itu 
boleh dikatakan mbak, ini rumah sakit, ini jalan Pupuk Kaltim, seberang jalan itu sudah 
masuk Kutai Timur. Banyak perambah hutan lindung itu masuk dari Kutai Timur. Tapi 
kalau ditanya, mereka bilang warga Bontang. Itu menurut saya persoalan tapal batas itu 
yang mesti dibereskan. Kan bisa saja secara geografis, misalnya ada sungai, ya sudah 
tapal batasnya sungai. Kalau sekarang tapal batas di tengah-tengah hutan lindung. Ada 
orang harus pergi 60 km ke Kutim untuk urus KTP. Itu akibat terlalu cepat menetapkan 
batas kota.  #00:20:10-6#  
 
P1: Mas, tadi tentang fungsi-fungsi lobi, antara perusahaan sama pemerintah. Nah 
ketika ini terjadi, misalnya dalam forum-forum lain, apakah unsur-unsur dari masyarakat 
itu terlibat?  #00:20:10-6#  
 
N: Ya. Kalau konteksnya kemasyarakatan, ya harus dilibatkan. Tapi kalau konteksnya 
antara pemerintah dengan perusahaan, ya tidak. Ini contoh, sekarang kan kita 
membangun NPK cluster. Pabrik ini pabrik masa depannya Indonesia. Salah satu cara 
untuk bersaing secara internasional adalah dengan memproduksi pupuk NPK, karena 
kita sangat menguasai. Nah kita ingin memproduksi 1 juta ton pupuk NPK. Ini ada 
dalam segmen perindustrian. Kami sudah mendapat investor dari Yordania. Namun 
sampai sekarang masih terkendala dalam soal perizinan, bahkan ada penolakan dari 
pemerintah Kota Bontang. 
 
P1: Alasannya? #00:20:10-6#  
 
N: Alasannya pabrik dianggap terlalu dekat dengan permukiman. Ini kan kayak duluan 
mana ayam dan telor? Mestinya duluan ayam. Penetapan kawasan industri di Bontang 
itu sudah jauh lebih awal. Pada saat masyarakat mendekati, kan ga mungkin kawasan 
industri yang digeser. Kalau mas sama mbak pernah ke petro, bisa dibayangkan ini 
tangki amoniak, ada tembok, tiba-tiba jarak 2 meter, ini sudah ada dapur. Bayangkan. 
Ini rumah, tiba-tiba di atasnya ada conveyor batu bara. Masyarakatnya komplain ga? 
Engga. Karena mereka sadar, secara historis, masyarakat yang ada di situ datang lebih 
belakangan dari pada perusahaan. Dan perusahaan di awal sudah menyiapkan strategi 
keamanan kawasan pabriknya dengan baik. Pupuk Kaltim pernah dianggap tidak peduli 
pada masyarakat yang bermukim di sekitar pabrik. Loh tapi kan perusahaan sudah 
datang lebih awal daripada anda bermukim di sini. Kemudian mereka mengkonfrontir 
dengan Peraturan Menteri PU mengenai jarak aman kawasan industri dan permukiman, 
yaitu 2 km. Saya jelaskan pertama kawasan industri sudah ada jauh sejak sebelum ada 
permukiman. Tidak mungkin kalau tiba-tiba kawasan ini dihilangkan. Kecuali kalau 
Permen PU tadi ditegakkan kepada pihak-pihak yang akan membangun kawasan 
industri baru, harus berjarak 2 km. Tapi Pupuk Kaltim bukan kawasan industri baru. Kita 
bargaining sama mereka. Akhirnya pemerintah kota memberikan izin lahan seluas 30 
hektar, dengan jarak sekitar 50 meter dari buffer zone, mereka masih menolak juga. 
Kita bergeser lagi sampai dengan jarak 150 meter, baru di sini ada pergudangan, 
perkantoran. Pabriknya di sini. Jauh dari masyarakat. Ini pemahaman masyarakat 
memang masih kurang. Dan kami berkepentingan untuk memberikan pemahaman. 
Secara perizinan sudah tidak ada masalah, tapi kami juga masih menghargai 



masyarakat.  #00:20:10-6#  
 
P1: Berarti memang ada mekanisme sendiri dari Pupuk Kaltim sendiri untuk 
menyelesaikan konflik-konflik dengan masyarakat? #00:20:10-6#  
 
N: Ada. Kalau industri kan kita ada yang namanya AMDAL. Kan ada tahapannya, salah 
satunya konsultasi publik. Persoalannya, masyarakat itu mempersepsikan konsultasi 
publik dalam pemahaman mereka sendiri. Konsultasi publik BLH itu sudah 
mengundang masyarakat, melalui RT. Kan ga mungkin kita pilih-pilih. Kami ga 
ikut-ikutan, kan itu urusannya BLH. Kan kami pemrakarsa, masa pemrakarsa 
mengundang masyarakat. Ga boleh dong. Sudah melibatkan masyarakat. Tapi yang 
ketika itu tidak hadir itu yang mengklaim kalau mereka tidak dilibatkan. Tinggal 
beberapa orang yang masih ngotot. Saya ajak ngobrol, ngopi-ngopi. Yang unik satu lagi 
di Bontang, mbak coba cek di kesbanglinmas, coba cek berapa jumlah LSM yang ada 
di Bontang.  #00:20:10-6#  
 
P1: Banyak banget kabarnya.  #00:20:10-6#  
 
N: Coba bandingkan dengan rasio penduduknya. Bontang adalah kota yang paling 
banyak rasio LSM nya. Ketika saya cek, banyak yang melakukannya secara 
profesional. Artinya ini menjadi profesi.  #00:20:10-6#  
 
P1: Terus itu ga ditertibkan? #00:20:10-6#  
 
N: Kesbanglinmas menertibkan. Dia harus terdaftar semua. Kemudian diperiksa 
kegiatannya. Kalau dalam 2 tahun, tidak ada kegiatan yang sesuai dengan Anggaran 
Dasar LSMnya, maka akan dibubarkan. Makanya sekarang banyak forum-forum yang 
cair.  Ketika ada satu isu, maka muncul forum, tapi kemudian menghilang. 
#00:20:10-6#  
 
P1: Dan perusahaan menyadari itu mas?  #00:20:10-6#  
 
N: Menyadari. Makanya saya selalu bilang, mari kita mencerdaskan masyarakat 
Bontang. Jadi kalau mereka berbuat sesuatu, pasti ada motif di belakangnya.  
#00:20:10-6#  
 
P1: Yang terakhir nih mas, usaha jangka panjang dalam pembangunan di Bontang itu 
ada ga mas? Misalnya Pupuk Kaltim, PT Badak, kemudian sama pemerintah dan 
masyarakat, juga DPRD, itu duduk bareng untuk membahas jangka panjang, karena 
masalah-masalahnya ini, misalnya lahan, perambahan hutan lindung. Pernah ga sih 
dipikirin untuk pembangunan sosial 5 tahun ke depan atau 6 tahun ke depan? Karena 
kan tadi di forum FKPD hanya 1 tahun ke depan. Kemudian PKT mempunyai rencana 
NPC Cluster 2016. Nah bagaimana dengan jangka panjangnya? Bontang mau diapain 
sih? Ini pernah duduk bareng ngobrolin itu ga? #00:20:10-6#  
 
N: Seharusnya dibahas dalam rapat FKPD tadi itu. Intinya kita sedang berpikir namanya 



perencanaan jangka panjang. Kalau kota Bontang berkembang, itu kan ada...kalau 
tamannya ditutup, seperti apa lahan-lahannya. Kami juga berpikir, tapi kan kami 
berpikirnya begini, kami itu tidak seperti perusahaan tambang, yang apabila barang 
tambangnya habis, kemudian pergi. Pupuk Kaltim kan akan mencari sumber-sumber 
bahan baku lain agar perusahaan bisa survive. Kalau pun tidak bisa di gas, kita di 
downstreamnya, kita tekankan pada unsur oleokimia, misalnya sawit. Pupuk Kaltim 
memiliki anak perusahaan perkebunan sawit. Kemudian nanti akan membangun pabrik 
pengolahan sawit? Kenapa sawit? Karena dari produk sawit itu nanti ada unsur-unsur 
oleokimia yang bisa kita produksi nanti jadi olahan-olahan kimia lainnya. Nah memang 
ini merupakan skema jangka panjang. Nah pembangunan sosial itu sangat penting. 
Makanya di dalam forum CSR, itu salah satunya adalah bidang sosial. Cuman memang 
gregetnya tidak seperti ekonomi atau infrastruktur ya. Kalau Pupuk Kaltim 
keterlibatannya adalah mencerdaskan kehidupan masyarakat kota Bontang. Itu kita 
terlibat sebagai dewan pembina di sekolah tinggi teknologi Bontang. Karena kita ingin 
mencerdaskan. Kemudian kehidupan-kehidupan sosial lainnya, seperti membuka 
lapangan usaha. Kita sudah melakukannya melalui CSR. Prinsip kita di CSR adalah 
memberi kail dan bukan ikannya. Ini harus kita kembangkan.  #00:20:10-6#  
 
P1: Terkait itu mas, upaya-upaya membuka lapangan usaha, kemudian prinsip 
memberi kail dan bukan ikan, sejauh ini outcomenya itu bagaimana? Karena kita liat 
kan PDRB Bontang sendiri dari usaha lain selain 2 perusahaan ini itu kecil sekali ya.  
#00:20:10-6#  
 
N: Jadi dalam siklus CSR kita, memang kita baru bicara di tahapan outcome. Kita 
belum bicara impact. Salah satu alur yang ada misalnya memberikan kompetensi bagi 
ibu rumah tangga, terutama bagi yang tidak bekerja, agar ekonominya dapat 
meningkat. Kita berikan pelatihan mengenai kewirausahaan, termasuk juga pelatihan 
teknis dan alatnya. Yang mahir nanti menjadi instruktur bagi yang pemula. Ini kan tidak 
akan optimal apabila dia tidak mendapat lapangan pekerjaan. Salah satunya adalah 
seragam Pupuk Kaltim kita minta mereka untuk jahitkan. Mereka kemudian membentuk 
asosiasi, asosiasi penjahit. Itu seragam kami di Bontang, mereka yang jahit. 1 orang 
minimal 3 seragam. Kalau setahun ada 2500 pegawai, bayangkan berapa peluang 
usaha yang bisa disediakan bagi masyarakat. Selain itu, Bontang tuh punya potensi di 
bidang kelautannya. Kelautan berarti anggaplah nelayan. Kita buat program 
pemberdayaan masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir itu bukan hanya nelayan saja. 
"Oh dia butuh alat transportasi yang besar". "Oh dia perlu mesin". Kita bantu, tapi juga 
kita ajarin cara dia memperbaiki mesin tadi. Jadi masyarakat kita berdayakan, bukan 
hanya dari sisi penangkapan ikannya, tapi juga kalau ada kapal rusak, mereka bisa 
perbaiki. Lalu ada pembinaan pengelolaan rumput laut. Rumput laut Bontang itu adalah 
salah satu yang terbaik. Cuma sayang pengelolaannya masih kurang. Terus satu lagi, 
kami juga mengajarkan kepada mereka bahwa mencari ikan itu tidak baik dengan cara 
mengebom. Nah salah satu program yang berhasil kami lakukan bersama masyarakat 
pesisir adalah pembuatan terumbu buatan. Terumbu ini kan banyak yang rusak. Lalu 
diklaimlah kalau perusahaan ini salah satu yang merusaknya. Kita kemudian bekerja 
bersama masyarakat melakukan edukasi. Kita memang melakukan pembuatan alur 
kapal. Itu pasti merusak, karena ada pengerukan. Bridgingnya kita buang di 



tempat-tempat yang sudah diatur oleh pemerintah. Lalu kemudian kita gantilah 
terumbu-terumbu tadi dengan terumbu buatan. Kalau dari sisi teknologi, sederhana 
saja. Kita bisa buat sendiri kemudian tanam sendiri. Tapi ga ada unsur pendidikannya. 
Kemudian kita ajaklah masyarakat pesisir tadi, yang sebagian besar di antaranya 
adalah yang suka ngebom. Kita ajarilah cara membuatnya, bahannya dari ini, 
bentuknya seperti ini, cara memasangnya nanti seperti ini, dan sebagainya. Ini 
harganya adalah hanya 70 ribu rupiah misalnya. Kita beli dari mereka dengan harga 80 
ribu rupiah misalnya. Kemudian kita ajak mereka ayok turunkan ini di perairan dengan 
kedalaman 30 meter, membentuk huruf PKT. Jadi kalau sudah bertumbuh, airnya 
jernih, jadi bisa liat huruf PKT dari atas. Mereka turun memasangnya. Lalu kita lihat, 
mereka menyelam masih secara tradisional. Sementara penyelam-penyelam kita yang 
sudah bersertifikat. Lalu kita buat latihan penyelaman yang aman. Terus mereka kita 
libatkan untuk pemantauan. Tumbuh ga terumbunya ini. Karena mereka dilibatkan, 
pendidikannya jadi bertambah dong. Tidak lagi melakukan pengeboman. Nah itulah 
bentuk-bentuk yang mendorong social capitalnya tumbuh. Ya mau tidak mau Bontang 
itu memang harusnya di kelautan ya. Yang repotnya, sekarang itu masih ada benturan 
dalam hal alur. Ini Bontang punya alur sendiri. Kalau tidak mau merusak, ya sudah ini 
pakai alur Pupuk Kaltim, hanya belok saja sedikit di bagian sininya, tapi dengan 
catatan, kita atur lalu lintasnya. Kalau peraturan di dermaga atau pelabuhan, pada saat 
ada aktivitas kapal penumpang, maka kapal industri itu tidak boleh melakukan aktivitas. 
Makanya kita jaraknya agak berjauhan. PT Badak ada alur kapal-kapal tangkinya dia. 
Ternyata ada persoalan. Alurnya dia berbenturan dengan Pulau Bras Basah, salah satu 
potensi wisata di Bontang. Kan ribut sama masyarakat. Harus dicari solusinya. Kalau 
terjadi abrasi, habis itu pulaunya. Nah itu masih banyak di laut itu benturan kepentingan 
yang harus dibereskan. Pupuk Kaltim pernah diklaim oleh PT Badak. Saat itu kita 
membuat 1000 keramba bekerja sama dengan pemerintah. Kerambanya disimpan di 
mana? Di alur perairannya PT Badak. Protes PT Badak. Kapal tangkernya terhambat.  
#00:20:10-6#  
 
P1: Jadi sebenarnya bukan cuma lahan ya potensi konfliknya. Di laut juga ada.  
#00:20:10-6#  
 
N: Di laut juga ada. Kalau memang pemerintah tegas, harusnya kan itu bisa diatur dan 
diselesaikan. Jangan sampai pengiriman produk-produk yang dibutuhkan masyarakat 
banyak jadi terhambat karena konflik di laut.  #00:20:10-6#  
 
-Rekaman selesai- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wawancara Pak Uba Ingram Sigalingging 
Anggota DPRD Batam 
Batam, Jumat, 4 September 2015 
 
Ket: 
P1= Penanya 1-Kadek Dwitha 
P2= Penanya 2-Kristian Patrasio 
N= Narasumber-Uba Ingram Sigalingging 
 
P1: Nah saya mau mendalami pak tadi bapak bilang tidak ada koneksi antara investasi 
dengan kesejahteraan rakyat. Jadi itu 2 hal yang terpisah antara satu, investasi, dan 
kemudian itu tidak mensejahterakan rakyatnya. #00:05:15-4#  
 
N: Itu sudah pasti. Kalau kita liat dari BP Batamnya sendiri, mereka  ga ngurusin 
kesra. Nah memang dari awal konsepnya tidak ada urusan dengan kesra. Kemudian di 
perjalanannya ada Pemerintah Kota Batam. Sekarang semua beban kesra itu ada di 
pemerintah kota Batam. Yang kita mau lihat sebenarnya di sini kan implikasi dari 
investasi itu kan misalnya bukan saja munculnya konsumsi, konsumerisme, dan lain 
sebagainya. Ada satu investasi, katakanlah Siemens dari Jerman. Tapi semua 
manajemen, semua kontrak itu dari Singapura. Kemudian mereka buat di sini. 
Singapura itu subkonnya itu Singapura dan lain sebagainya ini masuk bekerja. Nah 
kemudian di dalam proses kerja ini maka banyak hal-hal yang muncul bukan saja 
secara ekonomi tetapi secara sosial, yaitu muncul ketidakpuasan itu. Kok, kami 
diperlakukan seperti ini, gitu. Ini memiliki dampak turunan. Dampak turunannya apa? 
Misalnya mereka di satu sisi bekerja di PT, tapi ada mereka juga bekerja yang lain, bisa 
positif, bisa negatif. Sebagai contoh misalnya. Ini berdasarkan data BNN. 50% 
pengguna narkoba di Batam itu pekerja. Ini sebagai contoh dari data BNN yang baru 
dirilis. Tentu inikan merupakan efek dari industrialisasi. Kenapa bisa sampai seperti itu. 
COba kita compare misalnya dengan pekerja di Vietnam, pekerja di Thailand, pekerja di 
Korea, bahkan di Malaysia sendiri. apakah komparasi ini, pekerja di sana juga 
mengalami ini. Tentu harus kita cari tahu sebabnya, ya kan? Bisa juga karena stres, 
atau ketegangan, atau karena mencari sesuatu yang lain. Dengan kata lain kalau 
menurut saya, ini salah satu bentuk pengingkaran eksistensi dia sebagai pekerja. 
Artinya dia itu tidak bertanggungjawab. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa tidak 
berkorelasi dengan kesejahteraan itu tadi, karena memang kalau saya lihat dia 
memang lebih bersifat fisik. Nah sementara variabel-variabel sosial yang muncul dari 
sini ini kan kita belum pernah ada, sejauh yang saya tahu, di BP Batam itu belum 
pernah didiskusikan. #00:07:52-0#  
 
P1: BP Batam hanya membangun infrastruktur, sementara suprastruktur sama sekali 
tidak pernah dipikirkan. #00:07:54-2#  
 
N: Setahu saya tidak. #00:07:54-2#  
 
P1: Pun di Pemko sebenarnya mereka juga tidak berpikir soal itu, atau.... #00:07:59-8#  
 



N: Begini, karena hulunya ada di BP Batam, Pemko ini kan juga memerlukan semacam 
data-data yang akurat, ya kan. Katakanlah kalau kita bicara tentang investasi aja nih. Di 
sini ada orang asing, yang sekarang lagi ribut nih. Berapa sih jumlah orang asing di sini 
ini, masuknya berapa, ini kita ga punya data akurat. #00:08:22-3#  
 
P1: Data aja ga ada, ya #00:08:23-5#  
 
N: Antara imigrasi, BKPM, dengan pemko itu beda. Kita udah pernah panggil. Saya 
komisi IV kebetulan ya, kita pernah, itu beda. Nah tentu kan ini kan agak sulit. Nah terus 
kemudian prediksi-prediksi atau asumsi-asumsi yang akan dibangun oleh pemko Batam 
terkait dengan ini, saya pikir ini menjadi tidak akurat juga. COntoh misalnya tentang 
jumlah penduduk, tentang permasalahan-permasalahan yang munc8ul. Misalnya 
seberapa banyak investasi yang sebenarnya masuk ke Batam. Berapa target tenaga 
kerja dan lain sebagainya. Orang kan berdatangan aja nih. Riilnya berapa? 
#00:09:00-2#  
 
P1: itu ga ada ya data riil itu... #00:09:02-8#  
 
N: Sebenarnya data riil ini harusnya diminta pemerintah kota Batam. Tapi kan selalu 
yang disampaikan itu kan nilai investasi, rencana yang akan investasi dengan nilai 
sekian. Tapi riilnya berapa kan kita ga tau. Jadi orang pada datang kemari, datang 
kemari, yang tadi urbanisasi 8,1 itu. Tapi kan tentukan di sini yang menjadi pertanyaan 
apa langkah-langkah untuk mengantisipasi urbanisasi ini. Bener ga urbanisasi ini sesuai 
dengan jumlah investasi yang diharapkan itu. Kan itu dia. Nah inilah yang perlu menurut 
saya Komisi VI yang membidangi perindustrian itu sebenarnya sudah rencana mau 
memanggil. Tetapi saya pikir ini juga, jujur saja saya dari dulu berharap Bappenas 
terlibat di dalam ini, terutama di dalam membangun konsep-konsep yang secara 
komprehensif bisa, apa namanya, mungkin sekarang udah sustainable development, 
atau apa. Itu kan kita sama sekali hanya omongan saja, tapi ini engga. Nah itu harapan. 
Terus yang lain mungkin gini mbak kenapa saya katakan tidak ini.. Tapi ini juga ada 
hubungannya dengan pemerintah pusat. Jadi kemdagri dan kementerian terkait itu 
melakukan aturan yang sifatnya general, terkait dengan daerah-daerah khusus. Seperti 
ini tadi kan daerah khusus. Nah di mana dia sifat generalnya. Misalnya ini ada DPRD. 
DPRD di Batam ini sama dengan DPRD di tempat lain. Dalam hal apa misalnya. Di 
dalam hal tugas-tugas kunjungan kerja ajalah dulu. Seharusnya kami ga kunjungan 
kerja ke Siantar, kami ga kunjungan kerja ke... Okelah ke Bali berapa sih bisa kami 
kunjungin, untuk tourism oke. Nah artinya apa, kalau terkait dengan dfaerah investasi 
ini, sama seperti daerah lain. Kami pergi ke Jogja oke, ke Solo oke, memang banyak 
hal yang mungkin bisa dipelajari. Nah ini contoh misalnya. Tentu output yang dihasilkan 
itu ga konek dengan apa yang kita bicarakan tentang daerah investasi ini. Seharusnya 
kunjungannya itu justru bukan lagi ke daerah sana, tapi dia harus didorong ke mana, 
misalnya, ke Vietnam, ke Thailand, ke Korea, Singapur, Malaysia, yang bisa jadi 
menguatkan ini tadi. Nah di sini sebenarnya Bappenas ini yang sudah harus 
menggodok ini, keistimewaan-keistimewaan tadi ini. jadi kalau ga ya sama aja.  
#00:12:11-1#  
 



P1: Nah sejauh ini, Pak, bapak kan di DPRD juga, pasti mengamati perkembangan 
masyarakat. Bagaimana dengan perkembangan demokrasi di Batam sendiri? 
#00:12:20-4#  
 
N: Sebelum saya bicara demokrasi, ada satu misalnya ya, cultural approach. Kalau kita 
bicara tentang BP Batam, itu sama sekali tidak ada. Nah padahal sekarang di banyak 
negara sekalipun investasi itu dia juga berbasis kultural. Sehingga apapun segala 
sesuatu potensi yang dimilikinya itu bisa maksimal. Di sini tidak ada. Ini tidak 
semata-mata tentang potensi. Tapi nanti juga terkait dengan konfliknya, konflik-konflik 
sosial. Nah itu sebabnya setiap ada konflik-konflik sosial itu seperti orangnya kok..... 
#00:12:55-3#  
 
P1: Lempar-lemparan... #00:12:57-3#  
 
N: Nah background saya kan di LSM. Kebetulan saya dari LSM. Jadi kita memahami itu 
karena apa, karena pendekatan-pendekatan sosial tadi itu juga harus dipertajam, 
misalnya tadi dengan social approachnya atau cultural approachnya atau religi 
approachnya, misalnya seperti itu. Tapi cultural approachnya ini ga punya. Padahal tadi 
kan udah dibilang 34 provinsi ada di sini. Nah terus sisi lain juga misalnya, apa 
namanya itu, penanganan konflik ini sekarang juga sudah ada, sudah ada di 
kementerian pertahanan itu sudah ada universitas yang menangani itu. Untuk 
daerah-daerah yang seperti ini, urban, itu harus juga ada penguatan. Nah tentu ini 
tergantung pemerintah pusat. Sehingga ini juga bisa menjadi sebuah kekuatan ke 
depan, karena sedikit saja ini goyang, investasi... #00:14:02-8#  
 
P1: Nah iya, itu masalahnya sebenarnya... #00:14:04-6#  
 
N: Sedikit goyang, seperti contah sebelum saya masuk ke yang kedua tadi ya.. Di 
Facebook saja, ada hujatan tentang siemens, itu sahamnya turun lho. Yang sifatnya 
mengatakannya siemens itu tidak manusiawi, itu sahamnya turun. Itu CEOnya langsung 
telepon kemarin. Nah ini sesuatu yang tidak disadarin oleh semua orang. orang boleh 
mencaci maki, tetapi orang juga harus tau, jadi ketika siemens misalnya, ini 
pengalaman kami, dalam posisi Jermannya datang, Singapurnya datang, kita bicara, 
kita ambil solusi. Nah Siemens pusat berpikir daripada siemens seluruh dunia rusak, 
kan ini ditutup aja. Dia PHK semua. Ada 800, ketika 800 ini tutup, ini bukan hanya 800, 
ada 6 perusahaan suplier yang juga punya karyawan banyak, tutup juga. Jadi ada 
kelipatan-kelipatan. Nah ini yang tidak pernah disampaikan oleh orang-orang penting di 
Jakarta di dalam perusahaan. Makanya kebanyakan seremonial, nah itu dia saya ga 
suka. Dia harus jelaskan. Kalau anda demo, Kalau anda demo terhadap satu 
perusahaan, terutama perusahaan yang listing di bursa, itu dampak turunannya luar 
biasa. Nah itu harus dijelaskan. Jadi pemerintah juga punya laporan. Yang pasti 
pemerintah Kota Batam tuh ga paham itu, sepanjang yang saya ketahuin. Saya udah 
terlibat di itu. NAh Otorita atau BP Batam juga tidak memiliki kemampuan untuk 
menjelaskan. Nah inilah tentu, mungkin mbaknya di Jakarta ini lihat demo... Demo sih 
oke, tapi juga kan koridornya ada. Nah harus dibedakan siemens,  dan beberapa yang 
listing misalnya, philips, apa segala macam, banyak perusahaan-perusahaan itu, nah 



itu implikasinya, kan mereka harus menjaga juga posisi mereka di sana. Kecuali kalau 
perusahaan-perusahaan yang memang mereka non-listing. Masalah ada banyak juga 
ya. Yang  efeknya lagi tentukan berimbas orang lain mau masuk kan akan takut. Nah 
itu tadi social approach sama cultural approach itu yang tidak digunakan, yang sering 
sekali menimbulkan masalah. Nah di sisi lain kami juga berharap, kalau kita bicara 
investasi, pemerintah pusat itu sudah mengeluarkan sebuah regulasi tentang 
kompetensi para HRD. Pintu masuknya semua dari situ. Ini bermasalah semua di HRD. 
Mereka tidak expert di bidangnya. Nah ini harus ada setitik hasil yang betul-betul dia 
bisa menjadi jembatan antara atas dan bawah. Di sini rata-rata toh HRD nya ke mana 
bertanggung jawab? Ke accounting.  #00:17:15-1#  
 
P1: Di banyak perusahaan begitu kan.. #00:17:16-4#  
 
N: Ya tapi, ini investasi lho. Padahal dari Eropa sendiri ga ada masalah, Amerika ga 
masalah, Jepang ga masalah, tapi karena dibuat masalah. Tadi yang kedua tadi apa 
mbak? #00:17:31-1#  
 
P1: Perkembangan demokrasi pak di Batam sendiri seperti apa? Karena Bapak kan 
backgroundnya ada LSM, kemudian sekarang duduk sebagai wakil rakyat. Nah kalau 
tahapan demokrasinya apakah Batam ini demokrasinya seperti yang bapak katakan, 
apakah masih prosedural saja, atau sudah mencapai ke demokrasi substansial dalam 
hal, misalnya persamaan hak warga untuk mengakses, untuk misalnya, kemarin saya 
dengar ternyata masih ada ternyata tempat-tempat di Batam yang belum teraliri listrik. 
Ada kemudian juga permasalahan kekeringan hari ini masih dialami di Batam. Nah 
apakah kemudian semua warga, kalau kita ngomongin demokrasi, salah satunya kita 
ngobrolin kesetaraan kan ya pak. Nah mereka punya kesamaan akses ga untuk 
mengakses hal-hal berbau publik kayak tadi misalnya kayak air bersih dan listrik. Itu 
kan sebenarnya hal-hal yang sebenarnya sangat pokok ya. Bagaimana kalau di Batam 
ini? #00:18:27-5#  
 
N: Secara normatif, sebenarnya sama ya seluruh Indonesia, karena itu terkait dengan 
norma-norma hukum. Nah kalau saya katakan tadi prosedur itu, mungkin juga tidak 
terlalu jauh berbeda dengan tempat-tempat lain. Mungkin yang spesifik begini dia, 
demokrasi di Batam ini tentu menjadi berat tantangannya, karena apa, karena 
pendatang yang datang kemari itu, itu persentase yang sekolah, yang berpendidikan 
itu, kecil sekali, dibandingkan orang yang non berpendidikan. Nah tentu ini berdampak 
pada pemahaman atau pengertian atas demokrasi tersebut. Tetapi begitu pun, memang 
harus diakui bahwa itu hanya faktor awalnya. Tetapi ada hal yang menurut hemat saya, 
khusus di Batam ini mungkin tantangan demokrasinya agak berbeda karena 
hubungannya dengan daerah investasi tadi itu. nah yang diperlukan di sini adalah 
penbguatan-penguatan terhadap pemahaman demokrais kepada masyarakat yang 
terkait dengan halk dan tanggungjawab itu yang berbasis, tidak teoritis, tapi berbasis 
mungkin lebih pragmatis, karena semua terikat dengan pekerjaan. nah saya ambil 
contoh misalnya begini dia, dalam konsep demokrasi, ini pengalaman kami. Saya 
kebetulan terpilih di satu lokasi, tau namanya 'ruli' itu ya, itu di kawasan rumah liar, di 
situ ada satu kawasan pemilihnya 3500. yang memilih mungkin sekitar 3000. Suara 



saya dari situ saya duduk. Yang selama ini orang selalu berbicara bahwa duduk karena 
uang. Kami melakukan pendidikan politik, kami melakukan advokasi, terus juga 
terutama pendampingan, tapi di sini pendampingannya dalam arti luas. Tapi dalam 
konteks politik ini misalnya kami berbicara tentang hak-hak perempuan, misalnya dalam 
hal apa? Misalnya dalam hal kesehatan ibu dan anak, masalah reproduksi, masalah 
pendidikan. nah ini kita buat diskusi terus. Kemudian hak-hak politik mereka terhadap 
air, listrik, kita berjuang, kita demo. Hak-hak ekonomi, ini akses ke UKM, koperasi, dan 
lain sebagainya, ini kita lakukan. Nah proses ini berjalan, tanpa kita sadarin ini menjadi 
sebuah modal. NAh dari contoh yang saya lakukan ini mungkin saya satu-satunya 
mungkin di Batam yang orang, mungkin terkaget. Saya bisa duduk tanpa uang. Nah jadi 
ini model demokrasi small approach, khusus karena ini di wilayah tertentu, di ruli ini, ini 
bahkan yang secara ekonomi kan dia menengah ke bawah lah dibilang, tapi kita bisa 
lakukan itu. Nah dari pengalaman saya itu sebenarnya tidak ada kendala demokrasi, 
tinggal di sini adalah apakah kita punya model, apakah kita punya kemauan, punya 
political will, di dalam membangun kekuatan demokrasi tadi ini. Sehingga yang 
terpenting gini kan, pemahaman demokrasi dia, ketika dia menuntut, dia tau apa yang 
dituntut, itu yang penting. Dia paham apa konsekuensinya, apa implikasinya, dia tahu, 
gitu.. Jadi bukan hanya main level main hantam gitu, engga. Nah saya di beberapa 
tempat, bukan hanya di tempat saya ini. Nah kebetulan suara saya hanya di ruli saja 
suara saya. Nah dari pengalaman kami mengadvokasi masyarakat miskin ini, tentu ini 
kita lakukan. Tentu ini karena ada faktor pendekatan tadi itu, cultural approach. Tentu 
tidak mudah misalnya saya berhadapan dengan orang awak, apalagi dengan orang 
Timur, orang Flores. Nah bagaimana model saya ini nanti, ga bisa sama, dengan orang 
Batak, terus orang Melayu, ini beda semua. Saya harus punya pendekatan itu. Dalam 
konteks demokrasi tadi, itu dimungkinkan bisa dilakukan,  karena kita ini kan 
sebenarnya punya bupati, punya camat, punya lurah, perangkat politik kita semua 
sudah ada, infrastrukturnya sudah ada. Tapi yang saya mungkin perlu lihat di sini. 
Mungkin model-model itu yang kita kekurangan. Kalau lihat anggaran, sebenarnya 
kesbang punya, dinas sosial punya.  #00:23:31-8#  
 
P1: Saya dalami sedikit pak, tadi ada beberapa hal yang berusaha dilakukan, misalnya 
beberapa masyarakat di ruli dan segala macem. Masyarakatnya sendiri aware ga sih 
pak sama politik atau memang mereka datang ke sini hanya untuk bekerja, lalu 
beristirahat, lalu besoknya bekerja lagi. Nah bagaimana dengan kehidupan sosial 
mereka, mereka sendiri seperti apa? Care ga sama hal-hal seperti tadi? #00:23:57-2#  
 
N: Begini, kembali soal model. Di tingkat pemahaman mungkin tidak care, tetapi kita 
bisa masuk membuat mereka jadi care ini dalam hal apa misalnya. Tujuan dari semua 
pembangunan, demokrasi, apapun itu, itu tentang masa depan. Nah siapa pewaris 
masa depan ini, itu selalu anak-anak. Saya selalu pintu masuknya dari anak-anak. 
Bapaknya boleh mau tidur di jembatan, bapaknya mau tidur di tong sampah, bapaknya 
mau kerja apa, tapi saya minta anaknya jangan seperti itu. Nah dari situlah masuknya, 
baru kita bicara politik ini dalam pengertian gini, bukan politik dalam artian kekuasaan, 
tapi dalam pendidikan politik ya. Ini sesuatu yang long term sebenarnya. Nah itu kita 
lakukan. Sehingga mereka memiliki pemahaman dan kemauan. Jadi tentu itu target kita 
kemarin menjadi pemilih cerdas. Dan itu sudah terjadi di tingkat pemilu dan begitu 



seterusnya sampai di pilpres, udah kita lakukan. Nah apa yang kita sampaikan, 
akhirnya mereka sendiri yang memutuskan berdasarkan diskusi, bahkan ibu-ibu, 
bapak-bapak, belum lagi gabung kelompok-kelompok ini. Nah tentu kita hanya 
menstimulus saja. Kita ga menentukan si A, si B, kita kasih pandangan. Ini ada opsi, ini 
ada opsi, ini ada opsi. Berangkat dari yang mbak bilang tadi itu, tentu kenapa mereka 
bisa mau involve di situ karena apa, karena mereka tau pertaruhannya adalah masa 
depan anak-anak mereka. Jadi yang disentuh di situ. Ambil contoh kecil, misalnya 
begini ya. Ini kebetulan saya merokok, tapi saya membantu dinas, karena mereka 
punya program, anggaran mereka cukup, tentang bahaya rokok. "Pak, kami susah kali 
pak masuk ke masyarakat pak". Oh iya, mari kalian saya ajarkan. Mari kita diskusi, ini 
rokok ni, saya masuk saya bilang, "pak, bapak mau ngisap satu kontainer pun saya ga 
peduli. bapak mati, mati aja". Saya bahasanya di situ. "Tapi sebelum bapak mati, mari 
kita hitung bukan soal uangnya, engga, gaji bapak berapa sih, berapa yang bapak 
alokasikan nanti untuk minum susu anak, berapa beli bukunya, berapa ini itunya. Bapak 
itu merampok uang anak bapak. Bapak mau mati, mati aja, saya ga ada urusan. Tapi 
bapak kalau mau mati, jangan rampok uang hak anak bapak. Terbuka dia, oh iya bener, 
dari merokok ini saya sudah merampok hak anak saya. Baru dinkes lah kita jabarkan, 
kita bantulah mereka, begitu caranya masuk sama mereka. Kalau dibilang merokok ini 
bahaya, semua orang tahu. Tapi di balik ini ada yang berbahaya. Mau mati, pasti mati, 
itu mati aja kalian saya bilang. Tapi sebelum mati jangan kalian rampok hak anak 
kalian. Pengalaman itulah membuka akhirnya kan bapaknya sadar. Mereka diskusi 
sama istrinya, betul juga. Kan dia dihukum bukan karena merokoknya. Tapi karena dia 
sudah merampok. Walaupun itu uang dia, tapi dia sudah merampok uang anaknya. 
Hukuman itu yang membuat dia mempertimbangkan untuk meneruskan atau tidak. Jadi 
model-model, pola-pola itu ya mbak ya, yang menurut saya, saya lakukan karena apa, 
di sini kan heterogen banget. Berbeda dengan tempat lain yang lebih homogen itu, lebih 
mudah menurut saya. Nah di sini heterogen, jadi memang harus kreatif. Jadi 
pendekatan-pendekatan kreatif inilah yang perlu kan sebenarnya, yang depdagri atau 
kementerian-kementerian terkait itu, ga bisa hanya instruksi-instruksi yang sifatnya 
umum. Itu ga bisa. Jadi di situ juga sudah harus ada, misal di juklak atau juknisnya, 
yang memang betul-betul mendorong mereka itu. Nah kita belum bicara Papua lho, 
terkait dengan ini lagi misalnya. Belum lagi daerah Kalimantan, belum lagi daerah lain. 
#00:27:47-2#  
 
P1: Pasti beda pendekatan lah pak. #00:27:47-7#  
 
N: Nah tetapi paling tidak kan ketika dia masuk daerah urban, urban city misalnya, ini 
kan seharusnya sudah ini.. Penataannya pun nanti lebih mudah. Medan pun susah lagi, 
karena pendekatannya pun ga nyambung. Nah Batam ini walaupun begini, tapi saya 
pikir masih bisa, kuncinya itu tadi. Selama ini kan yang dipikirkan ekonomi terus. Jadi 
added value dari masyarakat itu tidak pernah dihitung, dilihat. Semua hitungannya itu, 
kalkulasinya itu statistik tentang angka-angka. #00:28:30-9#  
 
P1: Itu memang yang kita sadari. Makanya penelitian ini ada pak. #00:28:34-1#  
 
N: Kita datang ke sebuah PT. Kita duduk, ngobrol. PT yang sama ini punya karyawan di 



Vietnam 300 orang, di sini 1500, nilai produksinya sama. Kita maki-maki? Engga. Kita 
harus datang, duduk. Nah siapa yang bisa menjelaskan itu. Ini soal produktivitas. 300 di 
vietnam, 1500 di sini, sama. Nah tentu ini kan juga harus di... 1500 itu, ya okelah 
banyak, tapi kan outputnya itu sesuai ga dengan 1500 dibandingkan dengan yang lain. 
Nah mungkin tentu perlu juga ada semacam pendekatan. Saya pikir tujuan dari 
demokrasi itu kan ke situ.  #00:29:25-6#  
 
P1: Ya, pasti ke kesejahteraan.. #00:29:25-6#  
 
N: Bahwa dia ada UU, ada aturan, ada ini segala macem. Tapi etosnya itu kan juga 
menjadi penting. Kalau engga ya kan, mungkin amerika, karena faktor etos, atosnya 
demokrasinya bisa lebih... Kita ga punya itu. Memang itu tidak terumus, di aturan ga 
ada. Saya pikir memang harus ada kemauan, bagaimana menerjemahkan 
situasi-situasi ini. Tapi saya setuju, karena dari dulu, ini kami di DPRD ya. Saya jujur 
sebenarnya malas melakukan kunjungan kerja. Mungkin orang 6 kali, paling saya 1 kali. 
Itupun belum tentu saya pergi. Tapi kalo misalnya saya ke Bappenas saya mau. 
Kenapa? Pertama, kita belajar. Kedua, mengetahui ini kemudian bisa mensinkronkan. 
Baru nanti pergi ke kementerian-kementerian terkait. Saya mau. Tapi kalau misalnya 
pergi ke Balige atau ke mana.. Kalau misalnya pergi ke Bali atau Surabaya, ya 
cukuplah sekali atau dua kalilah. Bolak-balik tiap tahun begitu terus. Nah bayangkan itu 
seluruh Indonesia. Berapa banyak uang yang dikeluarkan. Berapa kabupaten kota, 
500? #00:30:38-8#  
 
P2: Belum sampe 500, 490an..  #00:30:45-1#  
 
N: Berapa jumlah anggota DPRD dikalikan uangnya.  #00:30:56-0#  
 
P1: Dikalikan rata-rata 40 ajalah kalau dirata-ratain kira-kira.. Pak, kalau bapak melihat 
tadi di satu sisi di mana investasi atau pembangunan hanya mengejar angka-angka 
statistik, kemudian jadilah ada permasalahan, misalnya salah satunya adalah ruli. Nah, 
kalau bapak melihat nih sebagai wakil rakyat, masalah utama apa sih yang dihadapi 
masyarakat Batam? Yang paling urgent yang dihadapi masyarakat Batam saat ini? 
Secara sosial ya pak. Kalau pendidikan, mungkin udah. Apa yang menjadi masalah? 
Setiap kali ketemu orang umum,.... #00:31:35-1#  
 
N: Saya kira biaya hidup. Jadi di sini sembako. Sembako itu karena kita sebagian 
impor, sebagian  mendatangkan dari JAwa. Persoalannya di sini adalah negara atau 
pemerintah daerah tidak mampu mengendalikan. Termasuk BP Batam, ini hanya 
mengurus impor. Jadi katakanlah di sini ada kartel atau orang-orangnya sebutnya mafia 
sembako, yang mengendalikan harga-harga sembako tersebut, yang tentu ini 
implikasinya luas sekali. Ini yang paling utama menurut saya. #00:32:21-5#  
 
P1: Berarti kapasitas sistem politiknya untuk merespon hal-hal seperti ini... 
#00:32:29-0#  
 
N: Tidak mendukung... #00:32:29-0#  



 
P1: Tidak mendukung ya.. Mereka hanya mengambil pajak, kemudian 
mendistribusikannya balik, kemudian meresponnya itu agak lemah ya pak ya. 
#00:32:41-0#  
 
N: Katakanlah unsur monitoring aja ga ada. Disperindag itu ga ada monitoring.  
Maksudnya siapa yang memonitor itu, bagaimana sistem monitoring mereka, siapa aja 
yang itu, ga ada, ga jelas. Nah ini tentu yah namanya di banyak tempat, kalau 
hubungannya udah dengan kartel ini, ya kan larinya berhubungan dengan kekuasaan 
juga. Jadi kalau bahasa saya di LSM dulu mengatakan begini, persepsi Jakarta itu 
harus diubah, bahwa Batam ini bukan koloni. Kalau persepsi itu bawah sadar lho, 
subconscience nya itu begitu. Bahasa politiknya tidak. kenapa? Bayangkan berapa kali 
satu hari, petinggi-petinggi dari Jakarta datang. kalau mereka datang, itu alat golfnya itu 
siapa yang nyediain? Hotelnya segala macem, nanti ikut istrinya belanja di Singapur, 
nanti siapa yang biayain. 1 tahun itu bisa ribuan kali, katakanlah begitu, itu uang dari 
mana.  #00:34:00-8#  
 
P1: Itu berkaitan sama kartel tadi ya.. #00:34:02-8#  
 
N: Jadi mata rantainya itu yang kita harapkan, maksudnnya memang ga mungkin, tapi 
bisa diminimalisir lah. Kalau kita bicara angkatan aja lah, berapa angkatan sih di 
Indonesia, laut, udara, darat, belum lagi kepolisian. Di sini apa yang ada, Kodam. Kalau 
datang pangdam misalnya, belum lagi rombongannya, belum lagi nanti datang dari 
mabes, semua instansi begitu. nah sehingga ini salah satu saja, menurut saya yang 
membuat  juga pasti terkait dengan mata rantainya ini, siklusnya ini, ada. Kalau 
dibandingkan dengan tempat lain misalnya katakanlah Malaysia, apakah seperti itu. 
berlaku ga seperti itu. Mungkin ada, tapi ga sekasar kita. Tentu hak siapa yang diambil 
di situ. Tentu itu hak masyarakat, karena pengusaha ga ada yang mau rugi. Harusnya 
di sana dia jual beras sekian sekilo, tapi karena dia harus nyetor segala macem, ya dia 
naikkan. Kalo pengusaha ini kan yang penting untung, ga ada masalah. Dia mau kasih 
berapapun itu. Itu hukumnya pengusaha kan. Selama saya untung berapa, saya kasih 
berapa ga ada masalah. Tapi itu tadi. Nah saya kira itu kalau ada hubungannya 
keseluruhan masyarakat. Belum lagi kita bicara secara spesifik tentang pekerjaan. 
Memang apa yang disampaikan Adi Sasono dulu 30% itu dana siluman itu memang 
betul di perusahaan-perusahaan itu betul, saya pikir betul. Yang kalau dia dikaitkan 
dengan production cost, dia besar sebenarnya,  kalau untuk kesejahteraan buruh. Jadi 
sebenarnya di Jakarta itu kemarin diexpose di Detik.com narasumbernya dulu Sibarani 
itu BKPM ya, terus Sofian Wanandi, terus ketua KADIN eh APINDO di sini mengatakan 
karena demo, saya pikir itu ga benar. Kan demo itu kan tentu saja ada sebabnya. Mbak 
tau misalnya, nanti bisa survey, bisa tanya itu di Batamindo, itu berapa banyak proposal 
yang mereka kumpulkan. Mungkin udah berapa kontainer udah kalau selama ini. Tapi 
itu tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah banyaknya kutipan yang tidak resmi, 
dalam arti tidak menggunakan proposal. Contoh, presiden mau datang ni, datanglah itu 
semua ke pengusaha-pengusaha itu, bantu berapa? Ya sekedarnya aja, terserahlah, 
diatur ajalah. perusahaan ga boleh begitu. Contoh misalnya ini, mbak tau spanduk 
berapa 1? Katakanlah yang 1 x 5 aja. Paling 150 ribu. Instansi itu meminta ke 



perusahaan 1 spanduk dengan harga 5 juta dan dipatok jumlahnya 15. Dia boleh kasih 
spanduk atau banner atau kasih baliho. Baliho 7,5 juta. Dia tidak dalam bentuk barang, 
tapi uang. Berapa ribu di sini PT? Ribuan. Itu satu instansi. Ketika saya jumpa 
pengusaha, wah gila nih harganya. 1 spanduk 5 juta, dipatok lagi 15. Dia bilang apa? 
Tak masalah. Bisa dipertanggungjawabkan di perusahaan, karena ada bukti proposal. 
Nah yang kami pusing itu kalau tak disebut angkanya, bagaimana kami mau 
mempertanggungjawabkannya. Dari mana diambil, pasti orang-orang di sana harus 
pandai-pandai lah. Dari supplier. Supplier dari mana? Misalnya makan, kantin, aku 
kurang-kurangin dikitlah, supaya ada, dari sini, dari sini. Atau buruknya itu ada insider 
trading. Dari situlah dia netas lalu diambil. Nah itu banyak di sini. Nah implikasinya di 
situ ini kan tentu luas sekali, luas. Seperti misalnya baru-baru ini tutup perusahaan 
Jepang yang di...apa sih perusahaan Jepang... Nah tutup itu, itukan insider trading, 
bukan karena persaingan atau apa. Memang ada permainan di dalam. nah ini banyak. 
Tapi itu kan, nah inilah mata rantai tadi. Kalau kita mau melihat ini tentu kita bilang, 
bukan ga boleh, tapi jangan terlalu kasarlah. Pasti itu berimbas terhadap kondisi, pasti 
pertama korban buruh. Karena pasti pertama dari mereka yang diambil. Ketika 
makannya kurang, jatah ininya kurang, lemburnya dikurangin, apa segala macam, itu 
munculah gejolak. Itu mbak yang saya pahami.  #00:39:34-5#  
 
P1: Tadi saya mendengar proposal itu, saya pikir proposal yang masuk dari masyarakat 
untuk membantu kesejahteraan masyarakat, ternyata engga. Ternyata proposal yang 
masuk itu maksudnya adalah proposal dari luar. #00:39:46-1#  
 
N: Kalau masyarakat itu mbak, seekstrim-ekstrimnya dia spanduk itu, contoh, paling 
300 ribu dibuatnya.  #00:39:53-8#  
 
P1: Tapi ada ga praktik itu pak, maksudnya dari masyarakat misalnya mau bikin, 
katakanlah satu kelompok masyarakat, ketika mereka mau bikin satu acara, atau mau 
bikin satu kegiatan, meminta misalnya ke perusahaan untuk... #00:40:08-9#  
 
N: Perusahaan itu biasanya memang mendeclare bahwa mereka punya anggaran.  
#00:40:16-3#  
 
P1: CSR itu... #00:40:16-3#  
 
N: Di luar CSR, jadi semacam, apa ya, kalau CSR itu kan community social 
responsibility. Mereka memang punya di situ, walaupaun masih ada budget yang lain. 
Katakanlah begini, mereka tinggal di satu wilayah di sini, ada tanggung jawab terhadap 
masyarakat di situ. Itu ada. Di banyak perusahaan itu melakukan itu dan itu dengan 
senang hati. Dan itu tanggung jawab sosial mereka. Di luar CSR yang dikelola 
pemerintah. Itu ada. Nah tadi itu ada Pak Oka itu. Itu Citra Tubindo itu yang paling luar 
biasa, Pak Kris Wiluan itu. Dia memang the real konglomerat itu. Artinya apa, untuk 
masyarakat itu semua orang tahu dia ga pelit. Dia bangun apa aja, sekolah, rumah 
ibadah, stadion, apa juga dia bangun. Dia bangun semua itu. Ada beasiswa untuk 
anak-anak di sana, itu memang dia kasih. Dan itukan sesuatu yang sukarela. Tapi kan 
kita kan ga tau di luar dari itu kan tentu merekalah yang tahu itu kan. Itu ada mbak. 



#00:41:33-3#  
 
P1: Berarti itu ada, tapi sifatnya masih tergantung kebaikan hati si pengusaha itu ya 
mbak ya. #00:41:39-6#  
 
N: Saya pikir bukan kebaikan hati, tapi saya pikir mereka punya budget itulah. 
Katakanlah hari ulang tahun RI. Dalam kegiatan-kegiatan itu, mereka selalu... Kalau 
misalnya ada banyak proposal itu tentu bisa diukurlah. Saya pikir kalau misalnya saya 
di Batam Center, ga mungkin saya pergi ke Tanjung Luncang. Pasti sekitar Batam 
Center. Tapi itu kan sifatnya sosial, artinya tidak ada patokan, dibantu ya alhamdulilah, 
ga dibantu ya gapapa gitu. Tapi semua perusahaan saya pikir care lah untuk ini. 
#00:42:13-1#  
 
P1: Tadi bapak sempat menyebutkan soal pembangunan sekolah pak. Nah tadi di FGD 
juga dikatakan bahwa sebenarnya agak sulit menemukan lahan untuk pembangunan 
sekolah, menemukan lahan untuk pembangunan puskesmas, bahkan itu kemudian itu 
dibangunnya di agak-agak pinggir katanya. Itu gimana? #00:42:33-1#  
 
N: Jadi ini, pertama, prosedur harusnya tidak membedakan. Tapi ini tidak lagi 
membicarakan prosedur. Ini membicarakan watak. Otorita ini mungkin karena sudah 
terlalu lama, jadi dia bekerja sudah seperti mafia. Jadi bukan negara lagi. Nah kenapa 
saya katakan, begini, kalau pemerintah mengajukan lahan begini, dia bisa diproses, 
bisa tidak. Cepat atau lambat dia mengajukan itu kuncinya bisa diproses atau tidak. 
Dan kecenderungannya kalau kita bicara lahan yang memang, ga usahlah bicara lahan 
yang strategis, lahan yang memang layak untuk itu. Karena di dalam BP itu sendiri 
semua itu lahan selalu pihak ketiga, ini urusan fee. Persoalannya di pemko Batam, di 
pemerintah itu tidak ada budget untuk fee. Mbak tahukan, jadi kalau dipatok misalkan 
harga per meter sekian, maka itulah yang keluar, tidak ada cerita fee, dari mana 
uangnya. Nah pemerintah kota Batam tidak punya anggaran, kecuali mungkin 
pemerintah kota Batam membeli harga lahan yang dijual, itu lain cerita. Tapi kalau 
mengajukan lahan seperti ini, ini masalahnya di situ.  #00:43:57-0#  
 
P1: Berarti memang masalahnya di lahan itu... #00:44:01-6#  
 
N: Di lahan. Jadi ini memang harus ada komitmen dari berbagai pihak dan ini harus 
dibicarakan di pusat.  #00:44:08-2#  
 
P1: Iya, tapi kan mau bangun sekolah pak. maksudnya pembangunannya bukan 
untuk... #00:44:14-0#  
 
N: Otorita ga ada berurusan di situ. Itu persoalannya. Kan gitu. BP Batam ga ada 
urusan dengan itu. Nah, kedua, di sisi lain, begini dia, kalaupun misalnya itu dilakukan 
tentu kan harus diajukan katakanlah pemerintah ke BP tiga atau dua tahun 
sebelumnya. Anggaran pemerintah ga bisa seperti itu. Jadi kadang-kadang yang 
dikasih itu lokasinya di sini ada satu sekolah, setiap hujan banjir. Kayak kolam renang 
betul. #00:44:52-9#  



 
P1: Ada kondisi sekolah yang demikian? Sampai sekarang eksis? #00:44:59-2#  
 
N: Masih. Jadi ya itu. Jadi kita ya kadang-kadang jadi bulan-bulanan, karena itu tadi, 
karena memang ya itulah yang bisa diberikan. Saya pikir Kota Batam ini kan harus lebih 
mendekati seperti DKI, begini dia. DKI juga membeli lahan harga pasar, kalau dia 
membutuhkan lahan. Nah pemerintah kota Batam harusnya berani seperti itu. Ga usah 
takut, anggarannya bisa kok. Di sana ada satu lokasi, kawasan, dia bangun mall, dan 
sekian, terus dia ga gunakan lagi, dia jual, misalnya berapa harganya, 130 milyar. 
Pemerintah Batam harusnya beli aja. 128 Milyar anggarkan. Pada akhirnya bikin 
perkantoran. Bisa saja seperti itu. Tapi itu kembali lagi harus dibicarakan di pusat, 
sehingga ada regulasi yang memungkinkan melakukan itu mbak. Kalau ini tidak 
dilakukan, persoalannya di situ, sebab apa, dari tahun ke tahun permasalahan sosial 
yang muncul, salah satunya pendidikan ini. #00:46:10-9#  
 
P1: Nah terus ketika ada sekolah yang kalau hujan kayak kolam, kalau misalnya ga 
hujan, Batam jadi kekeringan, kan ya pak ya. Itu warga kalau ke dewan sempat protes 
ga? Maksudnya karakteristik masyarakat Batam ini kan kemudian banyak pekerja, 
kemudian pendatang, gitu. Kalau kemudian mereka melihat hal-hal seperti tidak 
terpenuhinya fasilitas pendidikan yang sangat dasar, kayak gedung, mereka protesnya 
ke mana pak? Saluran protesnya ke mana? Atau diem aja? #00:46:42-5#  
 
N: Kebanyakan ngoceh begitu ya, tapi saya pikir banyak berbicara ke media. Nah 
sekarang sudah ada media sosial ya. Juga media yang mainstream itu. Udah ada di 
situlah kita meresponnya. Tetapi ada hal yang penting begini mbak, yang sampai 
sekarang sebenarnya kalau melihat konsep pembangunan ini dengan keterbatasan 
lahan, di sini konsep pembangunannya harusnya vertikal, bukan horizontal. Nah 
termasuk pemerintah kota Batam juga itu harusnya sudah merespon, membuat sebuah 
program yang sifatnya itu sekolah. Jadi bukan lagi bangun sekolah lagi yang sifatnya 
horizontal, karena keterbatasan lahan, jadi harus ke atas. Nah kasus-kasus yang 
misalnya di tempat banjir itu, karena bangunannya memang bukan  untuk bangunan 
sekian lantai. Nah kuncinya kalau dia mau, itu bangunan harus dirobohkan kemudian 
dibangun ulang lagi. Nah persoalannya kan kembali ke anggaran kan. Jadi tentu kan ke 
depannya dia harus berbasis seperti itu. Karena kalau tidak, ya kita akan kesulitan. nah 
BP sendiri juga tidak ada keinginan serius untuk membangun rusun. Artinya meminta 
pemerintah pusat, kementerian perumahan rakyat itu punya anggaran yang sangat 
besar. Di Batam ini ga dapat jatah karena ga ada lahan. Masalahnya di situ. Jadi kan 
harus duduk bareng di situ. Tadi kan untuk menghindari ruli segala macam. Kemudian 
ada penggusuran dipindahkan ke sana, tapi bangunannya horizontal, seperti di Piayu. 
Di daerah Piayu itu dibangun yang horizontal. Sewaktu-waktu juga kan perlu juga. Nah 
di sini ini ga ada terkait dengan penduduknya. Begitu juga dengan sekolahnya. Jadi ini 
memang sudah harus ada keinginan bersama, duduk bersama, menata. Apapun 
ceritanya, Batam ini tidak lagi kayak dulu, diharapkan untuk pekerja industri saja. 
Sekarang juga masyarakat sudah ada. Aturan hukumnya juga sudah ada pemerintah 
kota Batam. Dulu kan ga ada. Nah aspek-aspek inilah yang ga dibicarakan, termasuk 
aspek yang mbak sampaikan itu, itu sama sekali ga pernah disinggung. Nah di dalam 



beberapa kali forum, dulu saya sering hadir, terakhir saya ada Mas Kristiadi, jadi 
pembicara di satu forum itu tentang Natuna. Saya bahkan kritik mereka. Saya mohon 
maaf aja mbak, Pak Kristiadi saya hormati, tapi bapak baca juga dong itu Habermas. Itu 
raksasa pemikiran sosial. Nah bagaimana industri itu baca juga, jangan hanya Amerika, 
baca Jerman dong. Bahwa itu tidak implementatif, tapi secara kita ini, baca Horkheimer, 
baca Adorno, supaya kita tahu bagaimana kita bisa menjelaskan. Kenapa? Mereka kan 
sudah mengalami industrialisasi ratusan tahun. Referensi kita Amerika terus, ini juga ga 
ini... Nah itu maksud saya, paradigma pembangunan kita, sebenarnya dari tahun 80an 
ini sudah dibicarakan. Kenapa kita agak-agak takut masuk di situ. Jadi mungkin saya 
karena background saya lebih banyak membaca yang pemikiran, dalam konteks 
keilmuan itu, bersifat kiri misalnya. Karena buat saya itu penting untuk membuat kritik. 
Ada yang di tengah misalnya, kita baca misalnya, emmmmmm... ada satu yang dari 
Inggris itu, nah itu ada bisa yang di tengah. nah kita harus berimbang ini. Kalau kita 
misalnya di Indonesia, memakai referensi terus dari Amerika, mungkin ya... saya pikir 
referensi ke Prancis juga perlu. Sekarang imigran kan lari ke Eropa semua. Mungkin 
ada kesamaannya juga.  #00:51:57-4#  
 
P1: Tentang rasa aman gimana pak? Rasa aman dari apapun, kayak tadi kan ada 
masalah dengan harga pangan. Berarti ada rasa tidak aman dong bagi masyarakat, 
Jangan-jangan nanti sembakonya habis, terus ada beberapa orang yang kemudian jadi 
spekulan, penimbun, segala macam. Di luar itu rasa aman kayak, namanya aja 
daerahnya sangat heterogen. Ya gesekan-gesekan berupa misalnya kejahatan, di 
tengah masyarakat itu kan pasti ada. Kalau di Jakarta kita sangat merasa ga aman. 
Kalau makan aja, kita pasti peluk tas. Kalau di sini, bagaimana? #00:52:39-9#  
 
N: Saya masuk di sini tahun 2000. Itu kondisi yang paling aman. Artinya kita letak 
apapun ga hilang. Tahun 2004, judi ditutup. Setelah judi ditutup, tahun 2004, 2005, 
2006, itu kenaikannya bisa 300%, 300%, 300% kenaikan tingkat kejahatan. Saya kira 
begini, di satu sisi ketika lapangan pekerjaan dan perputaran uang itu menjadi sangat 
terbatas, ditambah dengan kondisi-kondisi yang kita sebut tadi itu, pastilah 
menimbulkan dampak yang luar biasa. Secara psikologis ke masyarakat, 
ketakutan-ketakutan itu muncul, katakanlah kalau tidak makan, tidak ini, akan 
mempengaruhi perilakunya gitu ya. Kalaupun dia bekerja, itu sudah tidak nyaman lagi, 
karena memang faktanya tidak cukup. Dan itu sekarang sangat tinggi sekali mbak. 
Tidak pernah terpikirkan di sini, ada perampokan di lampu merah itu ga pernah. 
#00:53:45-8#  
 
P1: Tapi sekarang ada? #00:53:48-8#  
 
N: Wih, gila! Itu ga pernah ada terpikirkan. Yang saya bingungnya ini dia. Bingung ini 
kenapa dia... Maka saya setuju sebenarnya dibuatkan DPD, bukan DPR RI. Kenapa? 
DPD itu yang sebanarnya paling tahu kondisi di daerah. Nah Batam ini harus gitu. Ya 
memang hukum semua harus berlaku semua, tapi harus ada aturan juga di bawahnya 
yang bisa membuat pendekatan-pendekatan berbeda. Karena apa? Karena di sini juga 
banyak orang Singapur berkeliaran. Kalau orang Singapur kena satu aja, itu pesan 
langsung ke seluruh dunia, dia pasti bikin twitternya, bikin ini, nah itu langsung begini. 



Itu yang kita ga punya perangkatnya. Jadi peraturannya sama di Gunung Kidul dengan 
di sini ya sama saja. Nah harapan kita, kan model pendekatan itu ada, apa yang mau 
dibuat. Saya bilang tadi judi kenapa. Karena gini dia. Dulu kan yang main judi di sini kan 
mayoritas orang Singapur, Malaysia. Uang itu berputar. Tukang ojek dulu itu bisa 
bangun rumah yang tipe 70 bisa, tipe 60 bisa. Dulu tukang ojek gitu ya. Jangankan 
sekarang tukang ojek, anggota dewan aja tak bisa. Inilah kondisinya. Tentunya kan 
harusnya ada solusi, jangan dibiarin gitu. Kenapa tadi saya buka, di sini ada LAM 
[Lembaga Adat Melayu] yang sensitif terhadap hal-hal seperti itu. Maka saya dengan 
segala hormat sampaikan ke mereka. Ada FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. 
Ada tokoh-tokoh. Saya bilang dengan segala hormat. Malaysia punya Genting 
Highland. Sekarang Singapur. Mbak tau ga kemarin Habibie datang ngamuk dia. Ada 
perjanjian di sini kalau ga salah, dulu ada perjanjian Singapur ga boleh buka kasino. 
Batam tidak boleh buka kasino. Sekarang Singapur buka Sentosa, buka dia Marina 
Bay. Nah kita jadi apa. Nah artinya di satu sisi kita kan selama ini yang kita andalkan 
kan keunggulan komparatif, kenapa ga digunakan? Kita belum pernah bicara tentang 
keunggulan kompetitif. Hanya komparatif itu, kenapa ga kita gunakan. Hanya menurut 
saya. nah tentu menurut saya apakah itu menjadi salah satu solusi. Harus ada 
kemauan. Tempo hari itu sudah ada konsorsium yang sudah mau investasi di Rempang 
Galang. Nilai investasinya itu 30 milyar dolar. Untuk kawasan wisata eksklusif terpadu. 
Tapi ini juga ga apa..., ga taulah ya, tentu ini juga akan menggoyang Singapur. Nah 
saya bicara sebenarnya begini mbak, tapi ini di luar dari ini. Mbak tau ga bahwa banyak 
UU kita itu sebenarnya dibuat di Singapur, bukan di Jakarta.  #00:56:59-5#  
 
P1: Karena di-dealnya di sana kan... #00:57:03-6#  
 
N: Kami di sini yang paling merasa. Saya bisa merasakan itu. Jadi di setiap semua ada 
draf undang-undang yang bersifat strategis, semua finalnya itu ada di Singapur, bukan 
di Senayan. Senayan tinggal ketok palu aja. #00:57:21-4#  
 
P1: Karena mungkin kalau misalnya Batam maju, Singapur yang terancam, gitu.. 
#00:57:27-4#  
 
N: Kita ambil pelabuhan bongkar muat. Kita cuma 200 ribu, dinaikkan menjadi 600 ribu 
TEUs, kapasitas pelabuhan kita. Mereka 24 juta. Besar mana sih wilayahnya? Besar 
kita. Tapi kenapa ga kita lakukan. Ini kan selalu lobi mereka ke sana, ke Senayan. 
Berapa itu kapal yang tambat di Singapur itu. Kenapa bukan kemari mereka yang jauh 
lebih murah. Kalau di sini tambat, perputaran uangnya luar biasa. Masyarakat itu harus 
jual air, supply makanan, segala macem, dia ke kota lagi, ini, berapa...  Itu perputaran 
uangnya itu, kalau setaun itu bisa ratusan juta dolar US. Tapi kenapa itu ga kita 
lakukan. Nah maksudnya itu keunggulan komparatif kita kan. Karena ini kan semua 
kewenangan pusat. #00:58:44-7#  
 
P1: Pak tadi balik soal keamanan. Saya mau bergerak sedikit, masih di seputar area 
keamanan. Saya pengen tahu soal konflik. Jadi konflik-konflik di tengah masyarakat, 
selain soal pekerja, karena heterogenitas, urbanisasi, dan seterusnya, ada ga yang 
selain 2004,... #00:59:06-9#  



 
N: 1999... #00:59:06-9#  
 
P1: iya 1999 antara Batak dan Flores, kemudian ada ga gejala-gejala munculnya konflik 
etnis di Batam? Antar etnis maksudnya dan bagaimana kemudian mereka muncul 
paguyuban etnis tertentu dan seterusnya. Gimana peran mereka di situ? #00:59:26-3#  
 
N: Mungkin sekarang kondisinya sudah lebih ya..mungkin karena sudah tidak banyak 
yang diperebutkan. #00:59:33-6#  
 
P1: Tidak banyak yang diperebutkan... #00:59:33-6#  
 
N: Jadi potensi itu dengan sendirinya mengecil. Itu dia. Walaupun ancaman ke arah itu 
selalu ada. Hanya saja, tingkatnya yang mungkin lebih menurun. Keberadaan 
paguyuban pastilah membantu, untuk bisa mereduksik, mengeliminir segala sesuatu 
yang terkait dengan konflik tersebut. Tetapi yang namanya kita masyarakat yang sangat 
heterogen seperti ini, kebanyakan itu berbasis suku. Saya kira selalu ada ancaman itu.  
#01:00:25-2#  
 
P1: Peran mereka ada untuk mereduksi konflik. Tadi ada pertanyaan kemudian ada ga 
sih potensi kayak mereka awalnya kelompok etnis tertentu, kemudian berubah peran 
menjadi organisasi koersi, kayak FBR, Forkabi, gitu, ada fenomena semacam itu di sini 
ga pak? #01:00:45-6#  
 
N: Ada. Karena masing-masing mereka, walaupun tidak secara formal, tapi kan dari 
bentuk-bentuknya mereka punya satgas.  #01:01:00-2#  
 
P1: Oke, berarti si paguyuban ini punya satgas. Keberadaan satgas ini untuk apa pak? 
#01:01:07-1#  
 
N: Dia memposisikan sebagai semi militer. Misalnya ya itu sebenarnya kan dalam 
pengertian psikologi sosialnya kan untuk menunjukkan saja. Kan ini soal identitas saja. 
Jadi mereka tidak cukup kuat lagi. Dan misalnya Bali, ga cukup lagi dengan 
kreativitasnya, harus menunjukkan juga militernya misalnya. Nah saya pikir itu 
sebenarnya bentuk kelemahan dalam komunikasi antar paguyuban dan di internal itu 
tadi. Karena menurut saya, kalau identitas yang mereka punya ini kan sebenarnya kan 
cukup dengan kebudayaan tadi itu. Tapi justru kebudayaan ini yang ga menonjol. Justru 
yang rada-rada berbau militernya dengan bentuk-bentuk satgasnya itu justru.  
#01:01:53-2#  
 
P1: Ketika kemudian mereka muncul bentuk-bentuk koersi seperti misalnya 
bentuk-bentuk satgas seperti itu, kan, seragam, apa, segala macam, itu kan pasti ada 
peruntukannya pak. Ngapain mereka? #01:02:03-1#  
 
N: Itu sebenarnya begini. Itu mungkin soal trust kepada aparat ya. Soal trust. Tentu kan 
ke situ dia. Artinya apa? Kan sebenarnya kan pesannya bukan saja ke masyarakat sipil 



tapi juga ke masyarakat hukum. Kalau anda ga melakukan ini, kami juga takut. Gitu 
bahasanya. Sebenarnya gitu. Apalagi kan kalau di Batam, mungkin beda dengan 
daerah lain. Aparat di sini sangat tergantung dengan pengusaha. Kadang-kadang 
konflik itu ketika berhadapan dengan penggusuran, itu kan lahan pengusaha. Nah kita 
udah tau aparat itu berpihaknya ke mana. Udah tau kita.  #01:02:50-4#  
 
P1: Aparat sangat tergantung pada pengusaha... #01:02:57-5#  
 
N: Dalam konteks begini, dalam konteks kepentingan entertain para 
pemimpin-pemimpin mereka. Jadi ada anekdot begini. Di sini, polisi tuh ga nangkep 
orang gapapa, tugas dia 10 kejahatan, 11 ga ditangkap, gapapa, tapi dia ga boleh ga 
mengentertain orang dari pusat. Sekali aja lalai, dia kena mutasi. Ini yang 
membedakan. Misalnya seperti kasus mungkin di Bali, Ada sedikit kerusuhan, misalnya 
yang kemarin itu ada polisi memeras turis. Itu kapolda langsung kejar habis, tangkap 
betul. Nah tak bisa dibiarkan seperti itu, karena investasi tourism di Bali itu sangat 
tergantung dari kenyamanan dan keamanan seperti itu. Kalau di sini kadang-kadang 
campur aduk juga. Jadi kalau dibilang dia industrinya ini, industrinya ini, industrinya ini, 
ya mungkin sudah agak bergeser ya sejak awal ya, sudah menjadi abu-abu begitu. 
#01:04:05-6#  
 
P1: Pak, sedikit soal, terakhir mungkin, soal partai pak. Nah bapak sebagai orang yang 
ada di dalam partai, sudah di sini dari tahun 2000, sudah mengenal masyarakat Batam. 
Partai sendiri kalau di sini fungsi-fungsinya jalan ga? Umpamanya kayak kaderisasi. 
"Oh sulit nyari kader, karena semuanya pekerja gitu.." Kemudian kalau ketika ada 
permasalahan di tengah masyarakat di mana peran partai politik? #01:13:33-2#  
 
N: Wah pertanyaan yang berat sekali. Sejujurnya peran yang mbak harapkan itu ga 
ada.. #01:13:44-5#  
 
P1: Ga berjalan ya.. Fungsi-fungsi normatif dari partai politik kayak sarana agregasi 
kepentingan, gitu-gitu ga jalan.. Terus gimana pak? Mungkin boleh cerita dari 
masuknya bapak ke Hanura, sebenarnya atas dasar keprihatinan atau gimana.. 
#01:14:07-9#  
 
N: Jadi gini, saya masuk ke partai ini, itu saya kan di LSM. Nanti bisa diklik di situ, lihat 
di Google, LSM Gerakan Bersama Rakyat Batam. Kami merasa bahwa di LSM ini tidak 
melakukan sampai tingkat yang menurut kami itu sudah mencapai limit yang maksimal. 
Kami memerlukan bagaimana terobosan agar LSM ini punya daya dorong yang lebih 
kuat, itu harus ke politik. Tujuannya untuk apa? Akses. Itu yang dari awal. Akses yang 
kita mudah, apa informasi dan data. Nah ketika kita membicarakan tentang anggaran, 
kan kita ga bisa masuk, karena kita di luar. Dengan di sini saya sebenarnya bag-bagi ke 
media, cuma NGO kita ga kuat di sini. #01:15:08-4#  
 
P1: NGO ga kuat ya di sini ya pak. Kenapa pak? #01:15:08-4#  
 
N: Mungkin karena SDMnya. #01:15:12-8#  



 
P1: Salah satu contoh ketidakkuatannya, kenapa bapak menyatakan tidak kuat? 
#01:15:18-4#  
 
N: Komitmen terhadap perjuangan itu bukan didasarkan atas pemikiran yang kuat, 
terkait dengan permasalahan-permasalahan. Tetapi terkait dengan 
opportunity-opportunity, ataupun kesempatan-kesempatan yang memungkinkan 
mereka bisa menjadikan itu semacam kesempatan untuk mendapatkan..apa namanya.. 
#01:15:40-7#  
 
P1: Sumber ekonomi.. #01:15:41-6#  
 
N: Nah kami di Gebrak itu mungkin agak berbeda. Selama ini yang menjadi acuan LSM 
di Batam itu LSM Gebrak. Karena apa? Karena konsep perjuangannya jelas, integritas 
jelas, kemudian kapasitas dan program yang kita lakukan itu konkrit. Yang terpenting 
trust itu dijaga. Jadi memang rada-rada gila kami ini. Karena kami memang berharap 
bisa seperti lembaga-lembaga yang ada di Jakarta. Tapi intinya ini atas dasar komitmen 
bersama, bahwa memang kami berjuang mempertaruhkan ide dan gagasan. Jadi 
menang dan kalahnya ada di ide dan gagasan tadi. Jadi bukan di kepentingan. Kita 
non-partisan. Walaupun secara person, kita semua dekat, itu di Gebraknya sendiri. Kita 
lakukan itu sampai tingkat tertentu dan untuk media, memang kita jadi acuan, bahkan 
sampai di semua media yang dari Jakarta. Jadi kalau ada urusan ke Batam itu, pasti 
kami yang pertama dihubungi. Ini soal trust. Itu kita jaga sampai sekarang. Kedua di sisi 
lain, tentu ketika kita masuk di dewan, ekspektasinya kan cukup tinggi ni. Tapi ternyata 
setelah kita masuk. Yah seperti pertanyaan mbak tadi ini, partai politik ini. Jadi bukan 
hanya partai tapi lembaga-lembaga DPRD. Setelah saya masuk ternyata memang tidak 
sehebat yang kita pikirkan. KArena apa? Karena memang itu adalah dunia kompromi. 
Itu persoalannya. Politik adalah dunia kompromi. Padahal kalau kami di Gebrak itu 'no 
compromise, no problem'. Tidak ada kompromi, tidak ada problem. Jadi ga pernah kita 
berkompromi terkait dengan sesuatu yang sifatnya....di sini ga bisa. Karena kita terikat 
dengan posisi tadi. PArtai juga posisinya seperti itu. Sialnya itu justru arah 
komprominya itu dalam pengertian bukan penguatan masyarakat seperti yang mbak 
bilang tadi itu, bukan ke situ. Tapi kepentingan. Ini yang terjadi. Maka proses 
pendidikan politiknya tidak jalan. Nah tentu apa yang bisa saya lakukan, misalnya kalau 
saya di sini. Sebenarnya statusnya aja kelembagaannya DPRD, tapi berpikirnya LSM, 
kerjanya pun LSM. Nah jadi kalau mengharapkan...karena apa...begini, ini kan soal 
kapasitas. Kita ga bisa di lembaga politik ini istilahnya pintar bodoh, ya tadi itu 
tanggungjawabnya sama. Tentu ini juga akan menyulitkan kita, ketika kita ingin 
misalnya seperti proses anggaran. Bagaimana pelibatan publik dalam  proses 
anggaran misalnya. Public participatory atau misalnya bagaimana konsep tentang pro 
poor budgeting. Nah ini ga nyambung. Kita kalau bicara itu aneh di situ.  #01:19:09-9#  
 
P1: Jadi siapa yang berpikir tentang itu pak? #01:19:11-7#  
 
N: Ya ga ada, jadi kita harus keluar dari situ. Ga bisa, itu ga nyambung. Jadi kita 
kadang-kadang lucu sendiri. Lho kok... #01:19:19-6#  



 
P2: Anehnya karena memang tidak banyak yang paham, atau paham tapi tidak mau 
melakukan itu? #01:19:23-4#  
 
N: Ga paham. #01:19:26-2#  
 
P1: Terus fungsi-fungsi untuk advokasi, terus pemberdayaan masyarakat, kemudian 
kayak misalnya ngomongin participatory budgeting. Selama ini ga ada yang 
menyinggung soal itu sama sekali? #01:19:37-2#  
 
N: Tidak ada #01:19:39-3#  
 
P1: Pernah bapak coba? #01:19:40-3#  
 
N: Kami tentu apa itu parameter, kami buat dialog publik. Dari dialog publik ini, kami 
bisa tau, bagaimana isu yang disampaikan itu tidak direspon, yang menurut standar kita 
tidak direspon secara baik dan benar. #01:20:03-4#  
 
P1: Oleh? #01:20:04-6#  
 
N: Oleh publik.  #01:20:07-5#  
 
P1: Jadi publiknya acuh juga soal itu? #01:20:10-3#  
 
N: Bukan acuh, sebenarnya mau terlibat. Tapi sering tidak nyambung. Ini kan soal 
kapasitas ya. Nah jadi tentu ini ya saya pikir memang peran kesbangpol pun, nanti 
mungkin Bappenas ini, saya sarankan begini mbak, kami pernah beberapa kali dengan 
kesbangpol itu. Yang terjadi ini bahaya. Bahaya dalam artian begini. Kami dapat 
anggaran 40 juta, itu langsung mereka mau potong 30%, hotel mau mereka. Nanti 
mereka bilang mau apa? Yang penting bapak buat ajalah. Nah kita sering tolak. Tolak 
artinya melakukan hal itu. Misalnya dengan biaya 40 juta kita buat ini bantuan. Oke, kita 
potong mereka kasih dia mereka 30% nya. Tapi kita ga pernah kompromi untuk 
kegiatan yang abal-abal. Jadi kami sudah pernah mengundang, mungkin dari pertama 
ya, Mas Butet, Oneng udah, Ratna udah, Akbar Tanjung udah, Siswono udah, orang 
politik yang udah kita undang ya. Rocky Gerung udah, Yudi Latief udah, terus ada 
beberapa lagi yang kami undang, dalam dialog publik. Jadi yang menarik yang begini 
dia. Kalau mengundang Oneng, kan orang rame, karena sosok Onengnya, gaya 
bicaranya. Tetapi Oneng kan dia bicara dari segi yang praktis. Tapi kalau yang 
diundang Rocky Gerung, orang suka sebenarnya, tapi ga paham. Gerung orang suka, 
saya sudah perhatikan. Jadi Rocky Gerung ini wajib. Juga Sukardi Rinakit, kita undang. 
Udah banyak yang kita undang di Gebrak. Itulah mungkin satu-satunya LSM yang kita 
advokasi di lapangan, berjibaku, demo, hantam, tapi juga ada ruang dialog. Hanya 
Gebrak aja itu. Nah kita nombokin sih ga masalah, tapi yang pasti forum itu kita buat. 
Dari situlah bisa kita ukur nanti, seberapa kuat sih gagasan, ide, pemikiran ini. 
Kadang-kadang kita, beda ya, misalnya di daerah-daerah lain. Kami juga bikin dialog 
kebudayaan. Nah itu makanya Butet kami undang, Mas Putu. Kalau bicara 



kebudayaan, Mas Putu Wijaya pasti kami undang. Kita undang semua. Gebrak 
memang orang-orangnya backgroundnya kesenian, itu lebih banyak yang berbau ke 
situ dia itu. Nurcholis Majid kita dulu udah. Itulah yang kita lakukan, sehingga apa? Kita 
bisa mengukur di sini, ini tentang posisi. Ini kan banyak tentang sosial sebenarnya. 
Memang harapan kami, kami juga ingin undang teknokrat nantinya, untuk mengukur 
terkait dengan FTZ ini nanti. Mungkin nanti ini ke depanlah kita harapkan bisa.  
#01:23:52-8#  
 
P1: Kalau dialog publik itu biasa yang dateng berapa orang pak? Kalau ukuran rame itu 
berapa? #01:23:59-5#  
 
N: Begini, kami biasanya berharap bisa banyak. Tapi kemampuan kami itu, tempatnya 
terbatas. Kemampuan kami memanage itu... Ini anggaran. Biasa kalau Gebrak 
menyelenggarakan itu, 1000 kami undang, 1000 pasti datang. Tapi itu kan pasti terkait 
dengan konsumsi, apa segala macem. Penyelenggaraan kita sering ga sanggup. Paling 
itu minimal itu 200.  #01:24:29-6#  
 
P1: Itu itungannya udah sepi? Kalau tadi Onengnya yang dateng, relatif lebih rame 
yang dateng. #01:24:37-2#  
 
N: Jadi gini, kami biasanya selalu siasati agar diskusi ini supaya menarik, dia tidak 
misalnya ketika saya undang Rocky, saya harus undang lagi orang seperti ini, siapa sih, 
artis yang lain, tentu juga yang punya kapasitas pemikiran, misalnya seperti Dian 
Sastro. Cuma karena mazhabnya sama Dian Sastro sama Rocky, karena Dian Sastro 
ini muridnya Rocky. Tapi kalau kami mengundang yang lain, Dian Sastro. Karena apa? 
Di satu sisi, ini ada poinnya, tapi juga harus ada bingkai yang ini. Kalau tidak, susah 
diskusi publik di sini. Kita ga bisa undang misalnya, kayak kemarin lah misalnya Bang 
Andrinof. Kita undang begitu, orang tau, tapi belum tentu tertarik. Tapi kalau kita 
pasangkan dengan suatu yang lain, gitu misalnya, dia enak. Jadi rektor juga udah 
pernah tempo hari kita undang. Ini menarik memang, karena kita memang tidak bikin 
formal dia. Jadi dialog publik kita itu mungkin lebih lesehan. Settingannya itu biasanya 
begini, forum itu bebas, misal dia duduk ada yang round table, ada yang duduk 
lesehan, ada yang duduk begini. Suasananya tidak...suasanya betul-betul santai, tapi 
forum itu benar-benar terjaga. Nah kami memang waktu itu dapat ijin waktu itu ada 
rektor dari Unri, Pak Mohtar Rahmad. Jadi ketika undang, dia baca surat kita, kemudian 
ada simposium. Dia baca ini ada gagasan. Wah ini dahsyat, karena kita bicara tentang 
pembangunan yang berbasis kebudayaan. Akhirnya dia batalkan itu ke Jakarta, dia 
datang ke Batam. Bayangan dia ini setara dengan simposium. Kemudian ada Butet, 
pasangan. Ini rame ni. Tapi duduk ada yang lesehan, ada yang anak jalanan, ada supir 
taksi, pokoknya rame lah. Dia yang kaget itu dia bicara secara keilmuan sebagai doktor 
kelautan, tapi bisa nyambung ke masyarakat. Dia bingung lihat kita. Lho kok bisa? 
Karena suasana itu memungkinkan orang bisa respon. Kalau dia posisinya, model class 
room, itu kan satu arah gitu kan. Kalau ini kan orang bisa santai, orang bisa sambil 
minum. Dia cerita seumur-umur sebagai akademisi, dia belum pernah dapat forum 
seperti ini. Ada Butet Kertaradjasa, jadi nyambung. Paling yang diomongkan itu 
sejarahnya luar biasa, tentang Selat Malaka, apa segala macem. Itulah contohnya tadi. 



Saya pikir model-model ini mungkin di pemerintahan itu juga bisa ya. Selama ini kan 
modelnya formal banget. Kata sambutannya lebih banyak. Sekarang kita inipun buka 
acara pun biasanya ibu-ibu. Ibu-ibu mau cerita apa saja silakan. Pokoknya ibu cerita 
kita mau bikin cerita ini. Dia bilang, "saya pun ga ngerti sebenarnya acara ini apa". Nah 
gitu. Bener dia ga ngerti lho. "Tapi ini karena Pak Uba yang minta, saya harus 
membuka acara ini, saya buka aja". Nah tepuk tangan, ga ngerti dia. Gapapa, ga 
masalah itu. Kan dia cuma disuruh buka aja. Bukan disuruh pidato kebudayaan, engga. 
Walaupun ada pejabat gubernur, pejabat walikota, engga. Justru kita ga mau memberi 
mereka kata sambutan. Walaupun kadang-kadang ada juga yang datang ngotot 
kepingin kata sambutan. Kami memang di Gebrak itu ga pernah menjadikan mereka 
sebagai figur penting gitu. Karena keterlibatan masyarakat itu yang utama. Karena udah 
pejabat, kita harus mikirin lagi, duduknya lah, ininya lah. Nah gitu kira-kira mbak.  
#01:29:08-7#  
 
P1: Makasih banget pak buat informasi yang udah dibagi. Kita jadi tahu lebih banyak 
lagi tentang Batam. Kalau ada data yang ingin lebih kami dalami, nanti kita akan kontak 
lagi ya. #01:29:22-8#  
 
N: Boleh.  #01:29:23-9#  
 
 
 
 
 



FGD Kajian Prakarsa Strategis Pembangunan Politik di Pusat-Pusat Pertumbuhan Baru 
 

Moderator: Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang di kampus FISIP UI kepada para 
undangan seminar hari ini, seminar Kajian Prakarsa Pembangunan Politik di Pusat-Pusat 
Pertumbuhan Baru. Yang terhormat, Pak Direktur, Pak Wariki, serta para pembahas, Prof. 
Maswadi, Prof Ikrar, dan kemudian ada Pak Edib. Jadi hari ini sepanjang kira-kira 2 jam ke 
depan, kita akan berusaha menggali yang pertama paparan dari tim, dari Sdr. Kadek, tentang 
hasil riset yang telah dilakukan di beberapa daerah. Kemudian nanti ada pembahas dari Prof. 
Maswadi dan Prof. Ikrar dengan Pak Edib. Kemudian apa yang kira-kira akan kita diskusikan 
pada hari ini, bicara tentang masalah pembangunan politik di pusat-pusat pertumbuhan baru 
sebenarnya. Ada beberapa poin, yang kalau kita baca di TOR, harapannya sepanjang 2 jam ke 
depan kita bisa memetakan dan mengetahui apa sih masalah dan juga kendala pembangunan 
politik di pusat-pusat pertumbuhan baru. Nah harapannya setelah permasalahan dan kendala kita 
petakan, itu bisa dikaji potensi-potensi yang bisa dikembangkan lebih jauh lagi di pusat-pusat 
pertumbuhan baru ini. Sehingga kemudian bisa menjadi lokomotif dari demokratisasi lokal atau 
regional. Sehingga kemudian bisa mengantisipasi dampak sosial dari pembangunan di pusat 
pertumbuhan baru. Nah sesuai jadwal sebenarnya masing-masing 30 menit, tapi kalau melihat 
kondisi sepertinya ga mungkin, kita minimalkan jadi sekitar 20 menit. Yang pertama kita berikan 
waktu kepada tim dari Direktorat Politik dan Komunikasi. Kami persilakan. #00:22:42-5#  
 
Kadek: Baik, terima kasih atas kesempatannya Mas Cecep. Selama 20 menit, saya Kadek, akan 
berusaha memaparkan hasil temuan lapangan yang kami temukan di 6 lokus penelitian. Tadi 
untuk tujuan sudah sedikit disinggung oleh Pak Wariki dan Mas Cecep juga. Tadi sudah sesuai 
dengan TOR yang kami bagikan. Kami ingin mengetahui sebenarnya tujuan dari penelitian ini 
adalah mengetahui permasalahan dan kendala dari pembangunan politik di pusat pertumbuhan 
baru, kemudian mengkaji potensinya. Ketika kita sudah mengetahui permasalahannya, jadi 
potensi solusinya apa dan kemudian antisipasi dampak sosial dari pembangunan di pusat-pusat 
pertumbuhan baru. Sasarannya bisa dilihat. Hasil kajian prakarsa ini akan digunakan sebagai 
bahan penyusunan masukan bagi perencanaan pembangunan nasional. Ini kenapa kami pada 
akhirnya memilih metode penelitiannya adalah kualitatif, itu berangkat dari tujuan penelitian, 
yang berusaha mencari tahu permasalahan dan ingin melihat potensi, maka kami memilih 
metode penelitian ini. Mungkin agak beda, biasanya Bappenas pakai metodenya kuantitatif, 
maka kami berangkat dari tujuan penelitian dan output yang diharapkan dari penelitian ini, 
metodologi yang digunakan adalah kualitatif, yakni dengan metode pengumpulan data 
wawancara mendalam dan FGD. Kami mulai mempersiapkan penelitian ini sejak bulan Juni, dan 
kami mulai turun lapangan sekitar bulan Agustus dan dilakukan di 6 wilayah.  #00:24:31-3#  
 
  Ini alasannya kenapa, mungkin nanti di bahannya Pak Edib juga disebutkan 
sebenarnya ada beberapa KEK di Indonesia yang ditetapkan pada tahun 2016. Jumlahnya lebih 
dari 4 yang kami angkat ini. Ini alasannya kenapa lokus-lokus ini yang dipilih. Kenapa Batam 
dan Bontang? Ini karena 2 wilayah ini yang sudah tumbuh, sehingga diharapkan pusat-pusat 
pertumbuhan yang lain bisa belajar dari 2 lokasi ini. Selanjutnya, ada Bitung, ada Morotai, 
Maloy atau yang disebut juga KEK MBTK, dan Lombok Tengah atau KEK Mandalika. Jadi 
kalau kita lihat klasternya, 2 yang paling awal adalah tempat di mana kita belajar, kira-kira 
seperti apa yang sudah terbangun, dan potensi konfliknya seperti apa. Kita bisa belajar dari 
kedua tempat itu. Kemudian ada Bitung dan Maloy, itu sama-sama merupakan KEK yang 



direncanakan akan dikembangkan menjadi KEK industri pengolahan. Lalu Morotai dan 
Mandalika itu KEK pariwisata. Jadi ada beberapa alasan pemilihan lokus. Jadi ada regulasinya, 
PDRB, prioritas pembangunan nasional, kondisi masyarakatnya juga berbeda-beda.. Selain itu 
juga sebaran wilayahnya juga semuanya hampir semua di luar Jawa. Masing-masing KEK ini 
juga ada potensinya. Kondisi perkembangan antara wilayah yang satu dengan yang lainnya juga 
berbeda. Kemudian pelaksanaannya dan terakhir sebaran wilayah itu tadi.  #00:26:25-8#  
 
  Nah ini dia klasifikasi yang tadi sudah saya sebutkan, ada paling tidak dari 6 itu 
bisa diklasifikasikan jadi 3. Ada wilayah yang secara ekonomi sudah bertumbuh lebih dulu, 
yakni Batam dan Bontang, kemudian ada KEK industri pengolahan, kalau Bitung dia industri 
pengolahan perikanan, kalau Maloy dia lebih banyak ke batu bara dan kelapa sawit, kalau 
Morotai dan Mandalika itu pariwisata. Nah ini data atau temuan yang kita peroleh dari FGD dan 
wawancara mendalam. Ada beberapa hal yang bisa dibandingkan dari Batam dan Bontang. 
Bagaimana Batam setelah kawasan ini tumbuh dan bagaimana Bontang setelah kawasan ini 
tumbuh. Tentu ada permasalahan-permasalahan yang ada di sana. Kemudian karena kita ingin 
mencari permasalahannya apa dan dari sana kira-kira peluang solusinya apa, kita melihat kalau 
di Batam, setelah permasalahan itu tumbuh, ada permasalahan yang umum terjadi, yakni investor 
harus mengurus izin di 2 lembaga. Jadi sebabnya di Batam mereka menyebutnya ada matahari 
kembar. Kemudian demonstrasi yang kerap terjadi misalnya demonstrasi buruh terkait upah dsb. 
Kemudian beberapa kali kita juga melihat di Batam adanya potensi konflik etnis. Terakhir itu 
konflik antara etnis Batak dengan Flores. Kemudian ada sebabnya, memiliki 2 lembaga yakni BP 
Batam dan Pemko Batam, sehingga investor juga bingung. Kemudian ada peluang solusinya. 
Peluang solusinya yang bisa kita pelajari di Batam mensinergikan kewenangan kedua lembaga. 
Kemudian permasalahan buruh itu selalu berkaitan dengan upah, kesehatan, dan kesejahteraan. 
#00:28:42-5#  
 
  Kalau di Bontang, permasalahannya agak berbeda dengan apa yang kita temukan 
di Batam. Permasalahan yang pertama adalah pertumbuhan kota Bontang sebagai kawasan 
industri yang berbasis migas dan kondensat, ini juga kondensatnya dipertanyakan saat FGD, 
kenapa migas dan kondensat, padahal kondensat belum terlalu berkembang di sana. Kemudian 
belum terintegrasi dengan perekonomian masyarakat. Lahan Bontang juga sangat terbatas. 
Zonasi antara lahan permukiman dan industri itu sangat dekat. Kemudian di sana juga ada pers, 
ada LSM, tapi tidak maksimal sebagai saluran demokrasi, karena pendanaan LSM di Bontang 
kebanyakan dari CSR perusahaan. Kemudian sebabnya, ada juga apa yang bisa kita pelajari dari 
kasus di Bontang, yakni PT Badak LNG dan PKT mempunyai inisiatif sejak awal untuk 
melibatkan masyarakat untuk mempersiapkan SDM dan sosialisasi pembangunan industri. Di 
Bontang kita menemukan PKT dan PT Badak ini 2 perusahaan besar, mereka sangat aktif dalam 
memberikan beasiswa bagi anak-anak Bontang. Kemudian ada juga SMK atau pendidikan 
keahlian bagi masyarakat sekitar. Ketika kami bertanya mengenai peluang bagi orang lokal dan 
pendatang untuk sebagai pekerja di sana, ternyata ada mengedepankan kepada orang-orang lokal 
terlebih dahulu. Nah ini tabelnya di mana kita bisa kita lihat kondisi Batam seperti apa. 
Kemudian Bontang juga. Kita bisa lihat di sini bagaimana zonasinya. Kemudian, yang paling 
penting dari tabel di sini, ketika kita bertanya kepada institusi terkait apakah ada perencanaan 
sosial di sana, kebanyakan dikatakan itu tersebar di dinas-dinas terkait. Tapi tidak ada dokumen 
perencanaan sosialnya tersendiri. Tapi apabila kita bertanya soal zonasi di kawasan, umumnya 
mereka memiliki hal tersebut. Nah ini melalui foto-foto ini bagaimana pembangunan ekonomi, 



kemudian memunculkan beberapa permasalahan sosial. Di Batam sendiri ada beberapa titik yang 
mereka sebut dengan ruli atau rumah liar yang pada akhirnya juga kemarin menjadi tempat etnis 
Batak dan Flores itu benturan di kawasan ini. Ini di salah satu kawasan yang rumah liarnya ga 
terlalu banyak. Ada yang lebih besar jumlahnya, tapi waktu itu kami ga disarankan ke sana 
karena waktu itu baru saja ada bentrok terjadi. Ini BP Batam, kemudian pelabuhan Batam. 
Bontang juga ada 2 perusahaan besar di sana. Di Bontang pun banyak yang mengakui bahwa 
Bontang hidup karena 2 perusahaan ini, yakni Pupuk Kaltim atau biasa di sana disebut dengan 
PKT. Kemudian ada juga PT Badak LNG. Tapi kemudian di sana ada juga permasalahan yang 
sangat menonjol yakni persoalan lahan. Karena sempitnya lahan. Kemudian di sana muncullah 
kawasan hutan lindung yang diklaim oleh warga. Waktu itu sebelum kebakaran hutan. Waktu itu 
sudah terjadi adanya perambahan ini dan diklaim oleh warga. #00:32:58-8#  
 
  Nah ini Bitung sama juga. Kalau di Bitung permasalahan yang paling menonjol 
adalah di mana masyarakatnya merasa kalau bahasa anak zaman sekarang, di-PHP-in. Karena 
mereka selalu untuk KEK itu perkembangannya relatif lebih lambat dibanding yang lain, karena 
mereka masih punya masalah dengan pembebasan lahan. Lalu dari KAPET, KABIMA, KEK, 
lalu sekarang dihembuskan ada isu soal IHP kalau ga salah. Itu para tokoh masyarakat ketika 
kami tanya, sebenarnya masyarakat Bitung siap dengan pembangunan KEK ini. Namun mereka 
selalu diberi harapan, sosialisasi, namun pembangunannya ga jalan-jalan. Kalau di Maloy, atau 
MBTK, itu kondisi fisiknya sekarang yang sudah terbangun itu pelabuhan. Jadi ternyata sangat 
jauh memang dari Balikpapan. Kita butuh waktu sekitar 16 jam dari Balikpapan untuk sampai di 
titik yang menjadi pelabuhan Maloy itu. Lewat jalan darat. Kondisi di sana memang pelabuhan 
ini dibangun di lahan yang sama sekali kosong, sehingga belum ada masyarakat di sana. 
Kemudian permasalahan yang terlihat, tidak terlalu banyak permasalahan dengan masyarakat. 
Memang pernah terjadi kondisi di mana ada insiden pengusiran para transmigran. Kemudian ada 
juga sedikit soal konflik lahan, karena daerah itu akan tumbuh. Nah tapi yang paling dari MBTK 
atau Maloy itu adanya political will dari pemerintah daerah untuk membangun kawasan ini. Jadi 
APBD juga berperan dalam membangun KEK ini. Nah ini kondisinya. Kalau Bitung dekat 
kawasan KEK nya pelabuhan Bitung sudah ada dan berjalan. Tapi rencananya ini akan 
diperpanjang sampai daerah KEK. Ini industri perikanan yang baru-baru ini sempat ditutup. Dan 
kata masyarakatnya, karena itu daya beli masyarakatnya agak menurun belakangan. Kemudian 
kita juga melihat ada permukiman liar di tengah-tengah area di mana KEK akan dibangun. Jadi 
persoalannya di sana kalau di Bitung. Nah ini Maloy, kantor pengelola pelabuhannya sudah 
terbangun. Kemudian jalan akses kawasan juga sudah terbangun. Jadi menurut Bappeda dan 
beberapa narasumber yang kami temui, ada peran serta APBD dalam pembangunan jalan 
kawasan.  #00:36:20-8#  
 
  Kemudian ini untuk KEK yang akan dikembangkan jadi kawasan pariwisata, 
yaitu Morotai dan Mandalika. Kalau Morotai kita belum melihat apa-apa yang terbangun. 
Sementara di Mandalika Desember kemarin, katanya sudah ada mulai pembangunan sebuah 
hotel di sana. Lalu permasalahan yang mungkin terjadi mungkin masyarakat yang belum siap 
dengan budaya pariwisata. Seperti yang dikatakan Pak Wariki tadi, masyarakat kalau jualan 
harus dibeli, kalau ga dibeli itu mereka marah. Jadi kemudian ada ketimpangan di kawasan 
dengan luar kawasan. Kalau di Mandalika mungkin peluang solusinya lebih kepada pelatihan 
dan pendidikan keterampilan. Zonasi dengan permukiman yang terencana. Ada yang menarik 
dari Mandalika, yakni adanya peran-peran tuan guru di sana dalam mensosialisasikan KEK 



Mandalika ini. Nah ini kondisinya di Morotai. Akses ke Morotai sebenarnya agak sulit. Ga ada 
penerbangan langsung. Kalau misalnya dari Jakarta kita harus bisa ambil jalur Jakarta-Manado 
atau Jakarta-Ternate. Dari Ternate baru naik Susi Air. Nah padahal di Morotai itu kita punya 
bandara dengan 7 landasan pacu, sisa Perang Dunia. Kondisinya Mandalika seperti ini, pantainya 
bagus banget. Kemudian aksesnya juga sangat dekat dengan Bandara Internasional Lombok. 
Kemarin ada pembebasan lahan ada juga yang belum clear. Cuma kawasan ini sudah mulai 
dibangun per Desember kemarin. Untuk mulai pembangunan hotel dan industri yang akan 
berkembang di sana. #00:38:40-1#  
 
  Nah dari temuan-temuan lapangan, karena ini penelitian kualitatif, kita mencoba 
menyusun analisisnya di laporan kira-kira seperti ini. Kawasan pusat pertumbuhan baru itu akan 
melahirkan beberapa ekses, di antaranya adalah komplesitas masalah di masyarakat modern, 
seperti kompleksitas politik, ekonomi, dan sosial. Ini eksesnya dari kalau sebuah kawasan itu 
tumbuh, tentu masyarakatnya akan semakin kompleks. Kemudian tentu juga karena di kawasan 
ekonomi khusus, dia akan muncul investasi, kemudian hasilnya dari ini akan memunculkan 
masyarakat yang heterogen dan kompleks dari sisi tingkat pendidikan, status sosial ekonomi, 
suku, maupun agama. Nah meningkatnya heterogenitas masyarakat ini tentu akan menghasilkan 
modernisasi dan penyebaran sumber-sumber kekuasaan. Sebenarnya sumber-sumber kekuasaan 
yang tersebar itu positif bagi demokrasi. Tapi ada juga peluang kemunculan masalah. Ini intinya 
permasalahan-permasalahan yang mungkin muncul itu konflik antara masyarakat asli dan 
pendatang, kemudian masalah masyarakat dengan perusahaan, kemudian kalau di Batam itu 
antar institusi pemerintahan, lalu perebutan kekuasaan, dan kesiapan SDM. Nah sebetulnya 
antara perkembangan demokrasi dengan konflik ini ada hubungan. Kalau dalam teori politik itu 
dikatakan bahwa kalau demokrasi itu tidak menghindari munculnya konflik, tapi konflik itu 
harus dikelola. Nah kalau seandainya peluang kemunculan masalah ini diatasi dengan 
pembangunan politik, apa saja cara-caranya. Ada beberapa cara dari peluang-peluang yang kita 
temukan di lapangan. Seperti misalnya zonasi, kemudian ada pembangunan infrastruktur yang 
inklusif, bisa menjadi cara-cara untuk membangun masyarakat, sehingga tidak terlalu tajam 
kemunculan konfliknya. Nah apabila tidak ada pembangunan politik, itu rentan konflik sumber 
daya, kemudian konflik sosial juga, kemudian tidak ada komunikasi, partisipasi minim dalam 
pembangunan oleh masyarakat, kemudian yang terakhir adalah wibawa pemerintah yang 
melemah, kalau pembangunan politik itu tidak dilakukan.  #00:41:33-6#  
 
  Nah ini perbandingan temuan di lapangan. Di mana 6 daerah yang kami datangi 
itu semua daerahnya tidak memiliki dokumen perencanaan pembangunan sosial dan politik. 
Kemudian saluran demokrasinya bervariasi. Ada yang persnya aktif, tapi ada juga yang 
saluran-saluran demokrasinya mampet di beberapa tempat. Seperti misalnya di Batam, ini 
persnya ada dan aktif, kemudian ada ormas, namun hanya terbatas. Ada demonstrasi sebagai pola 
penyaluran aspirasi mereka. Kemudian kalau di Bontang pers ada, namun tidak terlalu aktif. 
Berbeda dengan di Bitung, persnya aktif. Sampai ada asosiasi media online setempat. Kemudian 
kalau Morotai, pers ada, tokoh agama berperan untuk mengelola kerukunan antar umat. 
Demonstrasi terjadi beberapa kali, tapi tidak terlalu sering. Kemudian kalau Maloy pers ada, tapi 
tidak terlalu aktif, karena tadi aksesnya sangat sulit. Ormas belum ada, karena wilayah di sekitar 
KEK itu memang belum dihuni oleh masyarakat. Ada hanya di desa-desa sekitarnya, yang 
penduduknya masih jarang dan umumnya transmigran. Demonstrasi umumnya soal pembebasan 
lahan kemarin. Kalau di Mandalika saluran demokrasinya lebih mengandalkan tokoh-tokoh 



masyarakat, terutama tuan guru. Adapun beberapa kali demonstrasi itupun tidak besar.  
#00:43:32-1#  
 
  Kalau peran pemerintah kita bisa lihat di sini seperti apa, terutama pemerintah 
daerah. Itu yang bisa kita pelajari dari ini adalah kalau di Maloy atau MBTK, pemprov 
mendorong KEK itu untuk berkembang, bahkan menggunakan APBD untuk pembangunan. 
Kalau peran perusahaan kita bisa lihat hal positifnya di Bontang, di mana PT Badak dan PKT 
melibatkan masyarakat dari awal. Kemudian CSR perusahaannya dengan pemerintah kota itu 
bisa dibilang terkoordinasi dengan baik. Jadi apa yang ada dalam rencana pembangunannya itu 
bisa terbantu dengan CSR tersebut. Nah kemudian ini permasalahan-permasalahannya bisa kita 
lihat di sini. Intinya dari semua kawasan yang kita kaji itu pasti ada potensi konflik, di mana 
salah satunya konflik lahan. Kemudian ada juga potensi konfliknya adalah kecemburuan antara 
masyarakat asli dan pendatang. Potensi masalah kemudian apa yang bisa dipelajari dari daerah 
ini.  #00:45:04-1#  
 
  Ini kesimpulannya. Dari dokumen perencanaan pembangunan sosial politik yang 
belum ada, berarti pembangunan politik belum menjadi unsur yang diperhatikan dalam 
perencaan pembangunan kawasan di pusat-pusat pertumbuhan baru. Kemudian permasalahan 
yang terjadi di seluruh kawasan yang menjadi lokasi penelitian itu konflik pembebasan lahan dan 
kecenderungan migrasi yang tak terkendali, yang berakibat pada perebutan sumber daya. Jadi 
ada 2 potensi konflik di sini. Yang pertama, konflik pembebasan lahan. Yang kedua migrasi 
yang tak terkendali. Pada akhirnya memunculkan masalah lanjutan, yakni perebutan sumber 
daya, baik antar penduduk asli, ataupun bisa macem-mocem kemunculan model konfliknya. 
Kemudian perbedaan antara 1 kawasan dengan kawasan lainnya terlihat dalam beberapa aspek, 
yang pertama peran sosial perusahaan yang ada dalam kawasan. Kalau di Batam, CSRnya belum 
terkoordinir, kalau di Bontang justru sudah, ada forum CSR antara perusahaan dengan 
pemerintah kotanya. Kemudian ada political will pemda dalam membangun kawasan. Itu kita 
temukan di MBTK atau Maloy. Kemudian yang berbeda dari kondisi antar 1 daerah dengan 
daerah lain adalah kondisi saluran demokrasinya adalah pers di sana, bagaimana LSM nya, nah 
itu berbeda-beda. Nah ini sarannya, kalau bisa ke depannya dari hasil penelitian kami, kami 
menyarankan ada perencanaan sosial dan politik yang terintegrasi. Kemudian ada pelibatan 
masyarakat dalam penyusunan kebijakan. Setiap kawasan membuat skala prioritas. Lalu 
infrastruktur yang inklusif. Ada zonasi, threshold. Jadi ada masukan juga dari Mas Dody 
Prayogo bahwa threshold yang ada pusat-pusat pertumbuhan baru bukan kemudian memberi 
peluang untuk mengedepankan orang-orang lokal untuk diterima bekerja, tapi yang harus 
dibatasi adalah pendatang. Cuma ini kita masih berpikir, bagaimana caranya membatasi itu 
justru. Satu hal baru yang bisa didiskusikan. Kemudian perlu dibangun ruang komunikasi antar 
stakeholder supaya tidak terjadi kejadian di Batam antara BP dan Pemko. Kemudian saluran 
demokrasi yang berfungsi secara optimal harusnya, yakni pers dan masyarakat sipil. Harusnya 
terdapat spesialisasi dan diferensiasi kelembagaan. Lalu perencaan dan sinergitas stakeholder 
dalam pembangunan SDM.  #00:47:49-3#  
 
Moderator: Terima kasih sdr. Kadek. Kita beri applause dulu untuk sdr. Kadek. Jadi sengaja saya 
loose tadi ya, karena Sdr. Kadek kan ikut turun ke lapangan, jadi mungkin bisa dipaparkan tadi 
ya. Jadi gapapa. Tapi poinnya tadi adalah ada hal yang menarik di sini. Pertama itu metodenya. 
Biasanya Bappenas itu selalu kuantitatif, tapi ini kualitatif. Tapi juga ketika menyimpulkan, yang 



khawatirnya jangan sampai terjadi apa yang disebut dengan overgeneralisasi sebenarnya kan. 
Apalagi dengan mengambil 6 tadi ya. Enam dengan klasifikasi yang sudah maju, yang kemudian 
akan dikembangkan sebagai kawasan pariwisata, dan kawasan industri pengolahan. Dari 6 
masing-masing 2, 3 klasifikasi, harapannya tadi memang sudah dipetakan perbandingan dari 6 
wilayah ini, 3 klasifikasi tadi. Memang hampir semuanya memiliki masalah, seperti tidak adanya 
dokumen perencanaan sosial, kemudian masalah saluran demokrasi yang tersumbat, dan 
kawan-kawannya yang tadi sudah panjang lebar disampaikan Sdr. Kadek. Nah sekarang yang 
ingin kita lihat sebenarnya ada 1 poin penting di saran masalah sinergitas adanya perencanaan 
sosial dan politik yang terintegrasi dengan perencanaan ekonomi. Dan ini yang memang akan 
dibahas oleh, kalau menurut TOR, Prof. Dr. Maswadi Rauf. Kami beri kesempatan, yang akan 
memaparkan tentang relevansi pembangunan politik dan pembangunan ekonomi di pusat 
pertumbuhan baru. Silakan kepada Profesor Maswadi. #00:49:36-0#  
 
Prof. Maswadi: Baik, terima kasih Pak Cecep. Di sini saya harus memanggil Bapak. Terima 
kasih Pak Cecep selaku moderator. Yang terhormat Pak Direktur dan para hadirin sekalian. Ini 
memang dari awal saya, Pak Wariki, belum mengerti betul ini apa maksudnya ini. Jadi saya coba 
baca di TOR, yang saya temukan ada 4 daerah yang menjadi kajian. Batam, Bitung, Bontang, 
dan Morotai. Dalam TOR itu hanya disebut 4, saya tidak melihat ada yang lain. Meskipun ada 
yang disebut kelima, tapi hanya disebut di bagian belakang. Nah saya coba merenungkan, ini 
sebenarnya apa yang diinginkan oleh Bappenas. Lalu kemudian di dalam TOR itu juga 
disinggung tentang IDI, kemudian disebutkan tentang hubungan antara pembangunan ekonomi 
dengan pembangunan politik. Nah akhirnya coba saya buat ini slide pendek, ada beberapa 
halaman, untuk mencoba menjelaskan tentang pusat-pusat pertumbuhan baru. Persoalan 
berikutnya adalah objek kajian yang 4 itu sangat berbeda. Batam sangat berbeda dengan 
Bontang. Bontang berbeda dengan Bitung, Morotai apalagi. Batam adalah proyek pemerintah 
yang memang direncanakan oleh pemerintah untuk menjadi saingan bagi Singapura. Karena di 
situ akan dikembangkan sejumlah industri, dengan investasi asing yang luas biasa jumlahnya. 
Tetapi gagal. Gagal karena manajemen yang salah. Lalu kemudian Bontang sangat berbeda. 
Bontang bukan proyek pemerintah, tetapi industri gas dan pupuk. Tapi memang dari awal di situ 
saya pikir pengembangan masyarakat itu tidak sehebat seperti di Batam. Di Batam ini memang 
social engineeringnya itu luar biasa hebatnya. Bitung saya pikir agak lain lagi. Bitung tidak ada 
industri sama sekali yang memberikan motivasi bagi pembangunan wilayah, tapi mungkin 
penangkapan ikan. Nah Morotai sama. Morotai baru dikembangkan menjadi kabupaten, belum 
ada apa-apanya. Baru rencana dan itu industri dalam arti luas, industri perikanan, itu belum pasti 
seberapa banyak ikan bisa diperoleh di situ. Saya pikir itu yang Maloy juga seperti itu dan 
Mandalika, seperti tadi disampaikan oleh Kadek.  #00:54:06-5#  
 
  Nah secara garis umum, itu pola pikir saya dan tim ini itu sama. Dan saya 
memang belum baca ini sebelumnya. Pola pikirnya begini, di pusat-pusat pertumbuhan baru itu, 
itu ada pertumbuhan yang luar biasa pesatnya. Ada daya tarik yang luar biasa hebatnya. 
Sehingga mendatangkan banyak orang. Nah orang inilah yang kemudian yang menjadi masalah. 
Tadi sudah dijelaskan oleh Kadek itu. Lalu kemudian inilah yang membawa masalah. Saya pikiri 
ini mungkin menarik ya untuk kita bahas, sebab pusat-pusat pertumbuhan baru ini adalah sebuah 
wilayah yang dengan sengaja diinginkan untuk berkembang dengan cepat. Ini saya pikir sebuah 
laboratorium sosial untuk kita lihat. Kalau itu laboratorium sosial, kita bisa membuat rencana, 
bisa memperkirakan apa yang akan terjadi. Kita bisa memberikan solusi terhadap apa yang akan 



terjadi. Nah di sini akan anda lihat kaitan antara pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan 
politik. Itu memang bisa kita lihat di situ. Jadi memang kalau mau ini dipelajari, ini adalah studi 
kasus yang menarik karena ada perencanaan yang spesifik, ada perubahan sosial yang cepat, dan 
ada persoalan dalam pembangunan politik sebagai akibat dari itu semua.  #00:56:31-4#  
 
  Nah saya ingin yang pertama. Saya sengaja mulai dari ciri-ciri pusat pertumbuhan 
baru. Saya lebih mengambil model Batam. Sebab saya pikir ini kalau Bontang, Bitung, Morotai, 
dll nya itu akan berkembang, itu modelnya saya pikir akan meniru model Batam. Meskipun apa 
yang disebut oleh sosiolog sebagai gulanya itu mungkin itu berbeda-beda. Gula untuk migrasi 
akan berbeda-beda, namun pada umumnya memang industri. Ada kegiatan perekonomian yang 
menarik, di mana orang bisa bekerja dan menerima gaji di situ. Di mana orang bisa berbisnis di 
situ. Jadi mungkin yang berbeda itu adalah gulanya itu, sumber dari gulanya itu. Nah pusat-pusat 
pertumbuhan baru, baik berbentuk kota maupun kabupaten. Tiga itu yang B itu adalah kota, dan 
Morotai itu adalah kabupaten. Jadi secara kebetulan 3 pusat pertumbuhan yang berawalan B itu 
adalah kota dan 1 kabupaten. Didorong oleh pemerintah pusat dan daerah untuk berkembang 
dengan fasilitas tertentu, baik industri atau pusat pengembangan sumber daya alam. Saya lihat 
tadi pariwisata juga dikembangkan. Tapi pemerintah melihat ada potensi yang menarik untuk 
mengembangkan secara ekonomi wilayah itu. Ini memang agak berbeda dengan Batam atau 
Bontang. Pusat pertumbuhan baru menjadi daya tarik bagi pekerja dari seluruh Indonesia, 
sehingga terjadi migrasi ke pusat-pusat pertumbuhan tersebut. Mirip dengan Kadek, tapi saya 
tidak nyontek dengan Kadek. Lagipula saya belum membaca hasilnya. Jadi mungkin memang 
begitu pola pikirnya. Daya tarik pusat-pusat pertumbuhan menghasilkan masyarakat yang plural, 
heterogen, dengan pertumbuhan penduduk yang besar. Ini memang belum terjadi. Di Bontang 
juga tidak. Memang ada pertambahan penduduk, tapi saya ke sana itu bagus, jadi tidak ada 
gesekan. Mungkin karena pendatang itu enggan. Sebagian besar itu pegawai gas dan PKT itu. 
Memang banyak terlihat itu pedagang. Di mana banyak usaha, banyak orang, di situ berdagang 
dari berbagai tempat, dari Sulawesi Selatan, dari mana-mana, itu berdatangan. Nah tadi juga 
Kadek bilang ada kecemburuan sosial antara pendatang yang mendapat pekerjaan yang baik 
dengan penduduk lokal merasa terabaikan. Ini saya pikir fenomena universal. Di manapun 
pendatang itu adalah orang-orang yang lebih maju secara berpikir. Itu bukan karena dia maju 
dari daerahnya, tapi karena dia dipaksa untuk berubah. Jadi siapapun yang merantau, itu pasti 
akan mengalami kemajuan. Tantangan itu. Tapi siapapun tetap bercokol di kampungnya, itu 
tetap seperti itu. Sehingga perubahan itu akan lambat. Jadi ini terjadi di manapun. Dan celakanya 
lagi memang, perusahaan itu maunya orang luar. Orang lokal itu kurang disenangi. Karena ya 
memang dia orang situ, semangat juangnya lemah, keingingan untuk berprestasi lemah, 
keinginan untuk menunjukkan keberhasilan juga tidak begitu besar. Berbeda dengan semua 
orang yang pendatang, yang memiliki sifat-sifat yang dikembangkan oleh kondisi yang harus 
dihadapi. Jadi di mana-mana ini kecemburuan ini ada. Tidak hanya itu, jadi ada kecemburuan 
antara penduduk setempat dengan transmigran itu juga di mana-mana ada. Penduduk lokal itu 
merasa itu tanah mereka. Tapi kemudian yang kaya itu adalah para pendatang yang ikut dalam 
program transmigrasi. Jadi termasuk orang kampung saya itu ya. Mereka hanya bisa 
berkomentar, tapi kemudian yang menikmati kekayaan itu adalah para transmigran.  
#01:02:31-9#  
 
  Nah karena keadaan ekonomi para pendatang pada umumnya tidak terlalu baik, 
daerah kumuh berkembang dengan cepat dan menambah permasalahan sosial. Jadi penduduk 



bertambah banyak, pendidikan tidak begitu tinggi, orang memang ke sana untuk mencari 
pekerjaan, untuk mengubah kehidupannya dengan modal yang sangat minim, bahkan tidak ada 
sama sekali, modal hanya kemauan untuk berubah, itu malah di Batam berkembang slum areas. 
Jadi daerah kumuh tadi, Kadek bilang itu ruli, rumah liar, ini memang menambah persoalan. Jadi 
banyaknya pendatang baru, tidak memiliki keahlian, tidak memiliki modal yang cukup, itu 
menambah beban bagi pemerintah setempat. Dan itu menimbulkan masalah sosial yang besar.  
#01:03:48-3#  
 
  Nah masalah sosial dan demokrasi. Masalah sosial yang belum terselesaikan di 
sebuah daerah, seperti kemiskinan, pendidikan yang rendah, dan banyaknya pengangguran, 
memberikan gangguan terhadap demokrasi. Jadi memang, dalam TOR itu kami temukan, tadi 
Pak Direktur sampaikan IDI, Indeks Demokrasi Indonesia, itu kami juga menemukan tingginya 
tingkat perkembangan ekonomi sebuah provinsi itu tidak memberikan jaminan tingginya tingkat 
perkembangan demokrasi di situ. Akan tetapi, sebaliknya daerah atau provinsi itu dengan tingkat 
perekonomian yang makin tinggi, tidak berarti di sana demokrasi berjalan dengan baik. Nah ini 
contohnya Jawa Timur. Jawa Timur memang selalu menjadi perhatian kami dalam tim IDI itu. 
Kenapa Jawa Timur itu kok angka IDI nya rendah. Padahal mungkin income per kapita dia lebih 
tinggi. Kesimpulan sementara, ya ini sementara terus, itu disebabkan karena kurang pemerataan. 
Ini memang itu kelemahan program pembangunan kita. Ada yang mendapat kue yang besar, tapi 
ada yang mendapat bagian yang kecil dari kue itu. Jadi meskipun pendapatannya tinggi, dilihat 
dari distribusi di dalam masyarakat, itu sangat pincang. Sehingga sebenarnya secara umum itu 
kaya, tapi banyak sekali orang-orang yang kecewa dengan keberhasilan orang lain. Jadi 
sebenarnya isu kecemburuan sosial ini. Jadi saya pikir ini satu hal yang harus diperhatikan. Jadi 
ada yang tidak puas dengan apa yang ada, lalu membikin keonaran, berdemo, dengan bersifat 
kekerasan, ini membuat memang pembangunan politik itu tidak begitu bagus. Tapi memang 
masalah sosial itu sangat menentukan perkembangan demokrasi. Jadi memang yang pertama 
dilakukan adalah mengurangi masalah sosial. Itu tidak bisa ditawar-tawar itu. Tapi setelah 
ekonomi maju, masalah sosial berkurang, kemiskinan berkurang, ya bisa kita harapkan bahwa 
perkembangan politik itu akan semakin baik. Tapi jaminan tidak ada. Memang orang kita ini 
yang suka "jaminannya apa?" gitu kan. Dalam politik tidak ada jaminan. Jadi kalau anda perlu 
jaminan, ya anda masuk asuransi saja. Nah jadi memang tidak ada jaminan. Tapi kalau memang 
semua buruk, demokrasi menurun. Sudah pasti itu. Kemiskinan merajalela, income rendah, harga 
barang-barang mahal, pengangguran banyak, itu pasti gangguan. Nah jadi memang 
pembangunan ekonomi yang harus merata. Jadi tidak hanya pembangunan ekonomi, tapi 
ekonomi yang merata. Walaupun mungkin tidak begitu tinggi perkembangannya, tapi ini merata, 
itu mungkin akan lebih baik bagi demokrasi. Itu memang ciri pertumbuhan ekonomi kita kan 
sekian persen orang menikmati mayoritas kekayaan negara ini. Mungkin 2% orang menikmati 
sebagian besar kekayaan yang ada di Indonesia ini. Jadi dari awal memang itu kita sudah salah 
kaprah. Jadi memang secara nasional itu sangat-sangat pincang. Jadi oleh karena itu tidak tepat 
itu kalau kita membanggakan hanya pertumbuhan ekonomi saja, PDRB umpama, itu juga tidak 
jaminan. Sejauh mana itu tersebar dalam masyarakat. Karena memang demokrasi ini memberi 
kesempatan pada rakyat untuk bebas, bebas berbicara, bebas mengkritik, bebas menyampaikan 
ketidakpuasan, secara langsung di dalam hidup bermasyarakat. Jadi oleh karena itu, semakin 
banyak sumber-sumber ketidakpuasan, semakin banyak protes, semakin banyak yang marah, dan 
semakin banyak yang protes dengan kekerasan. Ini indikator IDI kami, demo dengan kekerasan. 
Nah itu semakin buruk perkembangan demokrasi. #01:10:33-5#  



 
  Nah saya akhiri dengan tantangan bagi pusat-pusat pertumbuhan baru. Ini 
sebenarnya apa yang terjadi di pusat-pusat pertumbuhan baru itu yang harus diselesaikan dengan 
cepat. Apa sebenarnya kelemahannya itu. Paling tidak ada 3 ini. Yang pertama, karena sebagian 
besar penduduk pusat-pusat pertumbuhan baru adalah pendatang, kesadaran politik relatif lebih 
tinggi dari pada penduduk lokal. Jadi para pendatang tahu betul hak dan kewajiban mereka. Tapi 
hak tidak didapat, oleh karena itu mereka tidak ingin melakukan kewajiban. Oleh karena itu 
protes dan tuntutan kepada pemerintah akan sering terjadi dan memerlukan kesiapan pemerintah 
daerah untuk menanggapinya. Tadi Kadek sudah menyampaikan itu. Ada kecemburuan sosial, 
ada perusahaan yang tidak toleran terhadap buruh, ada perusahaan yang lebih mementingkan 
kepentingan diri sendiri, kurang memerhatikan kepentingan buruh, dan ini dilindungi oleh 
pemerintah. Karena mereka punya ada yang mereka kerjasamakan secara tidak benar. Jadi kolusi 
antara pemerintah dengan perusahaan. Masyarakat yang korbannya, buruh yang korbannya. Ini 
memang berbahaya ini. Nah di samping itu, ini konflik memang sangat rentan. Masyarakat di 
pusat-pusat pertumbuhan baru itu sangat rawan dengan konflik sosial yang hebat. Sebab di situ 
melibatkan apa yang disebut dengan primordialisme. Di situ ada soal nasib, nasib kepentingan 
ekonomi, lalu kelompok suku, ras, agama. Nah sehingga protes itu bisa sangat keras. Karena 
mereka tidak mendapatkan apa yang tadinya mereka bayangkan akan mereka dapatkan. Sehingga 
kemungkinan terjadinya gejolak politik di pusat-pusat pertumbuhan itu sangat besar. Kita lihat 
ini di Batam. Betapa hebatnya demo terjadi di Batam. Betapa kuatnya buruh di Batam. Oleh 
karena itu, keterbukaan dan kesediaan pejabat dan pemerintah daerah untuk menerima protes dan 
demo sangat memengaruhi perkembangan demokrasi di daerah bersangkutan. Nah jadi memang 
ini perilaku pejabat daerah yang memang sangat istimewa ini untuk pusat-pusat pertumbuhan 
baru ini.  #01:14:16-0#  
 
  Nah yang kedua, masyarakat heterogen seperti masyarakat di pusat-pusat 
pertumbuhan memerlukan tingkat toleransi yang tinggi agar konflik sosial bisa dikurangi. Jadi 
toleransi adalah satu syarat penting bagi berjalannya demokrasi. Nah pusat-pusat pertumbuhan 
baru ini menuntut adanya toleransi, menghargai orang lain yang berbeda agama, suku, dan ras, 
bisa bekerja sama dengan orang itu, bisa duduk berdampingan dengan damai. Ini memang 
persoalan dalam demokrasi, karena secara alamiah kita akan menganggap kita yang paling baik 
dibanding orang lain. Jadi kita menganggap kitalah yang paling baik. Orang lain itu lebih buruk. 
Anda harus menahan diri, dengan menekan emosi anda dan menerima orang lain. Itu yang 
disebut dengan toleransi. Ini sulit ini. Perbedaan suku atau ras atau agama, yang disertai 
perbedaan tingkat kemampuan ekonomi, apalagi diikuti dengan tingkat ekonomi, merupakan 
sumber konflik sosial yang dapat menganggu kestabilan politik tingkat lokal. Jadi ini 
primordialisme dicampur dengan kepentingan ekonomi, itu merupakan ancaman yang potensial 
untuk mengganggu kestabilan politik di tingkat lokal. Kepekaan pejabat pemerintah daerah 
terhadap potensi konflik ini, biasanya ini kurang peka ini. Para pejabat daerah biasanya 
menganggap dengan polisi semuanya bisa dikendalikan, tentara, tapi tidak. Masih banyak saja 
pejabat daerah yang percaya konflik itu harus diselesaikan dengan sikap-sikap tertentu dari para 
pejabat. Nah tapi juga kemampuan para pejabat itu untuk meningkatkan kemampuan ekonomi. 
Ini sangat menentukan keberhasilan pembangunan politik di sana. Nah ini persoalannya ini. Jadi 
pemda kita ini tidak punya kemampuan yang cukup. Ini yang terakhir ini. #01:17:30-0#  
 
   Tantangan yang ketiga adalah sebagai daerah yang relatif baru, peran pemerintah 



dan DPRD juga relatif baru, sehingga kurang dalam pengalaman dan kemampuan. Memang hasil 
IDI . Hal ini akan akan berpengaruh terhadap kinerja mereka sebagai pejabat pemerintah dan 
anggota legislatif. Ini kelihatannya semakin lama tidak semakin membaik. Ini yang saya 
khawatirkan. Kemampuan pemda dan anggota DPRD untuk betul-betul bekerja untuk rakyat. 
Kebijakan-kebijakan yang membawa kemakmuran rakyat tidak bisa dihasilkan karena rendahnya 
kemampuan dan korupsi. Ini kemampuan sudah rendah, korupsi itu yang di daerah. Ini gubernur 
Jakarta ini luar biasa ini. Dibongkar itu di DPRD. Saya juga baru tahu itu kalau begitu cara kerja 
DPRD. Kalau yang saya tahu sebelum ini, DPRD itu adalah bagi-bagi APBD dengan kepala 
daerah. Itu sudah dibuktikan oleh sejumlah mahasiswa S3 Ilmu Politik. Bupati itu bagi-bagi 
APBD dengan anggota DPRD. Kalau ada pertukaran yang seimbang, baru mereka mau. Dan itu 
sama sekali tidak ada kepentingan rakyat. Contohnya UPS ini. Itu betul-betul kalau diusut itu, 
ketahuan itu, dihukum gantung saja orang itu. Jadi anda bayangkan, anggota DPR bermain 
dengan eksekutif di DKI, untuk menyediakan cadangan listrik, untuk digunakan di kantor-kantor. 
Sehingga kalau listrik mati, itu bisa digunakan. Tapi apa yang terjadi, UPS itu adalah permainan 
antara anggota DPR dan eksekutif dan dinas pendidikan. Ini bukan soal apakah diperlukan oleh 
sekolah, atau oleh kantor, bukan itu. Ini setuju, ini setuju, jadi. Barang apa yang disetujui itu, 
adalah barang yang bisa disediakan oleh salah satu dari kedua ini. Jadi ini mitra kerjanya anggota 
DPR atau mitra kerjanya dinas. Ini bukan soal perlunya bagi rakyat, tapi ini barang apa yang bisa 
kita beli dengan uang APBD dan itu nanti kita bagi dua. Harganya di-mark up. Itu contohnya. 
Dan itu diberikan ke sekolah yang tidak tahu apa-apa tentang itu. Tapi itu dibelanjakan karena 
anggota DPRD dapat untung, begitu juga dengan dinas pendidikan. Dan ini cepat ditiru di 
mana-mana di seluruh Indonesia. Ini cara yang paling efektif ni. Uang keluar, barang ada, ga ada 
korupsi. Ga bisa dibuktikan itu. Ini yang terjadi di seluruh Indonesia. Jadi bagaimana mungkin 
rakyat bisa menikmati hasil itu, karena itu bukan untuk kepentingan rakyat. Dan itu tidak ada 
gunanya bagi kepentingan rakyat. Jadi uang habis barang tak ada. Uang habis, tak ada gunanya 
bagi rakyat. Ketidakberhasilan pemerintah ini akan menghasilkan protes rakyat yang bersifat 
kekerasan.  #01:22:08-5#  
 
  Baik, terakhir, kesimpulan. Demokrasi perlu dikembangkan di seluruh Indonesia 
agar demokrasi mendatangkan kemakmuran, dan bukan perpecahan dan oligarki. Yang terjadi 
sekarang ini perpecahan dan oligarki. Oligarki ini adalah munculnya segelintir orang yang 
berkuasa, baik di pusat maupun di daerah. Jadi kita ditentukan oleh segelintir kecil orang yang 
kita pilih. Yang tidak memperjuangkan kepentingan rakyat, dan lebih mementingkan 
kepentingan kelompok. Ini sudah jelas. Nah pusat-pusat pertumbuhan perlu diperhatikan karena 
banyaknya masalah sosial di sana, yang merupakan ancaman terhadap berjalannya demokrasi. Di 
samping itu, peran pejabat daerah dan anggota DPRD perlu meningkatkan peran dan 
kemampuan mereka agar pemerintah daerah bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan yang 
menghasilkan kemajuan dan kemakmuran rakyat. Meningkatkan kemampuan dan KPK ini perlu. 
Jangan dibungkamlah. Jadi dalam konteks ini, perlunya usaha-usaha pemberantasan korupsi. 
Sebab kalau itu tidak, kita hancur. Jadi oligarki ada, perpecahan ada, rakyat tetap miskin. Ini sisi 
pesimistis dari perkembangan demokrasi. Baik Pak Cecep, itu yang dapat saya sampaikan. 
Terima kasih.  #01:23:37-9#  
 
Moderator: Baik Prof Maswadi. Kita berikan aplaus untuk Prof Maswadi. Saya mencatat 
beberapa hal tadi. Bahwa memang ketika membentuk pusat-pusat pertumbuhan baru ini 
sebenarnya dalam bentuk sebuah rekayasa sosial. Ya memang dibentuk, disengaja. Dan bicara 



masalah-masalah sosial, tesis yang sangat penting tadi bahwa masalah sosial sangat menentukan 
perkembangan demokrasi. Karena itu kemudian demokrasi perlu dikembangkan untuk 
mendatangkan kemakmuran dan bukannya oligarki. Dan ini memang yang menjadi hasil dari 
banyak riset sebenarnya. Terjadi oligarki di berbagai level di Indonesia. Mungkin selanjutnya 
untuk mengefisiensikan waktu, kami berikan waktu kepada Profesor Dr. Ikrar Nusa Bhakti dari 
LIPI untuk memberikan masukan untuk Kajian Prakarsa Pembangunan Politik di Pusat-Pusat 
Pertumbuhan Baru.  #01:24:56-9#  
 
Prof. Ikrar: Ya terima kasih Bung Cecep. Saya juga terima kasih kepada tim dari Bappenas yang 
mengundang saya. Mudah-mudahan saya bisa memberikan masukan ya. Ass. Wr. Wb. Selamat 
sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya ingin mengatakan terlebih dahulu ya bahwa 
memang tidak ada kota atau daerah yang dibangun oleh penduduk asli, di manapun. Di Eropa, di 
Amerika, di Asia. Itu ga ada penduduk asli membangun daerahnya sendiri kemudian jadi bagus. 
Itu selalu pendatang, termasuk juga di Indonesia. Kalau kita-kita jalan-jalan ke Asia Tenggara, 
entah itu Filipina, Thailand, Laos, Kamboja, bahkan sampai ke Taipei, kita akan terkaget-kaget 
bahwa banyak tari-tarian mereka yang mirip dengan tarian kita. Itu menunjukkan betapa 
mobilitas penduduk terjadi. Bahkan di Taipei itu dikatakan aborigin yang ada di Taiwan itu, 
pakaian dan budayanya itu benar-benar orang Dayak punya. Jadi itu yang buat saya menarik. 
Atau kalau anda makan ayam tangkap di Aceh, itu juga bukan asli masyarakat Aceh. Itu bisa kita 
temukan di Birma, di perbatasan antara Laos, Myanmar, dan Thailand. Kemudian ini juga satu 
hal yang buat saya menarik, tadi Pak Maswadi juga mengatakan. Bahwa demokrasi itu memang 
tidak pernah menciptakan kesetaraan ekonomi. Demokrasi itu selalu menciptakan ketimpangan 
ekonomi. Kenapa demikian? Karena memang basis keduanya itu adalah liberalisme, sementara 
untuk politik itu sahamnya berada di tangan rakyat, sementara kalau untuk ekonomi itu adalah 
kapitalisme, sahamnya dimiliki oleh segelintir orang. Dan ini bukan cuma terjadi di Indonesia. 
Di Amerika Serikat pun demikian. Jadi kecepatan kekayaan orang-orang yang memiliki ilmu 
pengetahuan, teknologi, dan juga modal, itu memang meningkat sesuai deret ukur. Sementara 
yang tidak berpunya memang peningkatannya itu menurut deret hitung. Pertambahannya seperti 
itu. Kita lihat saja warning dari Bank Dunia terhadap perekonomian Indonesia itu semakin tahun 
semakin menunjukkan betapa indeks koefisien gini nya itu semakin meningkat. Itu yang buat 
saya menarik. Di Amerika juga terjadi seperti itu.  #01:28:04-5#  
 
  Saya ingin memberikan beberapa catatan ya. Kalau saya lihat dari studi 
teman-teman dari Bappenas ini memang tidak semuanya masuk dalam kategori pusat 
pertumbuhan baru. Bitung itu cukup lama itu. Kemudian Batam itu daerah lama. Walaupun itu 
Tanjung Pinang itu adalah kota yang paling terkenal dalam masa Sriwijaya atau Majapahit 
sebagai pusat dari perdagangan di wilayah itu. Tapi anda tahu Batam itu menjadi berkembang 
begitu cepat ketika Habibie menjadi menristek. Apalagi ketika beliau menjadi wakil presiden. 
Dan kita tahu bahwa persoalan di Batam itu bukan hanya persoalan tanah, tapi juga memang 
persoalannya macam-macam. Dan daerah-daerah yang masuk dalam kategori pembangunan 
pariwisata, itu kalau yang terkait dengan Lombok itu memang ciri khasnya satu, bahwa tradisi 
dan agama setempat itu menjadi kendala utama dalam pengembangan pariwisata tersebut. 
Walaupun sekarang perubahannya terjadi dengan sangat pesat ya. Kalau anda lihat wilayah 
Senggigi itu dulu sepi sekali dan orang ga berani membangun di daerah situ. Mau membangun 
hotel aja susahnya setengah mati. Tapi anda lihat sekarang. Tapi tetap saja yang  namanya tuan 
guru itu masih lebih menentukan. Dan ini yang kemudian yang kita tahu juga tuan guru itu yang 



akan menentukan apakah dia akan toleran terhadap warga Islam yang lain atau tidak ya. 
Misalnya kasus di mana kepala daerah itu justru mengusir orang-orang yang beraliran 
Ahmadiyah ke satu pulau. Katanya itu buat keamanan mereka. Padahal buat saya itu justru 
menjadikan mereka sangat riskan. Karena kalau mereka ada di tempat pulau tersendiri, justru dia 
bisa jadi bulan-bulanan dari kelompok-kelompok yang anti Ahmadiyah ya. Ini contoh saja.  
#01:30:15-0#  
 
  Nah kemudian satu hal yang buat saya juga sangat sulit untuk mengembangkan 
pariwisata di Indonesia adalah transportasinya mahal sekali. Anda perhatikan ya. Anda 
bayangkan saja kalau kita melihat iklan-iklan ke Pulau Jeju. Tanpa visa, anda lihat ya. Kalau 
anda suka lewat jalan MT Haryono ya. Tanpa visa masuk ke situ. Dan memang biaya untuk 
masuk ke situ murahnya bukan main. Coba kalau kita mau ke Flores atau ke Raja Ampat, apalagi 
Morotai. Walaupun sebenarnya Morotai itu sesuatu yang sangat baik untuk bisa dijual dari sisi 
sejarah. Karena anda tahu Morotai itu adalah ujung utara Indonesia, yang digunakan oleh Jendral 
MacArthur untuk lompatan katak ke Filipina dan kemudian ke Jepang. Makanya di situ ada 7 
airstrips dan boleh dikatakan sangat kuat ya. Sama juga Biak. Kalau anda lihat Biak dan 
pulau-pulau di sekitar Biak, itu kan airstripnya cukup banyak ya. Karena itu adalah peninggalan 
perang dunia. Dan saya yakin di Morotai ada goa-goa Jepang juga ya. Dan ada di Biak juga ya. 
Itu satu yang bagi orang-orang Amerika atau Australia pasti punya kenangan-kenangan tertentu 
dari wilayah tadi. Cuma ya itu kenapa begitu mahalnya. Dan itu ada teman dari Brunei mau ke 
Kalimantan, dia bilang dari Brunei mau ke Kalimantan itu harus lewat Jakarta. Itu juga kan 
sesuatu yang aneh bin ajaib ya. Tidak ada penerbangan dari Brunei ke Kalimantan Barat atau 
Kalimantan Timur, padahal itu masih dalam 1 pulau. Bahkan dulu kan kalau orang Kalbar mau 
ke Kaltim kan masih harus lewat Jakarta kan. Jadi itu ya.  #01:32:22-5#  
 
  Nah saya melihat ada beberapa buat saya ini bahwa persoalan di daerah, termasuk 
juga daerah yang ekonominya berkembang ya seperti Batam, Bintan, kemudian juga 
wilayah-wilayah di Kalimantan itu memang civil society nya memang tidak pernah bisa menjadi 
kuat. Dan kalau anda tanya kenapa civil society nya tidak bisa menjadi kuat, karena itu tadi ada 
faktor adat, ada faktor agama, ada faktor ketergantungan ekonomi juga. Tadi sudah dikatakan 
kalau di Bontang itu NGO nya tergantung pada CSR ya. Tapi kalau anda lihat di Batam, Bintan, 
itu semuanya NGO plat merah. Saya kebetulan pernah diundang oleh Dirjen Kesbangpol yang 
sekarang namanya berubah lagi. Saya pernah diundang ke sana. Dan ternyata semua LSM itu 
kalau misalnya berkumpul dengan pemerintah, itu yang mereka bicarakan adalah proyek apa 
yang kemudian pemerintah kasih ke kami. Itu kalau anda lihat saja di daerah Batam, Bintan, dan 
wilayah sekitar situ itu ngomongnya begitu. Kalau anda masuk ke wilayah Sulawesi Utara, itu 
juga persnya ga bisa berkembang. Kenapa persnya ga bisa berkembang? Karena memang 
hubungan antara jurnalis dengan pemerintah daerah itu bukan lagi institusional, tapi bahkan 
personal. Saya ambil contoh ketika saya ke Manado, itu Pak Sarundajang itu bisa mengumpulkan 
jurnalis di kantornya Jawa Pos dan kemudian kita mengadakan diskusi di antara jurnalis itu. Dan 
anda juga jangan lupa bahwa pemerintah daerah itu kadang-kadang melakukan, kalau televisi itu 
ada yang namanya blocking time, ini ada yang namanya blocking halaman. Jadi ada 
halaman-halaman tertentu, bisa 1-2 halaman itu memang iklannya pemerintah daerah dan itu 
beritanya tentang pemerintah daerah dan itu semuanya adalah bayar. No free lunch lah. Jadi ini 
juga yang menjadikan begitu sulitnya yang namanya pers itu independen. Dan buat saya laporan 
ini menarik ya, di halaman 26 kalau ga salah di situ dijelaskan betapa, kalau kita lihat hasil dari 



rangkumannya ya di situ menunjukkan betapa daerah-daerah itu memang, eh ini halaman 29 ya. 
Batam misalnya itu tidak ada pembangunan sosial politik, Bontang juga, Bitung juga ga ada, ini 
ga ada. Kemudian saluran demokrasinya, di Batam itu ada dan aktif, tapi buat saya juga 
terkooptasi ya. Kemudian di Bontang, pers ada namun ga terlalu aktif, kemudian Bitung pers 
memang ada, karena memang di sana sudah cukup lama ya. Kemudian Morotai ada pers tapi 
begitulah ya. Pers ada namun tidak aktif di Maloy. Di Lombok juga demikian ya. Di situ 
menunjukkan betapa lagi-lagi bahwa demokrasi itu ga berkembang. Kemudian persyaratan untuk 
membangun demokrasi itu harus ada civil society yang independen itu juga ga berkembang di 
daerah-daerah ya. Ini agak berbeda dengan Jakarta ya. Makanya kalau di Jakarta atau kota-kota 
besar di Jawa itu cukup menarik ya. #01:36:23-2#  
 
  Nah kemudian kalau kita lihat pendidikan politik untuk kader partai itu minim 
sekali. Semua partai. Itu almarhum Mas Taufik Kiemas pernah cerita saya, itu krar kalau mau 
pendidikan politik untuk kader PDIP, itu kalau 1 kalau yang namanya ranting aja membutuhkan 
30 juta, dia bilang kamu kali aja ada berapa ranting PDIP. Itu jatuhnya angkanya bisa ratusan 
milyar rupiah. Bahkan bisa hampir mencapai trilyun. Kenapa demikian, memang biayanya cukup 
mahal ya. Dan dari laporan ini juga menunjukkan betapa eksekutif atau kepala daerah itu sangat 
dominan. Kebetulan LIPI pernah bekerjasama dengan di bawah AUSAID, dulu namanya 
Indonesia-Australia Partnership for Decentralization. Jadi AIPD. Tapi sekarang udah mati. Jadi 
kalau sekarang ga salah udah ga ada kegiatannya lagi. Dan hasil penelitian kami di Papua, Papua 
Barat, kemudian NTT, di situ menunjukkan betapa, ketika kami tanya ya, "Bapak tahu ga 
bagaimana cara membuat peraturan daerah?". "Enggak". "Kemudian waktu bikin APBD 
gimana?". "Ah itu kan sudah SKPD aja yang nyiapin. Kita sih tinggal oke-oke aja". "Terus ini 
kalau mau bikin legislasi mengenai perda misalnya, perda miras, kayak di Keerom, Papua, itu 
gimana?". "Ya buat kami sih sebenarnya bukan perda itu yang paling penting, tapi perda lain, 
misalnya tentang kekerasan terhadap perempuan, dsb". Jadi hal-hal itu sebenarnya menunjukkan 
bahwa banyak sekali, maaf kata, di republik ini, ini banyak teman-teman PNS di sini, sebetulnya 
PNS nya tuh ga kerja. Yang saya katakan itu sebenarnya semuanya dari perencanaan anggaran, 
kemudian lakip tahunan, itu dibuatkan oleh konsultan-konsultan politik dan ekonomi yang 
membuatkan itu. Termasuk juga pekerjaan-pekerjaan lain ya. Dan itu bukan cuma ada di daerah. 
Di Jakarta pun demikian. Termasuk reformasi birokrasi ya. Termasuk LIPI, saya bilang awas ya 
kalau LIPI pakai konsultan-konsultan. Saya bilang buat apa kita punya peneliti-peneliti kan. Tapi 
beberapa instansi pemerintah itu memang menggunakan konsultan. Itu yang membuat saya 
berpikir buat apa kita membayar pegawai negeri sipil kalau kemudian semuanya yang 
mengerjakan itu konsultan. Dan anda juga tahu kalau konsultan itu ketika membuat perencanaan 
pembangunan dan kemudian dikasih ke kepala dinas kebudayaannya, saya tanya, "Bapak ngerti 
bacanya?", dia jawabnya, "enggak". Kenapa ga ngerti? Karena memang hasil kajian konsultan 
itu dengan kalimat-kalimat yang bahasa Inggris dan canggih, dan kemudian tidak membumi, 
kemudian bagaimana orang di daerah itu bisa membacanya? Jadi itu kenyataan yang ada di 
lapangan ya, yang kemudian menjadikan tidak jarang perencanaan pembangunan di daerah itu 
orang daerah sendiri sebetulnya cuma menjadi penonton aja dari suatu kegiatan. Jadi saya 
katakan legisatif itu kurang memahami fungsi dan perannya. Kemudian legislasi dalam 
pembuatan perda itu didominasi oleh RKPD tadi, jadi yang pemerintahan daerah itu ya. Dan 
kemudian juga yang tadi dikatakan Pak Maswadi, tidak semuanya habis itu. Masih ada itu 
namanya panen raya di awal tahun, kemudian panen kecil-kecilan di antara awal sampai 
pertengahan tahun, dan kemudian panen raya lagi ketika pertanggungjawaban pemda ya. Anda 



lihat saja kasus Sumatra Utara itu kan panen raya terkait dengan pertanggungjawaban kepala 
daerah. Jadi yang ingin saya katakan juga terkait dengan eksekutif dan legislatif di daerah itu 
sebenarnya check and balance nya itu ga jalan. Kenapa ga jalan? Karena yang saya katakan tadi 
itu, dominasi eksekutif terhadap legislatif itu begitu kuat. Dan kemudian teman-teman dari partai 
politik itu ya yang kemudian menjadi anggota DPRD, itu juga ga ngerti. Apakah itu fungsi 
pengawasan, bagaimana caranya, membuat perda bagaimana caranya, kemudian kalau anda 
perhatikan staf-staf khususnya atau staf ahlinya itu juga sangat kurang. Kurang banget. Jangan 
kaget kalau itu terjadi ya.  #01:41:22-3#  
 
  Nah saya masuk ke persoalan birokrasi ya. Yang tadi dikatakan ada matahari 
kembar di Batam ya. Itu sebenarnya bukan hal baru ya. Itu sudah dari jaman yang namanya dulu 
Badan Otorita Batam itu masih ada ya. Itu bukan main. Dan kalau ga salah yang sekarang jadi 
calon gubernur itu itu dulu, maaf kata ni ya, itu Mas Surya itu kan sebenarnya preman yang 
sangat sopan. Dia kemudian berhasil mengambil doktor di bidang ilmu hukum di Unhas kalau ga 
salah. Dan itu saya tahu banget beliau cerita itu, jadi bagaimana cara bimbingannya, ya udah dia 
dateng, dan dia bayarin aja itu para pengujinya untuk kemudian nyeberang ke Singapur ya. Jadi 
itulah ya. Dan dia dulu bener-bener preman yang sangat halus ya. Dan dia dulu itu hidup dari 
kegiatan-kegiatan yang sekarang sudah dilarang itu ya. Dan waktu itu saya inget banget pak 
gubernur yang masuk penjara itu, yang kemudian digantikan oleh yang sekarang jadi gubernur 
itu. Itu ketika kami diundang oleh beliau, itu langsung ketua Badan Otorita Batam nya itu 
ngamuk, karena kan dia juga akan menjadi calon untuk kepala daerah pada saat itu. Padahal saat 
itu Mas Suryo menjadi ketua DPRD. Ngamuknya karena kok orang-orang dari Jakarta datangnya 
ke ketua DPRD, ga ke kami yang menjadi eksekutif di daerah itu.  Lambatnya birokrasi, ini juga 
menjadi satu hal yang menarik buat saya. Dan maaf kata saya itu kalau ke daerah itu suka 
bingung. Hebat juga republik ini masih bisa berdiri ya. Kenapa demikian, karena anda tahu kalau 
anda pergi ke Indonesia bagian timur, itu kalau antara jam 9 sampai jam 11 itu belum ada 
orangnya di kantor. Nanti kalau lewat jam 12, itu siesta pak. Jadi anda bisa bayangkan sehari itu 
bisa berapa jam seseorang itu di kantor. Makanya kami waktu penelitian di sana, biasanya kami 
menemui orang-orang itu malam hari, saya telpon langsung. Sebab kalau siang itu pasti susah 
menemukan pejabat-pejabat itu di kantornya.  #01:44:36-7#  
 
  Nah kemudian saya melihat persoalan-persoalan sosial yang ada ya. Menurut 
saya, satu hal yang membuat saya sangat kritis juga adalah persoalan hubungan industrial. Anda 
perhatikan aja hari ini kan ada berapa demo itu ya. Yang kemudian di depan kedutaan Jepang 
dan ada demo-demo yang lain juga. Di sini menunjukkan betapa solusi atas persoalan hubungan 
industrial itu begitu parahnya dibandingkan dengan hubungan tri-partit yang dibangun pada masa 
lalu ya. Dan itu menyebabkan makanya investasi asing yang masuk ke Indonesia itu menjadi 
suatu yang problematik. Itu satu. Kedua, jangan kaget kalau kemudian Cina membawa buruhnya 
sendiri ke republik ini. Anda tahu jumlah buruh di Indonesia dan Cina di Indonesia itu walaupun 
jumlahnya itu belum seperti yang digambarkan seperti media sosial, tapi itu sudah menceritakan 
satu persoalan sosial baru, di mana mereka itu bekerja. Kenapa demikian? Karena memang 
mereka itu jumlahnya itu, saya ambil contoh ketika pembangunan proyek kelistrikan di Bali, wah 
itu Cinanya langsung ikut, di Kalimantan juga begitu. Dan anda tahu sekali mereka sampai di 
Indonesia, itu almost impossible that they will return to their country. Biasanya mereka tidak 
akan kembali lagi. Dan ini sudah terbukti oleh beberapa kajian ya, di mana buruh-buruh Cina itu 
kalau kemudian diajak oleh pengusaha-pengusaha Cina itu biasanya mereka akan menetap di 



negara itu ya. Dan itu biasanya akan menjadi alasan bagi pengusaha Cina untuk kemudian 
melanjutkan proyek-proyeknya dan kemudian menggunakan buruh-buruh itu lagi. Jadi itu yang 
membuat saya nanti persoalan akan menjadi makin rumit dengan adanya kasus-kasus itu ya.  
#01:46:28-2#  
 
  Pendatang dan penduduk asli ini saya pikir adalah fenomena yang buat saya 
cukup lama ya. Nah persoalannya, apakah kemudian penduduk asli itu dipersiapkan untuk 
menghadapi suatu perubahan sosial ekonomi di wilayah itu. Mengapa demikian? Karena 
pengalaman saya ketika Aso itu baru dijadikan suatu tempat pembibitan kelapa sawit tahun 87, 
itu di situ sudah ada gejolak sosial antara penduduk asli dengan pendatang, di satu sisi, dan 
penduduk asli dengan penduduk asli dan pendatang. Yang saya maksud dengan penduduk asli 
dengan penduduk asli dan pendatang itu penduduk asli itu dari Papua wilayah Wamena. Mereka 
mengatakan pada saya, "kalau kami kan orang yang berburu dan kami orang bekerja dengan 
kaki. Jadi sekuat kaki kami. Tapi kalau orang Wamena kan sudah bisa bekerja dengan tangan 
untuk mengerjakan kelapa sawit itu". Dan anda tahu itu awal-awalnya menimbulkan suatu 
problem besar. Dan sampai sekarang kan kadang-kadang wilayah Keerom juga timbul 
persoalan-persoalan antara penduduk asli, bukan cuma penduduk pendatang, tapi juga dengan 
kalangan polisi dan TNI. Dan konflik horizontal yang lain buat saya itu masih menjadi suatu 
fenomena yang menarik. Tapi lagi-lagi kita tidak mungkin menghentikan program-program 
pembangunan hanya gara-gara terlalu banyaknya persoalan-persoalan itu. Jadi memang 
semuanya harus berjalan secara beriringan. Tapi juga lagi-lagi jangan sampai antara penduduk 
dengan investor atau pendatang itu kemudian menjadi suatu hal yang boleh dikatakan bisa 
menimbulkan suatu instabilitas politik di wilayah itu. Jadi yang sekarang lagi jadi sorotan 
teman-teman di Papua itu saya beri contoh, setiap kapal putih itu masuk ke Kota Sorong atau 
Merauke, itu berarti akan ada penambahan baru dari pendatang. Kapal putih itu maksudnya kapal 
Pelni. Dan itu kapal putih karena memang warna catnya putih. Mungkin ini agak beda saya 
dengan teman-teman di Menko Polhukam ya. Kadang-kadang kalau teman-teman di Menko 
Polhukam itu melihat bahwa suatu wilayah itu sudah didominasi oleh pendatang, itu suatu hal 
yang baik karena itu dianggap akan mengurangi instabilitas politik. Tapi buat saya justru itu akan 
meninggalkan bom waktu. Karena beberapa wilayah Papua itu memang dominasi penduduk 
pendatang itu memang sudah mulai banyak ya. Saya beri contoh seperti Sorong, itu sudah 
mayoritas Islam, pendatang. Kemudian juga Timika itu mayoritas pendatang. Merauke juga 
mayoritas pendatang. Jayapura itu juga mayoritas pendatang. Dan kemudian Manokwari itu juga 
mayoritas pendatang. Manokwari itu masih dijaga banget tetap menjadi kota Injil ya. Karena 
memang turunnya Injil di wilayah tersebut. Tapi memang wilayah-wilayah lain itu masih cukup 
besar ya. Dan kalau kita perhatikan sebetulnya wilayah Bitung itu tidak terlalu keras, karena itu 
kan konflik pembangunan rumah ibadah itu kan cuma 1 dari sekian konflik yang ada. 
Sebenarnya ga terlalu besar. Dan ga tahu, udah dicabut ya, SKB 3 menteri, oh belum ya. Itu yang 
menjadi persoalan, karena bukan digunakan oleh penduduk asli setempat untuk menentang 
pembangunan itu, tapi penduduk lain di tempat lain yang kemudian mengatasnamakan penduduk 
asli.  #01:51:14-8#  
 
  Jadi itu saja pak. Jadi kita juga harus melihat bahwa ciri yang tadi dikatakan ciri 
ini adalah pusat pertumbuhan baru, Batam itu berbeda dengan Bitung, karena Bitung itu kan kota 
pelabuhan yang nanti akan menjadi keluar masuknya barang-barang ke Indonesia. Sementara 
Batam itu kan kota di mana yang memang dibangun untuk tempat investasi 



perusahaan-perusahaan Singapura ya. Dan itukan sampai sekarang masih belum selesai 
mengenai aturan birokrasinya. Ketika Singapura memasukkan Batam atau Barelang di dalam 
konteks perdagangan bebas dengan Australia dengan New Zealand, Indonesia menolak. Padahal 
itu kan buat saya kenapa kita mesti menolak, kalau dari segi ekonomi juga menguntungkan. Tapi 
ya itulah Indonesia. Jadi kita belum siap untuk membuat suatu aturan yang kemudian 
bener-bener bisa menguntungkan kita tanpa menimbulkan persoalan. Saya pikir itu saja. Terima 
kasih.  #01:51:48-3#  
 
Moderator: Terima kasih Prof. Ikrar. Kita berikan aplaus untuk Prof. Ikrar. Jadi tadi ada beberapa 
hal yang penting ya. Pertama memang asal usul kota memang berbeda-beda dari yang diriset ini. 
Kemudian yang lain adalah dari tesis awal ada paradoks demokrasi. Demokrasi yang ingin 
diciptakan, tapi dalam beberapa kasus tidak bisa menciptakan pemerataan. Kemudian juga 
perlunya dalam demokrasi salah satu syarat penting adalah civil society yang otonom ya. Dan ini 
memang menjadi tantangan juga dari 6 wilayah yang diriset ini. Selain masalah birokrasi dan 
hubungan industrial. Oke, lanjut ke penanggap selanjutnya, Pak Edib Muslim. Ini dari Kepala 
Divisi Humas dan Promosi Sekretariat Dewan Nasional KEK. Ini Pak Edib ini saya baru pertama 
kali bertemu. Ketika saya masuk, di dalam buku kurikulum saya itu ada nama Pak Edib, tapi ga 
pernah ketemu orangnya. Kalau Pak Maswadi saya membantu beliau. Kalau Pak Ikrar juga 
sering bareng. Kemudian ada Kadek, Galih, ada beberapa generasi nih ya pak. Selanjutnya kami 
persilahkan Pak Edib.  #01:53:05-9#  
 
Pak Edib: Terima kasih Cecep. Prof. Maswadi, Prof. Ikrar, Pak Wariki, bapak ibu sekalian, Ass. 
Wr. Wb. Saya agak minder prof. Saya udah ga berani lagi ke kampus. Baik, mungkin kalau saya 
melihatnya dari perspektif yang berbeda. Mungkin agak 1 iris. Mungkin daripada saya bertanya 
mengetahui permasalahan dan kendala dari membangun demokrasi, membangun politik, ini saya 
lebih mengetahui apa sih idaman pembangunan kita atas pusat-pusat pertumbuhan. Jadi nanti 
terus terang Prof Maswadi, Prof Ikrar, kita butuh pak engineer, arsitek pembangunan politik, 
yang tentunya harus bisa mengiringi, kalau bisa mengawal, agar pusat-pusat ini berhasil. Bukan 
gagal. Kalau gagal, ya jangan dibilang pusat-pusat pertumbuhan, tapi pusat penurunan. 
Kemudian yang kedua kita ngomong mengkaji potensi. Mungkin saya akan ubah sedikit, ada 
aset sama akses apa ni agar itu berhasil? Jadi mungkin saya sedikit lari ke 8 kali 10 hari, 80 jam 
lagi, kita akan ketemu dengan 1 situasi di mana ketua jurusan ilmu politik mungkin sekarang Ibu 
Valina, tapi nanti namanya adalah Fung Ming Yang, atau Hong Cin Min. Panik kita Prof Ikrar 
kalau udah begitu. Kemudian Direktur Politik dan Komunikasi Bappenas bukan Wariki Sutikno, 
tapi Cuan Lek Pai. Jadi ini akan terjadi kalau kita tidak segera melakukan pembangunan politik, 
agar masyarakat kita ready untuk ini. Jadi sebenarnya waktunya tinggal 80 jam lagi pak. 1 
Januari, mabok-mabokkan malem, pagi hari tek! Di Polhukam ganti semua pak, Cuan Lek Pai 
atau siapa. Wah gawat tuh. #01:55:52-5#  
 
  Jadi pak sebenarnya situasi kita sudah tahu. Neraca ini ada yang gawat darurat 
masuknya, ada yang bisa rawat jalan, ada yang bisa masuk ICU. Misalnya Pak Jokowi mau bikin 
kontrak 35000 megawatt, kontraktornya ga ada. Tadi Prof Ikrar mengatakan itu akan masuklah 
pemain-pemain dari Chinese. Nanti bentar lagi nih pak masuk lagi. Ga usah kontraktornya pak, 
traktornya mesti pindah-pindah. Ga cukup. Jadi akan banyak sekali nanti penduduk di Banten itu 
yang cantik-cantik. Karena kena amalgamasi antara Chinese dengan lokal. Biasanya 
cantik-cantik pak. Oke next, jadi tadi Prof. Maswadi mengatakan ruang hidup. Pak Andrinof 



mengatakan ruang hidup. Betul, bukan ruang ekonomi, bukan ruang politik, bukan ruang sosial. 
Ruang hidup itu keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan ekologi. Ga seimbang, keputusan 
politik. Keseimbangan terjadi. Ga seimbang lagi, keputusan politik. Bangun politiknya, 
kontraktornya ada di FISIP UI, ada di FISIP Unair, ada di FISIP UGM. Karena kita di eksekutif 
nih, mohon sekali dibantu. Ada banyak sekali pusat-pusat pertumbuhan baru mau dibangun 
dengan 1 cita-cita. Nanti Polhukam saya minta nih. Bapak-bapak juga sebenarnya kontraktor. 
Next, lebih dari sekedar deklarasi Juanda. Kita 420 tahun gagal baca peta, Prof Ikrar. Next, nih 
kita baca peta seperti ini. Tadi Prof Ikrar mengatakan mahalnya biaya logistik. Mau ke mana 
mesti lewat Jakarta, karena kita lihat peta kita kebalik. Kita biarkan Jawa itu dirundung sama 
berbagai aktivitas ekonomi. Kapal-kapal asing kita biarkan di situ. Okelah Cornelis de Houtman 
boleh lah. Daendels boleh. Raffles boleh. Tapi sampai sekarang semua yang dari arah Saigon, 
yang dari arah Yokohama, dari Shanghai, balik ke Tanjung Priuk. Bagaimana engga loading di 
Jawa pak? Nanti itu akan ada engineering yang baru. Kita akan ubah, Pak Jokowi dengan Nawa 
Citanya, kita akan bangun dari pinggiran. Tadi ada di dasar kajian kita ada. Next, nah bentuk 
Republik Indonesia sejatinya seperti ini. Bukan, seperti ini. Next, jadi bukan kepulauan pak. 
Sejatinya seperti tadi, seperti kuda terbalik. Kalau seperti ini, kita ngomong kepulauan, kepisah. 
Padahal dulu namanya Juanda dulu ke belakang. Dia katakan sebenarnya kita ga kepisah, satu 
kesatuan. Tolong lihat ruang hidup tadi, ada kamar mandi, kamar istri, kamar pembantu, kamar 
selir, betul-betul ketahuan. Jangan pernah suami orang masuk ke kamar istri kita pak, yang 
namanya Pulau Jawa. Ya habis pak. Sekarang namanya pompa air dragon itu, coba made in 
mana, made in China, imported by Tegal. Entrepreneur kan gitu. Engga ada lagi pak, udah ilang.  
#01:59:41-3#  
 
  Oke next, kita posisinya sangat strategis, tapi tidak bisa autis lagi. Tidak bisa lagi 
kita melihat diri sendiri lagi. Tadi kan Prof Ikrar dan Prof Maswadi mengatakan local content itu 
harus kita perhatikan. Tidak lagi. Sejak tanggal 1 Januari 2016, local content dalam bahaya. 
Bukannya ga bisa dilihat, lihat, tapi diukur lah. Kalau mau bertahan dengan itu, nanti nasibnya 
sama dengan dinosaurus pak, punah. Kita harus adapt dengan situasi baru. Kebetulan juga 1 
faktor yang mematikan demokrasi, demokrasi tidak berlaku apabila air tidak ada. Saat itu juga 
yang ada adalah Kevin Coastner, Waterworld. Film itu pak di mana orang udah punya sirip dsb. 
Bangladesh sekarang pak itu merdekanya tahun 67an atau 68an. Oh 71. Saya kemarin denger 
kebetulan di 1 conference mengenai air. Waduh anak-anak Bangladesh harus bisa berenang. Pak, 
karena seluruh negerinya 80 tahun dari sekarang tidak lagi berbentuk darat, tapi air. Ga sampai 
punya sirip, engga. Tapi intinya adalah harus adaptif mereka. Tapi kalau Indonesia, ada bencana 
apa yang terjadi, rapat di kantor wapres. Itu udah pasti. Apapun bencana yang terjadi, mitigasi 
aja belum, apalagi adaptif. Next, ketahuan sama Pak Jokowi ikan aja ga punya paspor. Jadi 
bapak tangkep ikan Bangladesh, ikan Vietnam, gebukin juga ga bakal ngaku tuh pak. Jadi intinya 
kita bisa ambil. Banyak ikan kalau kita cerdas. Oleh karena itu 1 Januari 2016, posisi kita tidak 
sama dengan hari ini. Sangat berbeda. Next, pusat-pusat pertumbuhan baru. Jadi tadi itu betul, 
ada Batam, ada Bitung, dan sebagainya. Tujuan apa sih bikin pusat-pusat pertumbuhan? 
Tentunya merefer kepada MEA sekarang walaupun kita tertatih-tatih, tetapi kita mulai. Next, 
saya ga ulangin. Terus terang 9-9 nya statement politik. Masalah pembangunan politik, mau itu 
revolusi karakter bangsa, atau negara absen atau tidak absen, itu adalah pembangunan politik. 
Negara maritim itu hanya instrumen. Kadang-kadang kita mau bikin jadi negara buruh, 
boleh-boleh aja. Next, kalau kita biarkan seperti ini pak, nanti akan muncul United States of 
America cabang Indonesia bagian timur. Kalimantan itu pak People's Republic of China. 



Sumatra Selat Sunda ke kiri itu adalah Republic of India. Bukan tidak mungkin pak. Yang 
enggak cuma Jawa pak. Engga ada yang mau urus, ribet. Kebanyakan 160 juta. Jadi ini situasi 
kita coba bangun pak. Bukannya turun dari 59%, Jawa itu sekarang 65%, makin gede. Harus ada 
suatu terobosan besar. Kita akan lakukan alokasi HS number pak. Minol itu hanya ada di Bitung, 
barang konsumsi hanya di Makassar. Wah itu lumayan gede. Bagaimana caranya? Nah itu harus 
ada komitmen politik. Next, kawasan timur bapak ibu sudah tahu semua. Tetapi tidak ada jalan 
lain, kecuali United States of America cabang Indonesia bagian timur terjadi. Sudah keliatan kan 
pak, sama Mas Setya, Mas Riza sudah dibicarakan itu.  #02:04:03-1#  
 
  Next, nah ini programnya Pak Jokowi. Lakukan itu. Leverage kan tidak hanya 
Jawa. Kalau tidak pak, pertanyaannya kita akan punya paspor 3 nih Prof Ikrar. Next, nih 
barangnya, KEK 8. Jangan lupa, Pak Wariki kasih saya PR tambahan 14 lagi pak. Itu resminya 
pak. Ga resminya banyak bener nih. KEK ini dari 8 ini, sampai 2019 nanti, we must create 8 baru 
pak. Itu yang ijo-ijo itu baru pak. Jadi ada KEK, di sebelah kiri pak, ada KEK Sei Mangkei, 
basisnya itu oleochem. Itu bikin sabun kita pak, Unilever-based. Kita beli sabun aja 
bahan-bahannya impor pak selama ini. Shampo kita itu impor pak 80%, airnya aja 20% ga 
impor. Kemudian di bawah itu ada Tanjung Api-Api pak. Itu ada kawasan industri karet, sawit, 
oleochem juga. Kemudian ada MBTK tadi yang Maloy dibilang itu pak. Itu akan fokus pada 
gas-based, batu bara-based, sama iron and steel. Indonesia itu ibarat Lamborghini yang bodi nya 
merah, bagus, tapi mesinnya bajai. Ketika pertumbuhannya tancap gas, bukannya melesat, tapi 
malah mandek. Nah itulah mesin bajai ini mesti kita ganti dengan mesin Lamborghini. 
Kemudian ada Mandalika di Pulau Lombok. Tadi betul Prof Ikrar katakan bahwa tuan-tuan guru 
ini masih dominan. Tapi tuan gurunya itu berubah profesi. Dari bismillah ni rohma nirohim, jadi 
bismillah ni lahan nirohim. Lahan pak. Kita punya masalah besar. Jadi dengan pemda kita juga 
ada masalah. Tapi agak miris juga tadi Prof Maswadi mengatakan bahwa anggota-anggota DPR 
kita baik quality, padahal tadi dia kalau pada waktu Pak Harto turun tahun 98 itu berumur KTP 
17 tahun, maka sekarang hampir semua generasi DPR, atau belum ya, itu sudah tergantikan oleh 
mereka yang tidak pernah mengalami dictatorship atau otoritarianisme. Seharusnya punya 1 
optimisme nih dengan generasi politik yang akan datang. Soalnya itu penting juga tuh Bu Kadek. 
Pak Wariki mengatakan optimis kita akan menjadi objek turisme for democratic learning. Kita 
akan bikin pak, dari Thailand, dari mana-mana, kalah pak. Kita ga mungkin lagi balik otoritarian. 
KEK Palu nih pak, fokus pada logistik. Bitung itu sebenarnya jujur aja pak salah satu KEK yang 
secara PDB mungkin akan eksponensial kita harapkan. Karena tuna pak itu akan jadi center tuna 
oleh Bu Susi, dsb. Kita akan panjang kalau ngomongin detail. Tapi pak, itu Sei Mangkei sama 
KEK Bitung itu 2 hal yang akan sangat lucrative bagi investor.   #02:07:47-6#  
 
  Next, nah inilah PR nya Pak Wariki. Saya mau kasih tambahan-tambahan pak. Ini 
agak panik bombay pak, terus terang aja. Karena anggarannya ga ditambah, malah dipotong 2 
milyar, pusing juga. Rapat-rapat doang susah juga. Next, jadi pak, betul bukan hanya KEK atau 
kawasan industri PR nya Pak Wariki, tapi waktu kita bikin jalan, otomatis pusat pertumbuhan 
terjadi. Jujur saja, tol laut itu membuka 24 titik tambahan untuk pusat pertumbuhan. Jangan 
bilang tidak. Semua 24 pelabuhan itu akan menjadi open gate baru, industrial areal baru, 
plantation baru, dsb. Next, ini pak, mulai tahun berapa mudah-mudahan pada jaman Pak Jokowi. 
Ini pada menko polhukam saya sangat rely sama kawan-kawan di sana untuk membaca peta ini. 
Tidak ada lagi suami orang masuk ke Pulau Jawa. Kalau bisa ini diinternalisasi dalam arsitektur 
pembangunan politik di Kemenko Polhukam pak. Saya berusaha juga nanti sama Pak Wariki 



datang ke Bapak jelaskan ini. Kalau kita biarkan pak masuk ke Pulau Jawa, udah pasti pak itu 
bukan China industry lagi, udah ga ada. Semua impor aja dari China. Jawa hancur, ekologi 
hancur, ekonomi hancur, sosial hancur. Namanya bukan Sarinem lagi nanti, tapi Sai Sai Nem. 
Next, broadband juga membawa konsekuensi pada pembangunan politik. Bapak-bapak tahu 
sendiri kalau anak-anak kita sekarang kalau belajar, 2 menit pakai buku, 2 jam pakai gadget. 
Akhirnya memang gadget oriented, ga bisa kita hindari lagi. Next, kita bikin terusan pak, di Palu 
dan Parigi, tadinya kapal itu harus muter. Sekarang kalau bisa dengan 38,7 kilometer, kita bisa 
lakukan pemotongan waktu dan biaya. 1 hal pak pernah ngetop, itu soal penyatuan zona waktu. 
Dianggap itu sangat tidak relevan. Padahal kalau itu kejadian, dolar kita ga 13.600 pak. Mungkin 
1600. Tapi intinya itu adalah konsekuensi dari dinamika transaksi yang mungkin timbul dari 3 
market, Indonesia Timur, Tengah, dan Barat jadi satu. Next, ini masalah billing ya, masalah duit 
diperlukan sampai 5700 trilyun buat infrastruktur. Pak Jokowi bilang seperti itu sampai 2019. 
Masalahnya 5700 trilyun itu berapa persen yang ke Prof Maswadi, ke Pror Ikrar, atau siapa, gitu 
pak.  #02:10:47-3#  
 
  Next, pembangunan politik kita. Terus terang saya mungkin ga bisa taruh mana 
yang communicative politik, nanti saya diketawain Prof Maswadi. Udah kejauhan dari ilmu 
politik lo Dib. Nah kasian juga saya kan. Mendingan saya bersembunyi di balik bahwa saya 
murid beliau, nomenklaturnya nanti bapak yang ngurus. Next, 3 pak yang udah pasti kita aset. 
Bahwa bonus demografi, deadlinenya 2032. Lewat dari situ, beban kita secara sosial dan politik 
akan semakin berat. Bonus demografi hanya berlangsung 1 kali dalam hidup kita. Nanti 
mengulang lagi pak tapi kalau dinosaurus lahir lagi. Setelah itu yang kedua masyarakat Indonesia 
sekarang ini ga kenal otoritarian. Apalagi usianya sekarang, yang lahir tahun 80. Kadek lahir 
tahun berapa? #02:11:43-8#  
 
Kadek: Saya 88. #02:11:43-8#  
 
Pak Edib: berarti beliau ini pak sangat pro demokratis. Kalau kita kan masih mau otoritarian pak 
kadang-kadang. Apalagi kalau proyek. Aset ketiga sekarang ini gadget udah ga bisa dihindari, 
informasi dan sebagainya. Jadi yang namanya saluran politik tidak semata-mata LSM, tapi juga 
Nokia, Ericsson, udah mati juga pak. Samsung, udah mau mati pak, ngelawan Xiao Mi. Jadi dari 
kami pak, dari Menko perekonomian, mudah-mudahan sepakat juga Pak Wariki, adaptasi 
pembangunan politik bukan pilihan. Harus keluar dengan 1 terobosan baru. Sukseskan pusat 
pertumbuhan. Pembangunan politik dituntut lebih sophisticated. Jadi bukan hanya saluran 
tradisional tadi seperti tuan guru. Tuan guru pak yang namanya di Mandalika betul kita 
perhatikan. Kemarin Pak Kalla ke sana bukan hanya Novotel ya. Kita sekarang juga punya di 
situ Club Med, dan Pullman. Mengagregasikan kepentingan dan kebijakan program 
pembangunan. Kita harus bisa mengkomunikasikan pada masyarakat. Itu kerjaannya menko 
polhukam tuh. Kalau cuma dikasih tahu konsep-konsepnya, kaga ngerti. Kasih tahu transaksi 
ente ilang segini, baru resek tuh. Nomor lima, komunikasi dalam pembangunan politik harus 
cerdas. Jadi intinya saya ngelihat apa nih aset yang bisa dikasih ke pemerintah dari penelitian ini, 
kasih. Ass. Wr. Wb.  #02:14:05-8#  
 
Moderator: Baik, kita beri aplaus untuk Pak Edib. Jadi tadi Pak Edib menyampaikan sudut 
pandang Kemenko Perekonomian ya. Kita masih punya waktu 20 menit sebelum pukul 16.00. 
Masih bisa berdiskusi, memberikan tanggapan dan masukan juga dari para hadirin yang hadir. 



Saya buka 3, Pak Ganda, bapak, dan Pak Ari. Cukup 3 dulu ya. Oke. Pak Ganda silakan.  
#02:14:42-2#  
 
Pak Ganda: Terima kasih. Miris ya mendengar tadi dari Prof Maswadi dan Prof Ikrar. Terus tadi 
ada statement penting dari Prof Maswadi dan Prof Ikrar bahwa demokrasi itu menimbulkan 
ketimpangan. Nanti pas tanggal 1, orang asing masuk pak, itu koefisien gini kita sudah 0,43. Itu 
yang saya pikirkan sekarang itu. Investasi itu akan masuk hanya dinikmati oleh mereka yang 
besar. Itu yang jadi persoalan. Jadi saya mengkaitkannya dengan koefisioen gini nya itu loh. 
Gimana nih supaya katakanlah ketimpangan itu bisa dikurangi dengan investasi yang masuk ini 
pak? Masalah utama kita kan masalah ketergantungan ya. Ketergantungan investasi, 
ketergantungan teknologi, apalagi alutsista ya. Sampai ketergantungan pasar. Nah ini jadi 
persoalan besar. Mestinya di tiap-tiap daerah itu juga disiapkan. Secara sosial yang harus 
diperhatikan datang yaitu tersembunyi yaitu seperti ada 1 persoalan besar di Kep. Riau, Batam 
itu, yaitu tingginya tingkat HIV. Itu yang tadi tidak disinggung. Dulu saya pernah penelitian itu 
pak diminta oleh kementerian. Dan kadin nya sana, industrinya sana, pemdanya itu datang ke 
kami ke Labsosio, itu meminta agar tidak diekspos, kalau diekspos itu industri entertainment 
mereka mati. HIV pak. Jadi maksud saya nanti yang 8 daerah itu nanti HIV nya gimana. Polanya 
tuh begini, munculnya industri itu memunculkan lokalisasi. Itu secara sosiologinya. Begitu. Dan 
saya pikir Batam bukan untuk lesson learned ya. Karena nanti akan ada kawasan industri kan di 
8 KEK itu. Seperti apa. Nah di Batam itu, pasti kenal Mayau, tempat lokalisasi terbesar. Berarti 
ada apa? Ada trafficking di sana. Secara sosialnya. Saya masuk di sana, ketemu dengan 
preman-premannya. Traffickingnya tuh muter dari Batam, ke atasnya Anambas, kemudian ke 
Pontianak. Biar dianggap orang baru terus itu perempuan-perempuan. Jadi ini ada permasalahan 
sosialnya pak. Saya lebih ke sosial. Kalau demokrasi engga lah, bapak-bapak berdua ini udah 
jagoannya. Itu maksud saya yang harus kita tanggulangi. Trafficking itu pendatang. Semua dari 
daerah pesisir itu masuk. Kalau daerah Batam yang banyak Cinanya itu amoy-amoy dari 
Singkawang dan Medan. Itu. Jadi ada masalah migrasi. Dan itu semuanya kalau masuk ke 
entertainment itu, mohon maaf nih bapak-bapak yang ABRI ini, semua tempat di situ marinir 
kalau di Batam. Tapi apa syarat dari KEK ini? Order ya. Keteraturan. Dan kalau untuk lesson 
learned daerah pariwisata mungkin bukan Batam ya, tapi ke sebelahnya ke Bintan. Di situ. 
Karena di situ daerah resort Bintan. Karena di Batam itu ada daerah industri. Nah itu yang saya 
pikir harus dipilah-pilah memang. Kalau Bontang, saya pernah ke Sangatta juga pak. Kalau 
orang Bontang ada persoalan itu enclave itu. Baik ini LNG, sama PKT, enclave itu daerah. Di 
luar itu adalah daerah miskin penduduknya. Maksud saya ini bagaimana kesenjangan terhadap 
orang lokal itu bisa ditanggulangi. Demokrasi ini bisa ga, betul kata Pak Ikrar tadi, kalau media 
udahlah ga bisa diharapin. Bukan hanya pemerintah daerah yang bisa membeli korannya, KPC 
bisa, beli korannya. Jadi ga bisa terbuka. Itu yang jadi persoalan. Nah yang jadi masalah juga 
adalah konsep putra daerah ya. Sangat kuat. Ini nanti reaksinya sangat kuat. Saya udah sampai ke 
Mappi, Papua situ, yang ga ada listriknya itu. Ketemu dengan segala macam mereka yang mau 
merdeka atau tidak merdeka. Tapi sebenarnya masalahnya balik lagi soal kami kebagian apa? 
Apakah kami hanya jadi penonton aja atau seperti apa? Makanya jangan heran kalau mereka 
minta pemekaran, karena ga kebagian. Saya ngomong ini di gereja, padahal muslim saya. Jadi 
masalahnya pembangunan ini juga harus ada motornya pak. Motornya yang harus bisa 
berkomunikasi dengan orang lokal. Menurut saya begitu. Kalau engga, berantakan. Apakah itu 
ABRInya, apakah itu polisinya, pemimpin-pemimpinnya, seperti itu. Jadi suara-suara di lokal 
harus didengarkan. Mungkin itu saja dulu dari saya. Terima kasih. #02:22:51-8#  



 
Moderator: Terima kasih, Pak Ganda. Selanjutnya Pak Ari. #02:22:55-6#  
 
Pak Ari: Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya di sini diundang langsung oleh Pak Wariki. 
Pertama saya mencoba menangkap benang merah dari pembicaraan semua tadi. Pembangunan 
politik dijabarkan dalam demokrasi. Demokrasi itu untuk membuat kebijakan publik. Kebijakan 
publik inilah nanti yang akan menghasilkan pusat-pusat pertumbuhan baru. Tetapi saya ingin 
agak fokus ke pembuatan kebijakan publik yang jarang dilihat sebagai proses komunikasi. Jarang 
sekali. Seolah-olah komunikasi itu sudah berlangsung sebagai keterampilan kita semua. Pertama 
saya akan membahas agak teoritik dulu, tapi karena ini tempatnya ilmu ya, jadi tidak masalah 
saya kira. Saya akan mengutip Juergen Habermas. Ia mengatakan bahwa praksis kehidupan 
manusia itu sebetulnya cuma ada 2, yaitu kerja dan komunikasi. Maka betapa pentingnya 
komunikasi itu, hingga Habermas membuat buku berjudul Theory of Communicative Action. 
Sayangnya selama ini bahkan orang komunikasi sekalipun hanya mempelajari teori komunikasi, 
bukan teori tindakan komunikatif. Selain itu, Habermas juga membagi kepentingan manusia ini, 
pertama kerja, lalu komunikasi, dan politik, dan kekuasaan. Belakangan kekuasaan itu dia 
gabungkan di dalam komunikasi. Jadi kekuasaan itu masuk dalam komunikasi. Karena memang 
dari komunikasi lah bisa diperoleh dan diarahkan untuk kekuasaan. Dikaitkan dengan 
pembangunan politik, tentu kita tahu bahwa Habermas memiliki beberapa konsep-konsep 
penting mengenai pembangunan politik, antara lain ruang publik, kemudian demokrasi 
deliberatif. Dan 1 konsep yang penting juga tapi agak jarang dibahas itu pengilmiahan politik. 
Jadi politik bisa diilmiahkan. Nah masalahnya saya lihat di Indonesia politik jauh dari ilmiah. 
Tak kunjung menjadi ilmiah. Walaupun memang tak semuanya bisa diilmiahkan. Kalau kata 
Gidden, pendemokrasian demokrasi, itu sebetulnya memiliki kemiripan juga. Tadi dari Mbak 
Kadek di bagian analisis tadi, juga diberikan pentingnya pembangunan politik. Di sana juga 
disebutkan pentingnya optimalisasi pentingnya komunikasi, pers. Masalahnya adalah komunikasi 
yang seperti apa yang bisa meningkatkan partisipasi masyarakat, baik di daerah maupun di pusat. 
Tadi soal teknologi tadi disinggung. Kita tidak bisa menghindar dari kemajuan teknologi, maka 
proses komunikasi dan proses politik mestinya juga mengindahkan kemajuan teknologi itu. Kita 
juga sudah mengenal adanya e-demokrasi, maka pembangunan politik dan demokrasi dan 
pembangunan komunikasi yang seperti apa yang bisa meningkatkan partisipasi masyarakat 
dalam pembuatan kebijakan publik. Saya melihat sebenarnya begini, ada satu statement yang 
ingin saya tekankan, bahwa semua masalah ini adalah dengan kata lain hasil dari pembuatan 
kebijakan publik yang sangat buruk. Nah pembuatan kebijakan publik yang sangat buruk itu 
karena komunikasinya ga bener. Komunikasi yang ga bener ini apa, Habermas mengajukan suatu 
konsep, mesti ada rasionalitas komunikatif. Apa yang dia pandang atau mungkin secara lebih 
dekat, komunikasi yang rasional itu yang seperti apa. Komunikasi itu rasional kalau benar. Nah 
kebenaran proposisional di sana dikandung logika material. Kemudian ada ketepatan norma 
sosial. Dan yang ketiga kejujuran. Ini yang harusnya ada di dalam komunikasi. Jadi kita bisa kaji 
apakah kebijakan yang dibuat itu bener, logis, formal maupun material. Logis material itu mudah 
saja sebenarnya, yang empiris, faktual dan empiris. Yang logis formal misalnya bisa saja kita 
mengatakan itu kan deduksi. Apakah di dalam kebijakan itu terdapat kesesuaian hukum 
misalnya. Produk hukum yang paling tinggi misalnya dengan Pancasila, UUD 45. Adakah 
kesesuaian itu? Kalau tidak, ya maka kebijakan-kebijakan publik tadi mesti diganti, harus 
diperbaiki. Lalu di mana keterlibatan publik. Tadi ada teknologi komunikasi. Pers tadi ngeri 
sekali kalau sudah dikuasai seperti Prof Ikrar bilang. Berarti fungsi sosial pers sudah bener-bener 



ga jalan. Itu hanya fungsi bisnis saja. Nah ini yang seperti ini juga sudah menyalahi, harusnya 
ditutup pers seperti itu. Nah supaya mengatasi pers yang seperti itu. Sekarang media nasional 
juga seperti itu. Pemilik media bisa ngomong setiap hari, membuat pernyataan-pernyataan 
nasional. Seperti Prof Ikrar dan Prof Maswadi yang sering muncul di televisi, mungkin bisa 
sering membuat pernyataan publik, tapi bagi yang tidak, itu bagaimana? Sehingga bagi Mas Ikrar 
itu tidak terlalu terasa. Tapi bagi Mas Ganda, bagi saya, mungkin juga Mas Cecep, dosen-dosen 
ini kita cuma ngomong di ruang kelas. Dan kalau diskusi di sini, ya di sini aja. Ini paling 30 
orang paling banyak. Tidak bisa menjangkau lebih luas lagi. Padahal ini penting. Omongan 
seperti ini kan sebenernya untuk bangsa Indonesia. Tapi bangsa Indonesia mana yang tahu, 
hanya 30 orang ini. Yang saya bayangkan itu kalau misalnya semacam teleconference. Nah kita 
harus punya perangkat keras, sistem internet sendiri, kemudian ada semacam media interaktif, 
bisa lisan maupun tertulis, sehingga semua orang bisa memberikan pendapatnya. Dibuka semua, 
akunnya berdasarkan e-ktp. Begitu saja. Mau digunakan atau tidak, terserah. Sekarang ini tidak 
bisa. Di UI saja tidak bisa. Saya ngomong dengan pak rektor, pak dekan, ga bisa. Harus minta 
waktu khusus. Sebenarnya ini sudah ada teknologinya. Internet itu mendemokratisasikan. 
Membuat kita semakin egaliter, semakin inklusif, tetapi tidak dipakai karena kekuasaan itu enak. 
Semakin elitis, semakin enak kekuasaan itu. Terima kasih. #02:32:41-8#  
 
Moderator: Terima kasih Pak Ari. Yang terakhir.. #02:32:44-3#  
 
Pak Nelwan: Terima kasih. Nama saya Nelwan dari Menko PMK pak. Saya mungkin hanya 
ingin mengingatkan kita semua di sini. Pertumbuhan itu memang penting, karena itu adalah 
motor penggerak untuk kita semua bisa membangun. Tapi yang tidak kalah pentingnya tadi itu 
adalah menyiapkan ketahanan sosial masyarakat kita. Dalam arti juga tadi bagaimana distribusi 
itu bisa lebih merata. Selain mengejar pertumbuhan. Satu hal yang menarik bagi kami, waktu 
tahun 80an, kami di Papua itu tidak mengenal yang namanya HIV AIDS. Tapi begitu industri 
masuk ke Merauke, maka hari ini bapak bisa lihat di report kesehatan, Papua adalah prevalensi 
tertinggi HIV AIDS di Indonesia. Dan disusul nomor 2 oleh Papua Barat. Ini menjadi catatan 
penting bagi kita. Saya alhamdulilah cukup lama di sana, 28 tahun di sana sebelum bergabung di 
kementerian. Saya hanya mengharap nanti Pak Andi, sahabat saya dari polhukam, beliau yang di 
sebelah saya dari menko perekonomian, kita lebih intens melakukan pertemuan-pertemuan 
bersama. Karena apapun yang terjadi kita tidak boleh melupakan strategi-strategi yang dibangun 
di masa lalu. Pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas. Tidak ada yang lebih prioritas, tetapi itu 
adalah simultan, harus dilakukan secara terus menerus. Dan saya kira 3 menko ini sangat 
berkompeten untuk mengawal tujuan nasional ini lebih bagus. Di sisi lain, kita nanti tetap bisa 
berbuat bagaimana ketahanan sosial masyarakat kita itu benar-benar siap untuk, ga usah 
bermimpi dulu lah, mengerikan yang beliau bilang tadi itu kita harus bersaing secara global, 
secara lokal saja kita sudah banyak sekali terpinggirkan di rumah sendiri. Bahkan dari laporan 
terbaru dari masyarakat perkumpulan KB di Indonesia, di 2014 itu jumlah pengidap HIV AIDS 
di kalangan ibu rumah tangga itu sudah 3 kali lipat dari pekerja seks komersial. Ini masalah 
industrialisasi lagi. Di mana ada pusat-pusat pertumbuhan ini, ini akan menjadi 
persoalan-persoalan yang sangat serius. Tidak bisa dihindari. Maka sekali lagi ketahanan sosial, 
social resilience itu, harus benar-benar kita perkuat di masyarakat. Kemudian warning yang 
ketiga, dari data pantauan dari sistem pemantauan data kekerasan Indonesia, kebetulan kami 
kelola di kemenko PMK, sepanjang tahun 2014 saja ada kejadian 72.824 kejadian insiden 
konflik di Indonesia. Memang tidak ada yang skala besar seperti kejadian-kejadian sebelum 



tahun 2005. Tetapi sekarang trennya lebih meluas, lebih masif, menjangkau daerah-daerah di 
pinggiran. Mungkin itu tadi akibat dari kurang arifnya komunikasi dari media kita yang tidak 
menyaring informasi-informasi yang harusnya tidak langsung disampaikan ke masyarakat. 
Akhirnya hal-hal yang demikian itu cepat sekali terkontaminasi ke daerah-daerah yang 
seharusnya belum sampai ke situ tahap kerusakan budayanya. Ini mungkin sedikit tambahan dari 
kami. Terima kasih. #02:36:47-6#  
 
Moderator: Baik terima kasih bapak. Silakan bapak dari kemenko polhukam.  #02:37:10-7#  
#02:37:13-1#  
 
Pak Damisnur: Yang saya hormati peserta rapat atau seminar, rekan dari PMK, sering ketemu 
kita pak. Rasanya gini pak, kalau saya tidak ngomong, dari bapak ini sudah 8 kali disinggung 
Polhukam. Jadi saya ingat ini Pak Menko disebut-sebut tidak memberikan komentar, ini gimana 
gitu. Nanti saya dianggap cuma datang aja ke sini, makan. Jadi perlu saya memberikan suatu 
tanggapan. Sebenarnya ini bukan hal baru bagi saya pak. Karena saya baca-baca TORnya... Jadi 
gini pak, Polhukam itu kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan bukan 
sebagai suatu kementerian teknis. Jadi sifatnya hanya sebagai koordinator, baik di bidang politik, 
hukum, dan keamanan, itu sifatnya hanya mengkoordinir, koordinator, terhadap kementerian 
kementerian atau lembaga yang ada di bawahnya. Kurang lebih ada 13 tambah 15 dengan 
lembaga macam BNPT, komisi kejaksaan, komisi kepolisian, jadi secara teknis tidak terjun 
langsung. Namun kalau terjadi hal-hal yang sangat perlu mendapat perhatian, barulah di situlah 
fungsinya bagaimana dengan polisi, dengan tentara, dsb. Itu fungsi dan tugas. Kemudian 
mengenai pembangunan daerah yang masih tertinggal, banyak saya dengar tadi profesor 
menyinggung. Kebetulan saya dari polisi pak, asdep dari tentara, dari aspek keamanan, dari 
aspek ketahanannya juga. Memang di Polhukam itu lengkap, segala unsur komponen itu ada. 
Menurut saya pembangunan suatu wilayah tertentu, yang perlu mendapat perhatian adalah 
pembangunan sumber daya manusianya, baik perilakunya, mentalnya, karakternya. Kenapa ini 
saya tekankan, masyarakat lokal ada ga kesiapannya menerima pekerja-pekerja di bidang 
industri. Mungkin datang itu para pekerja ahlinya, di sini tidak siap. Akhirnya dia jadi 
pengangguran. Tapi tidak bisa disalahkan juga, karena itu tadi mental dan perilakunya. Jadi 
itulah yang saya tekankan tadi. Mental dan perilakunya harus mencontoh daerah lain yang lebih 
maju. Kemudian dari pihak birokrasi, saya kasih contoh pak, ketika saya tugas di Kalimantan 
Selatan. Dari segi keamanan, kabupaten yang paling kondusif itu Tapin. Pembangunan 
infrastruktur dan politik demokrasi, di Tapin itu pak sudah hampir 20 tahun, khususnya 
pembangunan jalan dan listrik itu cuma 1% biayanya. Dia beton pak 25 cm. Kenapa? Supaya 
jangan berulang-ulang pak anggarannya. Kalau sekarang, ada proyek, berapa lewatin meja di 
sini. Dampaknya, kualitas bangunan itu buruk sekali. Makanya pembangunan manusia, baik 
sebagai objek maupun subjeknya itu perlu. Itu dari segi birokrasinya. Kemudian baru-baru ini, 19 
Desember, hari bela negara yang ke 70, yang diproklamirkan Syarifuddin Prawiranegara di 
Bukittinggi. Saya salut sekali dengan program Nawacita bapak presiden, di mana salah satunya 
adalah pembangunan manusia dan revolusi mental. Kemudian waktu itu saya pernah datang 
ketika bapak memberikan paparan mengenai IDI. Masih ada pertanyaan yang mengganjal pak. 
Mengapa ada provinsi yang gubernurnya, anggota DPRDnya korupsi, tapi angka IDInya tinggi. 
Barangkali itu pak komentar saya. Terima kasih. Ass. Wr. Wb. #02:47:10-3#  
 
Moderator: Mungkin dari tim ada yang ingin merespon. Pak Direktur silakan. #02:47:14-9#  



 
Pak Wariki: Saya ingin merespon sedikit. Pertama, dari pak jendral dari polhukam saya respon 
dulu. Saya soalnya beberapa kali tadi menyebut tadi. Dalam pandangan saya, bapak di polhukam 
kan tidak polisinya pak. Bapak polhukamnya di situ. Jadi mau tidak mau harus masuk ke dalam 
jantungnya Mandalika itu harus tahu. Paling tidak itu aromanya itu ditangkap lah itu. Kan gitu 
kira-kira. Saya kira kami sering sekali ke menko polhukam. Dan concern mengenai 
masalah-masalah ini juga mendalam pak. Jadi begitu pak maksud saya singgung polhukam. 
Karena persoalan konflik sosial, bapak tidak langsung secara teknis, tapi pasti ada concern. Pasti 
ada concern mengenai bagaimana membangun suatu masyarakat, sehingga level dari konflik 
sosial, sesuai dengan undang-undang juga. Kualitas dari demokrasinya dengan berbagai 
dimensinya pak. Mengapa gubernur ini ketangkep kok indeks demokrasinya tinggi. Indeks 
demokrasi diukur dari 28 variabel pak, dari 3 aspek. Ada 3 aspek, 11 variabel, dan 28 indikator. 
Salah saya. Sehingga 1 indikator saja itu ketangkep itu. Mungkin ada money politic itu. Itu hanya 
1 indikator. Tapi dimensi lainnya ada hak bicara masyarakat, ada kekerasan ga pejabat terhadap 
masyarakatnya, ada ga kekerasan antar masyarakat, peran DPRD seperti apa, partai politik ada 
ga kaderisasi, peran wanitanya mewakili di politiknya bagaimana, dll ada 28 indikator. Jadi kalau 
gubernurnya ketangkep dia mungkin hanya berkurang sedikit saja. Tapi aspek-aspek yang lain 
masih tinggi. Kira-kira begitu jawabannya barangkali. Saya pikir saya sangat menikmati pak, 
karena mungkin sudah lama pak tidak kuliah, sehingga khususnya dari perspektif para profesor. 
Saya jujur saja laporan ini belum sempat saya koreksi, jadi belum ada waktu untuk membaca 
sebelum dipresentasikan. Jadi ini memang kami lari-lari ini, jujur saja. Sehingga saya mungkin 
secara pribadi juga merasa, antara perspektif yang kita gunakan atau kerangka berpikir yang kita 
gunakan dan realitas yang ditangkap itu belum disusun untuk disimpulkan secara lebih 
sistematis, sehingga kesan saya masih tercerai gitu. Ini mohon maaf, ini internal sebenarnya. 
Internal antara saya dengan staf. Jadi saya belum sempat menghaluskan report ini. Karena ini 
juga pertama dilaporkan dan saya membacanya pas perjalanan ke sini. Sehingga kesan pertama 
saya adalah ini masih tercerai berai. Fakta itu diungkapkan secara agak bebas. Kalau seandainya 
itu dikonekkan dengan kerangka berpikir, itu lebih sistematis, buktinya Prof. Maswadi. Beliau 
tidak banyak fakta-fakta tapi link nya jelas. Kalau persoalan sosial masih dominan, level 
demokrasinya akan bermasalah di sana. Itu kan enak dilihat hubungan antar variabelnya begitu 
ya. Nah saya pikir report ini nanti dibuat lebih sistematis tadi sesuai dengan kerangka berpikir. 
Ini semua sudah menunjukkan uraian dari variabel-variabel dalam kerangka berpikir. Tetapi 
pengelompokkannya barangkali belum, sehingga orang biasanya melihat dalam kerangka 
berpikir yang analitik itu lebih enak kalau itu jelas. Ini menyebabkan ini, ini connect nya dengan 
ini, jelas. Nah saya sekali baca, tapi kesan saya masih tercerai.  #02:54:21-9#  
 
  Jadi apa yang disampaikan oleh Prof. Maswadi dan Prof. Ikrar tadi itu saya 
semakin kuat ini, kami melihat begini pak, persoalan-persoalan politik di Indonesia ini kan 
memang multifacet. Tetapi mungkin ada juga yang core dari persoalan itu yang mungkin perlu 
mendapat perhatian ke depan. Saya mungkin tidak langsung ke kasus politik di lokasi KEK atau 
lokasi pertumbuhan ini. Tapi perpolitikan secara umum, mohon maaf kalau saya salah, tapi saya 
punya feeling, menggunakan common sense saja, itu money politic saya kira yang harus 
diturunkan. Solusinya juga beberapa upaya. Saya terus terang dari common sense itu, 
komunikasi dengan beberapa orang yang tahu politik, tapi saya belum komunikasi dengan Prof. 
Maswadi dan Prof. Ikrar, dan saya juga ini mungkin perlu dicatat bagi kawan-kawan di politik, 
kita kayaknya harus ada series of meeting atau discussion mengenai kehidupan politik di 



Indonesia, sehingga pengembangan kebijakan dari Bappenas untuk pembangunan politik di 
Indonesia itu nantinya bisa supaya lebih menukik. Nah kami berpikir saat ini, common sense 
kami money politic itu harus diturunkan. Saya mendengar dari kajian itu misalnya regulasi 
pemilunya harus disederhanakan, karena ada conflicting pasal. Lalu sistem pembiayaan pemilu 
dan kampanye. Nah ini Prof Maswadi ini juga pernah kita bicara waktu di Bogor. Ini juga kami 
juga malah ditantang oleh Menteri Bappenas. Minggu lalu kami raker di Bandung mengenai 
anggaran 2017. Jadi Bappenas itu akhir tahun ini sudah bicara 2017, karena 2016 sudah diketok. 
Karena menteri Bappenas akan menghadap presiden di minggu kedua Januari untuk anggaran 
2017. Menteri Bappenas men-challenge, sekarang berapa anggaran untuk partai politik. Kalau di 
Inggris, 30% dari budget partai itu dari negara. Di Indonesia, saya hanya berapa milyar saja, 
0,01% atau berapa dari budget partai. Tapi persoalannya tidak hanya sekedar angka itu, tapi juga 
akuntabilitas partai itu sendiri, kemampuan dari personel partai itu, kemampuan dari mekanisme 
kontrolnya juga. Ini mohon maaf common sense reformasi birokrasi saya pakai di situ. Ini 
sesuatu yang masih harus kami dalami lagi pak. Sehingga apabila bayangan kami pak, ini harus 
kami putuskan tidak lama lagi pak, di awal quarter pertama itu saya harus memutuskan proposal 
untuk ini kepada menteri. Itu yang bikin ya kita-kita ini. Pak menteri nantang gini, kasih 3 
trilyun. Kalau 3 trilyun langsung begitu saja saya juga agak deg-degan pak dengan kualitas 
mekanisme kontrol, apakah nanti melibatkan BPK atau BPKP, LSM. LSM sendiri juga tidak 
semuanya bisa dipegang pak.  #02:58:17-8#  
 
Prof. Ikrar: Ini saya tambahkan sedikit ya. Kebetulan saya ikut dalam kajiannya ICW ya 
mengenai anggaran untuk partai. Jadi tidak semua LSM itu anti pemerintah ya. Sebenarnya 
mereka itu juga banyak yang bantu pemerintah. Kajian itu menunjukkan bahwa angka Rp 85 per 
orang.  #02:58:37-8#  
 
Pak Wariki: 108 #02:58:37-8#  
 
Prof. Ikrar: 108 sekarang ya. Itu memang nothing untuk 1 kegiatan partai ga ada itunya. Nah 
memang kajian kami itu memang nanti tidak langsung trilyunan gitu ya. Tapi nanti ada tahapnya.  
Nah jadi nanti Pak Wariki undang aja ICW CS ya. Jadi kami punya, society atau civil society 
yang mempersiapkan itu. Memang awalnya itu yang mengundang itu waktu itu PDIP, tapi kami 
bukan untuk PDIP. Ini ada series diskusinya.  #02:59:20-7#  
 
Pak Wariki: Terima kasih. Jadi bayangan kami pak kami akan mengundang series of ahli. Saya 
akan mengundang bendahara partai. Semua bendahara partai akan kami undang blak-blakan. 
Berapa sih. Jadi kami nanti bisa membuat usulan ke Pak Menteri, ini loh pak jangan brek 3 
trilyun, atau memang harus brek 3 trilyun juga gapapa. Tapi harus didalami dulu. Nah ini nanti 
kegiatan di Direktorat Politik harus menukik ke situ antara lain. Ini strategic. Karena money 
politic ini harus kita turunkan. Gitu kan. Nah antara lain kan harus kita sangoni. Ini kan juga 
entitas publik. Partai politik itu. Bukan hanya birokrasi saja yang disangoni. Tapi persoalannya 
kan akuntabilitas, mekanisme kontrol, dsb. Saya kira dibangun suatu sistem dulu ke arah 
kehidupan demokratis yang lebiih baik ke depan. Ini dari sisi makronya lah.  #03:00:33-0#  
 
Prof. Ikrar: Tapi hasil penelitian LIPI menunjukkan banyak daerah, termasuk di Jawa, orang ga 
akan datang ke TPS kalau ga dikasih ongkos. #03:00:43-5#  
 



Pak Wariki: Nah itu yang butuh waktu lama. Jadi saat ini, ibaratnya social values itu sudah 
jungkir balik. Tapi kan kita ga boleh pesimis. Kita ga boleh ini begini saja terus. Harus dibalik 
lagi dengan berbagai cara. Mungkin adek-adek yang lahir di tahun 80an, seperti Mbak Kadek 
tadi itu dimulai macem-macem upayanya untuk itu Pak. Tapi kepercayaan kita, kita tidak 
menyerah dengan masyarakat yang malah minta serangan fajar. Kira-kira begitulah. Jadi sudah 
jungkir balik ini. Dampaknya kan luar biasa. Ini sebenarnya social capital yang hancur sudah. 
Kan gitu. Dan dampaknya macem-macem, pengangkatan pegawai ga bener. Dan sebagainya. 
Jadi ini upaya yang menyeluruh. Kami berterima kasih dari perspektif yang dari Prof. Maswadi 
tadi jelas stagingnya. Saya kira kaderisasi parpol, nanti termasuk di dalamnya penggunaan 
anggaran itu, gitu kan. Kapasitas DPRD kami sudah, pagi tadi kami rapat dengan Kemendagri. 
Kami akan lanjutkan rapatnya. Jadi Pak Menko, ini banyak kerjaan pak. Bapak auranya harus 
bapak tangkap juga ini maksud saya. Kita sama-sama pak. Kan anggaran kemenko polhukam 
juga bersama kami rembukannya. Jadi Pak Zaini, Kol. Zaini, ini tolong pak, harus didukung ini 
pak. Kelihatannya sudah waktunya masuk sesko pak. Jadi ini kerjaan panjang dan luas. Baru 
bangun soal peradaban kita dalam berkehidupan berdemokrasi dan berpolitik itu. Jadi poin-poin 
yang disampaikan bapak profesor dua-duanya tadi sangat penting dan nanti saya kira 
di-incorporate di dalam finalisasi laporan ini. Supaya lebih sistematik laporannya. Kesan saya 
mohon maaf ini, saya blak-blakan aja. #03:03:30-8#  
 
  Kemudian mengenai apa yang disampaikan Mas Ganda tadi, mengenai dampak 
sosial ini, sementara saya ini Direktur Politik. Maksud saya nanti mungkin PR itu akan saya 
komunikasikan dengan direktur yang lain di Bappenas. Ini masalah pembagian wilayah dan 
wewenang saja. Menarik sekali dari sisi sosial juga. Tapi kita menganggap Batam dan apa tadi, 
Bontang itu bukan sebagai model dalam arti model, bukan. Tetapi sebagai perbandingan yang 
dulu seperti apa, dan yang baru seperti apa. Tidak dalam arti lesson learned. Lesson learned itu 
bukan berarti selalu berarti positif, tetapi juga yang negatif nya kita lihat. Begitu Mas Ganda. 
Dalam artian negatif pun lesson learned. Bahkan di Batam itu juga setelah kita buat FGD, 
kebuka dari bapak-bapak mengenai bahwa sebenarnya mereka juga kurang puas dalam 
perkembangan di sana. Mereka kurang dilibatkan. Tapi intinya adalah jangan sampai local 
people itu tertinggal jauh. Kan di situ. Makanya waktu itu saya minta Bappeda, kenapa ga dibuat 
1 program untuk semacam affirmative program untuk memerhatikan lebih khusus. Di Prancis 
juga ada kok. Ga masalah. Di Papua juga sekarang ada affirmative action di Papua untuk 
pejabat-pejabat itu. Hanya kekhususan saja. Jadi karena khawatir terlalu tertinggal nanti. Jadi 
saya kira hal-hal semacam itu juga legitimate untuk dilakukan oleh suatu pemerintahan, 
mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang jauh lebih buruk di masa yang akan datang. 
Barangkali itu dari saya. Nanti reportnya akan dibuat lebih sistematik. Terima kasih atas 
masukan-masukannya. Saya pikir begitu sementara. #03:06:44-5#  
 
Moderator: Terima kasih pak direktur. Jadi pada akhirnya waktu juga yang akhirnya 
memisahkan kita. Saya kira diskusi pada hari ini sangat konstruktif untuk menambah masukan 
dalam mebuat laporan akhir dari Bappenas ya. Jadi dari Pak Edib yang sudah mengingatkan 
sebentar lagi kita akan masuk ke kondisi yang baru. Kemudian di dalam kondisi itu demokrasi 
itu tetap harus dijalankan. Sejalan dengan itu harus ada pemerataan ekonomi agar tidak ada 
dampak sosial yang muncul. Saya kira itu saja. Terima kasih. #03:07:38-5#  
 
Pak Wariki: Tambahan sedikit. Saya kira merespon Prof Ikrar tadi, civil society juga termasuk 



yang harus dimatangkan dan jadi PR bagi kami. Malah di RPJM itu ada yang namanya 
democracy trust fund, yang tadinya saya agak ragu begitu. Tetapi saya diskusi terus dengan 
kawan-kawan LSM dan Kemitraan, dan Perludem, dengan ICW baru sekali saya bicara. Ini 
sekarang ini saya secara prinsip ga masalah. Kan ini public money. Public money itu kan bukan 
hanya untuk birokrat saja. Tetapi juga di dalam undang-undang 23 sekalipun ada tugas untuk 
memperkuat civil society. Dan saya sedang mempelajari fund channeling untuk civil society. 
Nanti soal akuntabilitasnya tentu dibangun bersama-sama. Tapi saat ini kan kami untuk membuat 
dokumen kepada LSM kan harus melalui Kemendagri. Jadi katakanlah ada anggaran 46 milyar 
mau dikasihkan ke LSM untuk supaya tidak tergantung dari CSR dan tidak terkontaminasi 
pesan-pesan tertentu misalnya. Kalau dari pemerintah mereka ada, di Sulawesi Selatan, mereka 
reluctant menerima dari pemerintah karena dianggap akan dikooptasi oleh pemerintah. Padahal 
pemerintahnya ya kayak kami gini. Kalau bagi kami justru kehidupan demokrasi yang lebih 
natural, yang asas hukum tetap diikuti. Kita tidak ada kepentingan untuk partainya Pak Jokowi 
atau partainya Pak Prabowo, kan ga ada urusan untuk itu. Tapi bahwa kehidupan partai politik 
harus didukung, itu yang ada dalam pikiran kami. Saat ini kami sedang, saya minta 
kawan-kawan LSM coba mendalami UU itu ketemu ga tentang fund channeling. Belum ketemu 
itu. Syukur-syukur kalau Bappenas bisa kasih uang ke LSM sama dengan mengalokasikan 
anggaran ke kementerian. Wah itu bagus, karena saya juga sebebas-bebasnya ga bisa seenaknya 
juga. Harus ada payung hukumnya untuk menyalurkan alokasi anggaran itu. Jadi kami dengan 
Kemitraan itu kemarin cari undang-undang yang menyebutkan itu. Kalau engga, ya diubah 
undang-undangnya. Tapi secara prinsip, ga ada masalah. Birokrasi perlu didukung, malah kalau 
birokrasinya memble, saya cenderung mendukung perbaikan LSM untuk perbaikan kehidupan 
demokrasi yang lebih berkualitas. Bukan partisan. Tapi tujuannya untuk memajukan bangsa ini. 
Ibu dan Bapak sekalian, kami mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kehadiran 
ibu dan bapak sekalian serta sumbang saran dan masukannya. Mohon maaf apabila ada 
kekurangan-kekurangan. Demikian. Ass. Wr. Wb.  
 



Wawancara Pak Sektiono 
Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Bontang 
Bontang, Sabtu, 12 September 2015 
 
Ket: 
P1: Penanya 1-Kadek Dwitha 
N: Narasumber-Sektiono 
 
P1: Makasih udah datang, biasanya peneliti loh yang nyamperin narasumber hahaha 
jadi ga enak #00:00:09-7#  
 
N: Tidak apa-apa sudah biasa aja.. #00:00:11-9#  
 
P1: Ngga apa-apa ya #00:00:11-8#  
 
 N: Yang mana yang sempat #00:00:14-5#  
 
P1: dan hari Sabtu Pak, kita jadi ga enak ganggu waktunya hehe #00:00:17-5#  
 
N: Tdi malam saya sebenarnya..#00:00:24-1# 
 
P1: Hmm.. Lagi sibuk apa aja pak? #00:00:27-5#  
 
N: Biasa aja sih kan namanya juga saya tokoh kan, belum tokoh sebenarnya #00:00:35-
5#  
 
P1: Tapi kan persoalannya siapa yang mentokohnya, tapi kalau yang 
mentokohkannnya banyak, berarti sudah bisa dikategorikan sebagai tokoh #00:00:47-
4#  
 
N: yah Alahamdulilah, kalau mau ceritakan tentang itu, saya 3 tahunyang lalu 
dipercayakan untuk jadi mandornya Orang-orang Jawa yang dari dulu itu 15 paguyuban 
Jawa sekarang menjadi 26 #00:01:08-2#  
 
P1: 26 Paguyuban Jawa, itu 26 berdasarkan apa pak, maksudnya mereka kenapa bisa 
sampai 26 kenapa tidak 1? #00:01:18-8#  
 
N: Dari daerah-daerah. #00:01:17-7#  
 
P1: Dari daerah-daerah, okay, terus. #00:01:20-7#  
 
N: Jadi, makanya tahun 2003, tokoh-tokoh Jawa yang ada di Samarinda supaya orang-
orang ini tidak "Oh kamu ini dari daerah A dari daerah B", tidak ada gap, dan mulai 
kapan Paguyuban Keluarga Tanah Jawa. #00:01:40-4#  
 
P1: Kapan Paguyuban Keluarga Tanah Jawa, terus, itu 2003 ya? #00:01:51-9#  



 
N: 2003 berdirinya, pada periode kedua saya minta untuk menjadi komandannya disana 
Itu tadi dari 15 Paguyuban menjadi 26. mulai apalagi waktu itu, namanya menurut saya 
bagus yang tadinya Orang Ngawi, ya sudah Orang Ngawi saja, akhirnya oh kok 
ternyata disana guyub. Perkembangannya, ngga tau namanya nasib, tahun kemarin 
saya malah dipercaya untuk menjadi komandan seluruh paguyuban yang ada di tempat 
kita dan amanah ini cukup berat kalau mau dikerjakan sendiri. Pengurusnya 
alhamdulilah periode kedua saya dipercaya itu, jadi cukup berat juga, namun sesuai 
dengan keadaan Paguyuban Jawa yang ada di Bontang, terus diamanahkan lagi 
menjadi ketua itu tadi, Forum Pembauran Kebangsaan yang membawahi seratus tiga 
paguyuban #00:03:15-6#  
 
P1: 103 paguyuban, itu seluruh, seluruh etnis ya, 103 berarti ya? Nah, itu biasanya 
kegiatannya apa aja pak dengan 103 etnis ini, 103 suku? #00:03:32-8#  
 
N: Macam-macam, kami masing-masing paguyuban mempunyai kegiatan, yang 
induknya ini yang jadi bisa membagi waktu, ini siapa, ini kegiatan apa, seperti itu 
#00:03:45-9#  
 
P1: Keliling terus #00:03:45-9#  
 
N: Keliling terus, kalau bicara FPK ini kan memang bentukannya pemerintah makanya 
FPK itu ada yang bilang ini plat merah, ngga bisa kemana-mana, ini yang menjadi, 
dalam situasi sekarang, netralitasnya harus dicacah, netralitas seperti apa, kan masih 
abu-abu kalau yang seperti itu #00:04:14-1#  
 
P1: Kondisi seperti sekarang maksudnya Pilkada ya pak? #00:04:08-1#  
 
N: Ya, memang #00:04:19-0#  
 
N+P1: hehehe #00:04:19-0#  
 
N: Agak, jadi agak-agak berat #00:04:23-2#  
 
P1: Tapi Paguyuban, kalau dari ceritanya, berarti Paguyuban di Kota Bontang ini ada 
jauh sebelum FPK ada dong ya pak, maksudnya, tidak diinisiasi oleh pemerintah, 
berarti memang masyarakat merasa perlu bikin Paguyuban-paguyuban itu secara 
swadaya. Nah, biasanya dari paguyuban ini, benefit apa yang diperoleh warga, 
keuntungan apa yang diperoleh warga sehingga mereka mau bikin paguyuban, apakah 
hanya supaya mereka merasa ada temannya aja atau mereka mengerjakan sesuatu 
yang khusus begitu. #00:05:01-4#  
 
N: Khusus ada, yang pasti mereka ingin dari daerahnya ada disini, karena dia merasa, 
rasa rindunya terhadap daerah yang jauh ini, itu awalnya, yang kedua, kerukunan, 
bahwa mereka punya teman, seperti yang tadi mbak sampaikan itu, tercapai disitu, 
tentunya hanya kumpul-kumpul di arisan #00:05:31-0#  



 
P1: Oh hanya di arisan? Kegiatannya biasanya? #00:05:31-3#  
 
N: Kegiatannya biasanya ya arisan begitu saja, dari arisan, arisan, arisan. Dari seluruh 
arisan kumpul, sehingga dari situ, guyubnya itu terasa sekali. Kalau bicara tentang FPK 
tentu disini mengurangi kesenjangan, tidak ada yang merasa besar sekali, tidak ada 
yang merasa dikecilkan sekali, jadi kalau hartanya cuma sedikit dia bisa bergabung, 
yang gede juga melihat, ituloh teman saya kasian. Jadi kesenjangan minoritas dan 
mayoritas #00:06:12-1#  
 
P1: Dihilangkan di FPK #00:06:16-6#  
 
N: Dihilangkan di FPK #00:06:16-6#  
 
P1: Nah, sebelum Bapak, Bapak jadi ketua FPK sejak kapan? #00:06:24-5#  
 
N: Tahun kemarin #00:06:24-5#  
 
P1: Sebelum Bapak, itu dari IKAPAKARTI juga? #00:06:26-9#  
 
N: Bukan, dari suku Bugis #00:06:29-7#  
 
P1: Ooh dari Bugis. ohh KKSS ya? Berarti memang ketuanya itu ada konvensi atau ada 
apa bahwa digilir ngga hanya dari satu ikatan aja ya, ngga hanya dari satu suku, oke.. 
#00:06:47-0#  
 
N: Jadi kalau boleh cerita, yang awal sekali itu dari Madura  #00:06:51-0#  
 
P1: Ohh oke, itu tahun berapa pak? #00:06:51-0#  
 
N: Lupa saya, belum FPK soalnya masih Paguyuban Etnis #00:06:57-0#  
 
P1: Hmm Paguyuban Etnis ya dulunya #00:07:01-3#  
 
N: Kemudian, habis itu dari Dayak, abis itu dari Sunda pak Yoyo, abis itu dari KKSS pak 
Karim, baru setelah itu saya #00:07:13-3#  
 
P1: Berubahnya jadi bernama FPK itu sejak kapan pak? #00:07:16-0#  
 
N: Sejak Pak Wari, 6 tahun yang lalu #00:07:19-6#  
 
P1: 6 tahun yang lalu baru, dulunya namanya Paguyuban Etnis #00:07:25-4#  
 
N: Paguyuban Etnis... #00:07:25-4#  
 
P1: Dan itu dibentuk secara swadaya oleh paguyuban-paguyuban kecil yang ada gitu 



ya, berarti mereka memang eh etnis-etnis yang ada di Bontang ini sadar betul bahwa 
mereka butuh punya paguyuban tadi ya pak ya. Nah bicara IKAPAKARTI sendiri pak, 
punya ngga pak di IKAPAKARTI itu data mengenai berapa jumlah estimasi orang Jawa 
yang ada di Bontang, berapa persen dari total eh masyarakat Bontang yang merupakan 
Orang Jawa, pendataannya ada ngga pak? #00:08:03-0#  
 
N: Pendataannya ada, cuman akurasinya ngga bisa, karena apa, sebetulnya selalu 
bertambah, bertambah terus, kalau dulu kan, orang tua-tua, sekarang yang muda yang 
lulusan sekolah, lulusan dari sini, mereka.. #00:08:31-5#  
 
P1: Kalau bicara presentase? #00:08:31-5#  
 
N: 40 atau 40 sekian persen mungkin iya, distatistiknya memang seperti itu. #00:08:45-
1#  
 
P1: Oke, dan ini yang disadari secara politis oleh calon walikota hahaha. Nah, hmmm 
dari untuk, kemarin kan pak saya datang FGD, nah dari FGD itu dikatakan bahwa, apa, 
Forum Pembauran ini punya aktivitas sampai ke kelurahan. #00:09:06-9#  
 
N: Ya #00:09:06-9#  
 
P1: Ya benar ya pak? #00:09:10-2#  
 
N: Dibentuk, bukan aktivitas #00:09:11-5#  
 
P1: Oh Dibentuk #00:09:11-5#  
 
N: Jadi dari mulai kota, kecamatan sampai kelurahan #00:09:16-4#  
 
P1: Berarti Bapak membawahi beberapa ini lagi, apa sih istilahnya pak? #00:09:19-4#  
 
N: Ya, FPK Kota, FPK Kecamatan, dan FPK Kelurahan #00:09:25-2#  
 
P1: Biasanya kan FPK itu, biasanya kan FPK hanya ada sampai di tingkat kota, kenapa 
Bontang merasa perlu punya FPK sampai tingkat kelurahan? #00:09:32-1#  
 
N: Ya karena orang-orang ini kan, di Paguyuban-paguyuban ini, kalau hanya di kota 
nya saja, selesai, tapi kalau punya tugas dari FPK untuk membangun suatu  kerukunan 
tidak terbatas hanya di kota saja, undangnya jadi repot kalau hanya di kota saja, pasti 
kalau ada sosialisasi atau ada berita apa tentang pemerintah, pastinya lewat 
kecamatan, lewat kelurahan, seperti itu, sosialisasinya ini, itu bisa merata untuk 
kegiatan-kegiatan FPK. #00:10:21-6#  
 
P1: Kabarnya juga FPK Bontang, jadi salah satu contoh FPK Nasional ya pak ya? 
#00:10:28-4#  
 



N: Beritanya begitu #00:10:28-4#  
 
P1: Beritanya begitu ya hahaha Nah, tugass dari FPK sendiri itu selain sosialisasi tadi, 
apa yang dari pemerintah, sebenarnya sudah ada struktur pemerintahan kan sampai 
keluarahan, itu hal lain, ngga mungkinlah sebuah organisasi dibentuk tanpa fungsi yang 
lain, nah selain sosialisasi, apa sebenarnya tugaaasnya FPK sampai ke level 
kelurahan? #00:11:06-5#  
 
N: Pastinya begini, bahwa di Kota Bontang ada 103 paguyuban, pertama tugasnya 
membaurkan, tadi yang sudah saya sampaikan, tidak ada yang merasa besar dan ada 
yang merasa kecil, sehingga kerukunan di Kota Bontang bisa terjaga, untuk membantu 
pemerintah tentunya kondisifitas Kota Bontang merupakan salah satu tugas pemerintah 
untuk membantu pemerintah kita ini jadi kalau mendengar bahwa FPK mengurus 
perselisihan #00:11:46-2#  
 
P1: Maaf pak, Bapak mau minum apa? #00:11:46-2#  
 
N: Saya air biasa aja #00:11:52-5#  
 
P1: Baik, silahkan pak #00:11:57-9#  
 
N: Jadi, kalau ada perselisihan, kesenjangan, kalau kita dengar, biasanya saya hadir, 
tidak harus menunggu, kalau saya bikin cerita, jadi ada kasus saya tidak heboh, jadi 
saya datangi siapa yang bertugas dibidang itu  tolong kesana, ini bagaimana, kalau 
butuh saya, saya akan hadir, kalau mau kemana saya kesana, dan ini saya pantau 
sampai selesai. Terus juga kesenjangan, ada warga yang merasa dianaktirikan sama 
pemerintah, saya datangi, masalahnya apa, kalau masalahnya cuma itu, tidak harus 
begini, saya bisa menjebatani, saya datangkan, saya ketemukan. Ada yang bilang wah 
ini FPK bisa begini begitu, saya tidak suka seperti itu, yang saya ingin hanyalah 
persoalan ini selesai #00:13:23-2#  
 
P1: Tadi bapak menyebutkan perkelahian pak, eeh, nah, apakah hal-hal seperti 
perkelahian sering terjadi? Maksudnya yang motifnya kaya motif yang berbau agak 
etnis gitu kan nah apakah intensitasnya tinggi pak? #00:13:43-3#  
 
N: Kalau intensitasnya, akhir-akhir ini, menurutnya tidak. #00:13:47-7#  
 
P1: Akhir-akhir ini ngga ya? #00:13:47-7#  
 
N: Akhir-akhir ini. Mungkin kesadaran, bahwa tidak ada untungnya, tapi dulu, ya, jadi 
ada senggolan ada, ini pasti siapa dengan siapa bukan namanya. #00:14:01-8#  
 
P1: oohh Okeey... #00:14:01-8#  
 
N: Ini dari mana, ini dari mana, kalau dulu sering, kalau sekarang, alhamdulilah agak 
berkurang, mungkin kesadarannya sudah terbentuk. #00:14:17-5#  



 
P1: Kalau tadi juga Bapak menyebutkan, mungkin kalau misalnya ada permasalahan 
dimana kelompok tertentu merasa dianaktirikan  oleh pemerintah begitu, itu ada pak? 
#00:14:28-4#  
 
N: Ada, umpanya, sisi pekerjaan iya, kenapa yang sana kok lancar kalau  giliran di 
tempat kami kok ngga, demo, kalau mau demo kan musti ada permintaan ke polres, ijin, 
ke polres biasanya melapor: Pak, ini mau.. Oh yasudah. Kalau saya di FPK, ada yang 
melapor untuk itu, saya katakan: "apa sih masalahnya?" kalau hanya kecemburuan 
seperti ini, buang-buang tenaga, rugi. biasanya sih begitu. alhamdulilah dingin-dingin 
saja  tapi bukan berarti akhirnya ngga bekerja. Bahkan saya, kadang-kadang bilang 
FPK tuh ngga ada kerjaannya. ya, ketika Bontang aman, mau kerja apalagi, begitu. 
Jadi, mudah-mudahan ini bisa berlanjut ke atas, keinginan dari semuanya. #00:15:44-
9#  
 
P1: Nah, sejak kapan sih pak mulai, etnis Jawa, Bapak sendiri tinggal disini sejak 
kapan? #00:15:50-7#  
 
N: Tahun 80 #00:15:50-7#  
 
P1: Yahun 80, oh tahun 83, sejak kapan harus migrasi dari Jawa, itu banyak datang ke 
Bontang pak? #00:16:04-1#  
 
N: Tahun 80an itu, waktu itu saya datang, tahun persisnya saya tidak tahu, tapi di era 
saya, Orang Jawa sudah banyak, karena ada proyek. Waktu itu pembangunan Kaltim 1 
#00:16:15-0#  
 
P1: Oh dari pembangunan, sejak pembangunan Kaltim 1 itu ya #00:16:19-5#  
 
N: Mulai dari itu, kalau orangnya jalannya aja, kalau saya pernah cerita, dorong bis 
jalannya becek, bisnya lari aku yang jatuh hahaha. seperti itu #00:16:36-6#  
 
P1: Maaf pak, bapak bekerjanya di salah satu perusahan PT. Badak atau... #00:16:41-
9#  
 
N: Pupuk Kaltim #00:16:41-9#  
 
P1: Ooh  di Pupuk Kaltim. #00:16:49-0#  
 
N: Dari tahun 83 saya di Pupuk Kaltim, kemaren 2011 pensiun, satu tahun saya 
menikmati itu, kalau di PKT kan waktu itu, sekarang kan agak berubah, 6 bulan itu, 
istirahat digaji penuh, menghadapi pensiun, 6 bulan itu saya pensiun, saya nikmati 
uangnya, kebetulan waktu itu, anak saya masih ngambil S2 di Jogja, oke itu aja. 
#00:17:21-2#  
 
P1: hahaha Setelah pensiun tidak ada lagi keinginan untuk balik ke Jawa mungkin, atau 



yaudah saya maunya di Bontang dan sudah merasa jadi orang Bontang begitu. 
#00:17:34-6#  
 
N: Jadi karena, itu tadi saya cerita saya mendorong bis, nah saat itu saja keadaan 
seperti ini, masa mau tak tinggalkan, kebetulan anak dan cucu ada disini , terus 2012 
ada teman pak tolong dibantu saya berpikir lama sekali. Sudah pensiun suruh kerja lagi, 
lama itu, datang lagi, datang lagi, akhirnya ke anak istri, kalau iya, iya saja, tidak usah 
tanya pertimbangan artinya, kalau Bapak masih mampu ya jujur aja, tapi pertanyaan ini 
loh, iya ngga, kalau saya iyalah, akhirnya kerja lagi, sampai sekarang, ya kalau punya 
ilmu harus terus digunakan #00:18:42-1#  
 
P1: Tapi bantu temannya itu, dimana? #00:18:48-5#  
 
N: Di Pabrik.. #00:18:46-9#  
 
P1: Pabrik? #00:18:51-2#  
 
N: Natrium. #00:18:53-8#  
 
P1:Ooh okey, nah Bapak kan  dari tahun 83 kan pak ceritanya disini, kan pasti 
menyaksikan perkembangan industri di Bontang ya pak ya, nah kalau menurut Bapak, 
apakah industri di Bontang ini,  industri besarlah diluar ya, ada kemungkinan muncul 
yang lain, kaya misalkan natrium misalnya. itu ada ngga sih pak efek ekonomi yang 
diakibatkan secara luas oleh pembangunan industri ini, atau beberapa orang bilang ini 
kaya negara dalam negara nih, nggak ngefek keluarnya, kalau bapak sendiri melihatnya 
seperti apa? #00:19:28-7#  
 
N: Pastinya kalau daerah sini sudah luar biasa, kalau dibilang mau ngefek keluar juga 
luar biasa, teman saya saja dulu, minimal satu tahun 2 kali itu bisa pulang, itu kan efek 
juga , ya kebetulan mungkin, kebetulan orangnya saya suka jalan, ada juga yang 
nggasuka jalan disini-sini saja, tapi saya suka menikmati hidup jadi efek laur biasa 
dengan adanya Pupuk Kaltim dan PT. Badak ini, berikut anak-anak perusahaan, kalau 
memang ada yang kurang pas, mungkin dia tidak kebagian saja. #00:20:20-7#  
 
P1: Persoalannnya tidak mendapat bagian, begitu ya #00:20:24-8#  
 
N: Kalau kebagian pastinya bisa dinikmati masyarakat, ada juga yang sifatnya-sifatnya 
tapi kurang, ceritanya jadi beda.. #00:20:36-9#  
 
P1: Kalau untuk, nah itu kan secara ekonomi pak, kalau untuk dampak sosialnya, 
praktis kalau misalnya ada sebuah kota dengan industri yang maju, dampak sosialnya 
itu apa ya pak ya? dari misalnya, tentunya,  misalnya multi etnis datang kesini dari 
Bugis, dari Jawa, nah apa kemudian dampak sosial yang timbul dari hal itu? #00:21:06-
0#  
 
N: Dampak sosialnya luar biasa. #00:21:10-5#  



 
P1: Misalnya, umpanya pak? #00:21:10-5#  
 
N: Umpamanya, Orang Jawa, tahun sendiri, Orang Jawa itu kreatif, terus ...(21:18)... 
dan kesini pasti untuk mengembangkan kota disamping memang dia mencari hidup, 
sekolah itu, dia kesini mengembangkan industrinya, yang utamanya dia mencari hidup 
dimana-diamna begitu, terus setelah yang lain dia artinya mengembangkan satu daerah 
dengan pertaniannya, dengan perkebunannya, itu kan ditanam masing-masing, maka 
sekarang teman-teman yang dari KKSS itu bisa membuka lahan, bisa, kan dulu tahun 
83, sayur mayur itu selalu beli dari Jawa dan dari Sulawesi semuanya, semuanya dari 
sana tapi dengan berkembangnya waktu, teman-teman yang dari sana itu sudah kreatif, 
sudah ngga dari sana lagi, dari sini sudah bisa menanam sendiri. Tapi dampak 
sosialnya itu tadi, sudah ada kebunnya, sudah ada pertanian. tadi meskipun itu binaan 
perusahaan besar dan pemerintah. #00:22:42-8#  #00:22:42-8#  
 
P1: Saya sepanjang 2 hari lalu saya disini pak, saya belum liat pak ada kebun gitu. 
#00:22:48-8#  
 
N: Ya kurang kedalam  hahaha #00:22:48-8#  
 
P1: itu kawasan yang ngga boleh, itu hutan lindung ngga boleh dong ya dirambah, nah 
kan sekarang ada persoalan di Bontang pak, katanya tanahnya semakin sempit, 
penduduknya semakin banyak, nah, kebun gimana pak, selamat nggapak? #00:23:07-
0#  
 
N: Yaa, selamat-selamat saja, karena kan menurut mereka berkebun kan tidak harus 
memiliki itu, dia tanam aja #00:23:20-5#  
 
P1: Jadi dari tanah siapa pak? #00:23:20-5#  
 
N: yaa ngga tau. #00:23:22-2#  
 
P1: hahahah.... tapi takutnya ada okupasi lahan. #00:23:30-2#  
 
N: Pastinya begitu. #00:23:31-8#  
 
P1: Jadi ngga tahu tanah milik siapa nih, okey okey.. #00:23:38-1#  
 
N: Itu, daerah berkembang seperti itu, hutan kan sempit sekali. #00:23:46-7#  
 
P1: Ya betul, betul.. #00:23:50-1#  
 
N: Kalau kita tanam singkong, kangkung aja, tidak, kalau dulu dari luar semua 
#00:23:51-4#  
 
P1: Memangnya disini sekarang udah bisa disediakan pak? tapi dalam kawasan 



segede apa pak bisa disediakan? #00:23:55-0#  
 
N: Bisa kalau untuk Bontang saja kan ga perlu kemana-mana #00:24:02-8#  
 
P1: Oh begitu.. #00:24:02-8#  
 
N: Iya, keluar sedikit kewilayah dari Buntung, Sidrat, mbak kalau masuk kesana 
memang wilayah luar tapi kalau buat mereka, mereka bilang Orang Bontang. Bisa 
disana, perkebunan-perkebunan. Kebun salak aja punya. #00:24:21-1#  
 
P1: hahaha nah itu mayoritas yang berkebun itu, Orang Jawa ya pak ya?  #00:24:34-7#  
 
N: Tidak juga #00:24:34-7#  
 
P1: Tidak juga, orang sana juga ya pak ya? #00:24:34-7#  #00:24:42-3#  
 
N: Orang Sulawesi, nanti kalau, disini ada danau, mereka merapat disitu, modalnya 
bisa diurus, ada perikanannya #00:24:55-7#  
 
P1: Iya, Kembali ke soal lahan tadi pak, nah lahannya semakin sempit, ada ngga sih 
pak, selama ini yang Bapak amati, selama Bapak menjadi ketua IKAPAKARTI, sampai 
menjadi ketua Forum Pembauran itu ada ngga persoalan dengan lahan kemudian 
merembet ke persoalan etnis? #00:25:17-9#  
 
N: Selalu #00:25:22-4#  
 
P1: Bisa Bapak kasih contoh satu kasus? #00:25:22-4#  
 
N: Bahkan sampai sekarang, jadi yang sekarang yang dari dulu hangat itu, di jalan 
Flores, kalau mbaknya mau ke serambi, ada namanya Jalan Flores yang kiri kanannya 
bangunan ngga jelas, itu persoalan disitu, dan itu sampai sekarang belum selesai. 
#00:25:51-6#  
 
P1: Nah itu bagaimana pak, persis, persis duduk persoalannya? #00:25:51-6#  
 
N: Persoalannya begini, hutan lindung itu, ditetapkan tahun 86, 3 atau 85 bahwa 
kawasan ini adalah kawasan hutan nah tapi ada masyarakat yang punya tanah disini 
itu, punya suratnya tahun hmm jadi sebelum ditetapkan sebagai hutan lindung ada 
warga yang punya surat hak milik atau hak apalah, sudah punya, ini yang menjadi 
masalah sampai sekarang. dan itu mau diluruskan memang harus pemerintah, menurut 
saya, jadi seperti aparat kalau mau bertindak tentang ini #00:26:53-9#  
 
P1: ga ada payung hukumnya? #00:26:52-7#  
 
N: Saya pindah itu dasarnya, kalau mereka ini mau dibawah ke jalur hukum, pasti dia 
ga mau. dia punya pegangan surat itu, siapa-siapa yang punya , ini sampai sekarang, 



makanya selalu saya sampaikan. Terus yang kedua, tanah itu yang perbatasan antara 
Bontang dengan Kutim, orangnya sudah aktif dengan Orang Bontang. Inilah wilayah 
yang menjadi dilema. Kalau Pemerintah Bontang rasanya sudah berupaya, masih ada 
pemerintah yang lebih tinggi seharusnya. Jadi ada keluhan dari pemerintah kota bahwa 
pendidikannya ada di Bontang, kesehatannya ada di Bontang, bagaimana perannya 
Kutim apa? itung saja kebutuhan warga saya #00:28:20-2#  
 
P1: Merembetnya ke konflik etnisnya mestinya merembet ke membawa-bawa etnis tadi, 
di syarat-syaratnya, saya nanya tadi pak soal konflik tanah yang disyarat-syarat ke 
konflik etnis  itu ada apa ngga? nah dari duduk persoalannya itu, bagaimana dia bisa 
menjadi merembet ke konflik etnis? #00:28:41-7#  
 
N: Sepertinya tidak ke konflik etnis, kebetulan saja itu etnis ini yang banyak disitu 
#00:28:49-1#  
 
P1: ooh okeey.... #00:28:49-1#  
 
N: Itu.. jadi, eehh, ada etnisnya otomatis, jadi bukan terus satu kawasan ini yang 
namanya ada Orang Jawa, ada Orang Sulawesi, ada orang mana-mana menjadi, kalau 
dia bermasalah dengan satu orang, kebetulan Orang Dayak, yang bermasalah semua 
Orang Dayak, bukan, kebetulan disatu wilayah ini, satu etnis yang tinggal yang 
bermasalah, ya otomatis di bawa. Berkembangnya begitu. Sementara yang ini yang 
merasa oh itu punya saya kebetulan etnis yang lain. #00:29:26-1#  
 
P1: Etnis tertentu... oh okey... iya iya... #00:29:35-0#  
 
N: Alami saja kan itu, bukan si A dan si B. sekarang contohnya sudah ke lewat desa 
Kambingan? #00:29:42-3#  
 
P1: Baru siang ini pak setelah ngobrol sama bapak baru mau ke sana #00:29:45-5#  
 
 
N: Jadi nanti kalau kesana, disana banyak giri, kawasannya sudah ada tenda-tenda. 
#00:29:52-6#  
 
P1: Tenda-tenda pak? #00:29:52-6#  
 
N: Iya, jadi itu kawasan sudah didirikan mungkin kaya itu punya si A sama punya si B 
tapi satu etnis, kawasan ini dibilang dikuasai lah, diklaim punyanya satu orang, dan ini 
berjalan saja. #00:30:17-7#  
 
P1: Ngga ada juga yang, yang yang, misalnya will dari pemerintahnya untuk 
menyelesaikan itu #00:30:24-3#  
 
N: Menurut pemerintah mungkin tidak perlu diselesaikan. #00:30:29-2#  
 



P1: Kenapa pak? #00:30:29-2#  
 
N: Karena dianggap, ya sudah, karena dianggap ngga ada yang klaim dari suku lain. 
#00:30:34-3#  
 
P1: Ngga ada yang klaim dari suku lain, tapi itu bukan hutan lindung?  #00:30:38-0#  
 
N: Sebagian #00:30:39-8#  
 
P1: Nah itu, hutan lindung tapi eh dari suku lain ngga ada yang mengklaim jadi 
pemerintah ngga mau ngga punya usaha untuk menyelesaikan itu? Ya udah dibiarkan 
aja. #00:30:52-1#  
 
N: Bahkan dua hari yang lalu, ada warga saya. "Pak saya itu punya kapling disana itu 
dua kapling, tapi biarin aja ngga diganggu". Nah pertanyaan saya kapling itu sebelah 
mana ukurannya berapa. "Ngga tau saya cuma, itu sudah sama saya". Nah dia saja 
ngga tahu mau klaim bagaimana #00:31:17-8#  
 
P2: Apa yang mau diklaim ya pak? #00:31:17-8#  
 
N: Tapi saya dijanjiin dikasih. Karena kamu ngga bisa menunjukan, saya itu punya 
disini, kalau mau diganti, ya diganti, kamu kan ngga bisa menunjukan itu, sekarang 
saya ikhlaskan. #00:31:32-5#  
 
P1+P2: hahaha #00:31:32-5#  
 
P1: Memangnya dia, udah beli, ceritanya udah beli kaplingnya ini? #00:31:37-5#  
 
N: Judulnya ngga tahu beli apa ngga, tapi ketika didapat dia kehilangan arah dia di 
mana dulu itu sehingga ketika ditanya mana tandamu, kayaknya dia jawabnya. Ya ga 
bisa. Ya udah saya ikhlaskan. #00:31:57-8#  
 
P1: Itu satu kelompok etnis tertentu ya? #00:31:57-8#  
 
N: Dan itu sudah saya datangi bahkan ketika saya mau, saya nanti sore mau kesana 
ya, mau diskusi tentang.. supaya tidak terjadi polemik dan menjadi rumor yang tidak 
sehat di Bontang saya pingin diskusihlah, percaya ga itu dikumpulin warga. Jadi saya 
mau datang itu, motor sudah jejer itu dari jalan besar sampai jalan kecil menuju 
rumahnya. #00:32:37-2#  
 
P1: Berarti penuh nih rumahnya kan? #00:32:38-1#  
 
N: Penuh, nah ini acara apa.. saya ngga turun, dalam mobil dan parkir, ada yang bilang, 
"Bapak itu sudah ditunggu dari tadi", loh aku itu acaranya ngapain, oh kalau gitu ngga 
saja, saya tidak bisa dipertemukan dengan orang yang saya belum tahu pasti, kalau 
saya sudah ketemu dengan sampean, terus setelah diskusi hasilnya seperti apa 



menyampaikan ke warga saya mau, kalau ini ngga mau, karena mau jadi apa, kalau 
dijadikan putusan omongan saya kan saya.. "Mari pak, Bapak sudah ditunggu",ya 
sudah saya jalan, setelah saya ketemu dan orang-orang tidak sebanyak ini, jadi saya 
harus ambil keputusan. Besoknya boleh ketemu, tapi sama saya aja gapapa. Saya 
tidak bisa berkomentar tapi kalau soal hukum itu belum sah. #00:33:54-6#  
 
P1: Itu belum sah?! #00:33:55-7#  
 
N: Tapi dia sudah punya, dan kawasan itu tidak ada yang mengklaim lagi, ya jarang 
#00:34:05-9#  
 
P1: Hhmmm jadinya gitu ya? #00:34:08-8#  
 
N: Menurut mereka karena ngga ada yang, saya punya, tak tanamin, ngga apa-apa, 
ngga ada yang ngeklaim ya sudah punya saya, kecuali ada yang eh bukan itu, kan 
ceritanya, ini kan tidak ada, jadi jalannya, nanti ada di kawasan seblah kiri tanahnya 
turun naik. #00:34:29-9#  
 
P1: Itu tenda-tendanya itu ya? #00:34:30-5#  
 
N: Ya, ada, saya kemarin lewat. #00:34:35-2#  
 
P1: Tapi bangunannya ngga permanen ya pak ya? #00:34:35-2#  
 
N: Belum, hanya klaim bahwa ini punya saya, tapi satu #00:34:45-2#  
 
P1: Kalau misalnya ada suku lain yang mengklaim itu ya potensi konfliknya jadi tinggi 
pak ya karena persoalannya #00:34:53-7#  #00:34:51-6#  
 
N: Ada #00:34:51-8#  
 
P1: Ada yang seperti itu? #00:34:53-0#  
 
N: Kalau yang seperti itu ada, potensi konfliknya, karena ini tidak ada yang mengklaim, 
berarti anggap aja lancar #00:35:02-8#  
 
P1: hahaha, tapi sebenarnya pemerintah eeh lewat forum pembauran itu menyadari 
ngga pak, maksudnya eeh apakah pemerintah dan forum ini tahu bahwa sebenarnya 
Bontang punya potensi konflik etnis. #00:35:23-1#  
 
N: Ya, tahu, hanya beda pola pikir kita dengan pola pikir pemerintah, pasti, kalau kita itu 
kan hanya okey itu kamu urus yang penting  jangan ribut, itu saja kalau kita, ngga bisa 
memutuskan ohiya ini hakmu, itu kan ngga ada begitu, kita posisinya. Okelah kalau 
punyamu, kalau ribut nanti, itu saja. Mau diketok hukum, mau gimana, kita ngga bisa 
memutuskan #00:36:03-7#  
 



P1:Nah, kalau misalkan dijaga, yang penting jangan ribut ini gini gini gini, tapi ehh ada 
satu ketakutan suatu saat nanti  ini bisa meledak begitu pak kalau misalkan ada 
gesekan antar etnis ini? #00:36:13-9#  
 
N: Untuk sekarang sih belum, karena itu kan dibikin ribut, kecuali yang ini tadi, kalo ini 
sudah satu warga ini. Nanti kalo mbak lihat, ini sudah satu warga. tapi kalau yang itu 
tadi, ohh yang ini punya sini umpamanya, loh aku sudah punya disini, ini sama ini jadi 
begitu #00:36:43-5#  
 
P1: ookeey... #00:36:43-5#  
 
N:Memang ada yang masalah, dilihat lainnya ngga ada yang ngurusin, taruh bendera 
disitu aja. #00:36:50-3#  
 
P1:hahaha jadi agak, agak bar bar juga ya pak ya, maksudnya ngga diatur sama sekali 
soal kepemilikan lahan, soal apa, ya sebenarnya itu yang riskan kan. #00:37:03-5#  
 
N: Ya, ya, dan itu, upaya ada dari pemerintah, upayanya luar biasa. #00:37:06-6#  
 
P1: Nah seperti apa pak? #00:37:07-2#  
 
N: Upayanya dulu eehm, beberapa tahun yang lalu dibentuk tim. tim ini supaya 
mendata kepemilikan surat penguasaan lahan tersebut, terus waktu itu, upaya tim ini, 
mendatangi warga, tapi saya, menurut saya tidak seperti itu, menurut saya 
disosialisasikan bahwa siapa yang punya tanah dan suratnya disitu, akan mendaftar, 
ide saya seperti itu, tapi namanya saya punya rakyat disini, ada suratnya  terus ini 
sebagai pendata saya datang kesana, saya punya tanah disana ini surat saya, jadi ada 
keterbalikan dari pemerintah ini supaya timnya datang satu-satu, kalau saya ngga, 
dihimbau yang punya surat tanah disana datang mendaftar, jadi kita daftar, kita 
cocokan, benar tidak, tapi itu cuma sekedar wacana sampai sekarang #00:38:29-5#  
 
P1: Ngga ada kelanjutanya? #00:38:29-5#  
 
N: Ngga ada hahaha #00:38:33-6#  
 
P1: hehe Oke ada usaha tapi terus ngga ada kelanjutannya karena apa, karena 
masyarakatnya memang merasa bahwa, bahwa mekanisme itu terlalu ribet atau, apa 
pak? Padahal sebelumnya sederhana ya? #00:38:47-2#  
 
N: Sederhana, kalau itu mau dijalankan, posisi saya ngga menanya itu, kok begini, kok 
begini. Karena itu urusan pemerintah. Tapi satu hal memang beda, ada di kita ini sama 
yang dipemerintah pastinya beda, kita ngga tahu maunya apa, dan kita, kalau kita 
ikutan yang itu tadi karena judulnya pembauran untuk membaurkan masyarakatnya 
supaya rukun, itu saja.. #00:39:24-5#  
 
P1: itu saja.. #00:39:24-5#  



 
N: Hmmmm #00:39:24-5#  
 
P1: Poinnya. Nah pak, selanjutnya saya agak geser dari soal pembauran ke paguyuban 
ya pak ya, kalau tadi kan ada, pada akhirnya dibaurkan dan berhubungan dengan 
pemerintah melalui forum pembauran, nah kalau hubungan antara paguyuban-
paguyuban ini dengan dua perusahaan ini seperti apa pak? ada ngga? misalnya ada 
yang menjadi binaan CSRnya atau bagaimana, ada tidak kontak misalnya kalau ada 
acara terus perusahaan bantu seperti itu, ada ngga? #00:40:04-5#  
 
N: Ada #00:40:04-5#  
 
P1: Ada ya? #00:40:04-7#  
 
N: Kalau ada paguyuban punya acara, minta bantuan perusahaan, perusahaan bantu, 
tapi kalau CSR itu kan bukan untuk paguyuban #00:40:27-8#  
 
P1: Tapi bantuan dari perusahaan ke paguyuban ini itu sifatnya isidental aja? Kalau 
mengajukan proposal terus dikasih gitu ya? dan itu rata pak ke 103 paguyuban? kalau 
mereka mengajukan proposal? #00:40:42-8#  
 
N: Yang bikin acaranya kan ngga sama. #00:40:44-5#  
 
P1: Iya, ngga, maksudnya, adil ngga merekanya kalau misalnya di, dimintain, semua 
etnis itu dikasih gitu, kalau sepanjang sudah ada proposal aja pokoknya terserah acara 
apa aja dikasih, gitu ya? #00:41:03-0#  
 
N: ya, dikasih, dikasih, insyallah dikasih, tergantung acaranya apa, kalau soal 
kisarannya, atau nilainya, tapi kalau soal paguyubannya ngga. #00:41:10-6#  
 
P1: Sepanjang yang Bapak ketahui pak, ada ngga prioritas misalnya dari perusahaan 
kepada etnis tertentu untuk masuk atau untuk diberikan pendidikan di tempat mereka?  
#00:41:24-0#  
 
N: Kalau Paguyuban tidak ada #00:41:25-3#  
 
P1: Ngga, maksudnya bukan Paguyuban, jadi kita tahu kan dibanyak tempat nih gitu 
mengutamakan orang lokal atau orang asli, Bontang gitu, untuk misalnya mendapatkan 
pendidikan ataukah eh dapat pekerjaan gitu di yang Bapak tahu aja misalnya di PKT, 
ada tidak?  #00:41:41-8#  
 
N: Ngga ada #00:41:41-8#  
 
P1:Ngga ada? #00:41:41-8#  
 
N: Ngga boleh #00:41:43-6#  



 
P1: Ngga boleh ya.. #00:41:43-6#  
 
N: Ya tapi itu perkembangan, kalau dulu mungkin, tapi sekarang kan tidak, jadi 
sekarang itu perusahan pun tidak bisa menunjukan siapa karyawannya, kalau dulu iya 
karena kesenjangan  #00:41:57-8#  
 
P1: Nah itu masalahnya, eh eh #00:41:57-8#  
 
N: Kalau dulu, karena yang berpendidikan memadai untuk satu  perusahaan masih ada 
dominasi dari penduduk, artinya kalau dulu mau saja orang Jawa yang kesini itu 
pendidikannya tiada memadai, sehingga banyak Orang Jawa yang masuk, tapi 
sekarang kan pendidikan sudah merata, ngga ada itu. Jadi perusahaan tinggal minta ke 
Disnaker, butuhnya berapa, pendidikannya apa, Pupuk Kaltim maupun Badak sudah 
beda. Rekrutmen itu dari mana hasilnya ada dari hasil tes, kalau tesnya memang dari 
suku A ya itu bukan urusan tapi yang penting kriterianya terpenuhi ya sudah. #00:42:44-
6#  
 
P1: Jadi ngga ada afirmasi terhadap kelompok tertentu ya pak? #00:42:49-4#  
 
N: Ngga ada, ngga ada, insyallah sampai sekarang, untuk perkembangannya bagus itu, 
ada seperti itu, tapi kalau dipesankan supaya lokal dulu itu iya. #00:42:57-7#  
 
P1: Ada? #00:42:57-7#  
 
N: Iya, jadi serabanya, mulanya butuh orang 300, lokal dulu diserap, jadi ternyata kalau 
dari lokal itu cuman bisa 150, baru  kekurangannya bisa di provinsi, kalau di provinsi 
belum terpenuhi bisa ke kabupaten. #00:43:15-0#  
 
P1: Oh okey, jadi memang ada kriteria tertentu dari segi kemampuan tapi kalau 
misalnya kemampuannya sama nih antara Orang Bontang dengan yang lain ya 
didahulukan gitu ya pak ya?  #00:43:29-7#  
 
N: Bukan, bukan begitu, jadi sekarang perusahaan butuh karyawan 300, kriterianya kan 
sudah ada itu, a b c d ternyata dari 300 ini dari lokal ini yang bisa memenuhi hanya 150, 
yang didulukan lokal, yang penting itu, jadi kan kurang 150 ini, nah itu baru bisa 
ekspansi keluar, cari ke provinsi, kalau belum terpenuhi juga baru bisa ke nasional. 
Kalau kriterianya belum terpenuhi ya boleh. #00:44:06-4#  
 
P1: okey okey okey #00:44:07-5#  
 
N: Itu aturannya. #00:44:11-6#  
 
P1: Nah, kalau untuk, tadi pak soal Forum Pembauran  yang sampai ke level kelurahan, 
mereka ada bikin aksi-aksi ngga pak? misalnya ada suatu program yang mereka bikin 
bareng sama eeh paguyuban lain gitu, ataukah hanya memang orang yang ada disana 



terus menyampaikan pesan, hanya itu saja tugasnya, apa sebenarnya tugas sampai ke 
kelurahan itu?  #00:44:38-9#  
 
N: Itu hanya pengurusnya.  #00:44:40-3#  
 
P1: Hanya pengurusnya? #00:44:41-0#  
 
N: Pengurus, tapi dia tidak mengurusi paguyuban-paguyuban  #00:44:45-3#  
 
P1: Okey.. #00:44:45-3#  
 
N: Sudah tidak mengurusi paguyuban-paguyuban, yang ada di paguyuban-paguyuban 
ini adalah di kota, tapi orang paguyuban itu pasti ada di kecamatan ada di kelurahan, 
begitu, jadi itu bentuk koordinasi saja. #00:44:58-2#  
 
P1: Bentuk kordinasi saja?! Berarti ngga ada nih, forum pembauran kelurahan A bikin 
acara terus acaranya apa, ngundang ke kota itu ngga ada ya? #00:45:08-7#  
 
N: Ada.  #00:45:09-7#  
 
P1: Oh ada? #00:45:09-7#  
 
N: Ada, lah kalau dia bikin acara umpanya pembentukan pengurus yang lantik siapa itu 
aja sih. #00:45:22-1#  
 
P1: Berarti hanya di organisatoris aja ya? Maksud saya bikin acaran membaurkan di 
level kelurahan itu tidak ada ya? #00:45:27-8#  
 
N: Ngga ada, itu di kota, tadi masukannya yang dari kelurahan dan kecamatan. 
#00:45:36-6#  
 
P1: Hmmm.. itu mempermudah koordinasi aja? #00:45:36-6#  
 
N: Iya, iya. Dan memang yang ada di kelurahan, eh kecamatan dan kelurahan itu di 
Bontang,  #00:45:49-7#  
 
P1: Iya, ada pengurus sampai kelurahan sampai kecamatan itu kan? #00:45:51-7#  
 
N: Iya, kalau di tempat lain hanya di kota saja. #00:45:57-5#  
 
P1: Nah itu sebenarnya, kenapa sih dibikin sampai kecamatan dan kelurahan? begitu 
kan? kalau di tempat lain cuman sampai kota kenapa ini sampai kelurahan berarti kan 
ada kesadaran terhadap potensi konflik gitu ya pak ya? #00:46:09-3#  
 
N: Koordinasinya iya. #00:46:10-5#  
 



P1: hmmm.. #00:46:11-6#  
 
N: Jadi ada hubungan, ada kegiatan yang mestinya tidak dilakukan, jadi koordinasi  
#00:46:27-4#  
 
P1: Nah, karena ini forumnya semi plat merah, ibaratnya pengurusnya sampai ke 
kelurahan itu berarti mendapat insentif dari pemerintah pak? atau bagaimana? 
#00:46:37-9#  
 
N: Kayanya iya. #00:46:37-9#  
 
P1: Kayanya iya?! okey.. #00:46:41-4#  
 
N: Karena di SK Mendagrinya segala biaya yang diperlukan oleh FPK dibiayai oleh 
APBD, jadi ada uang saku atau kalau apa, tergantung sama pengurus #00:46:58-2#  
 
P1: Itu ini pak, eehm rutin pak ada rapat? bagaimana model koordinasi antara eeh FPK 
dari kelurahan kecamatan kemudian ke kota, bagaiamana? apakah bapak mengadakan 
rapat setiap bulan? atau seperti apa? #00:47:12-3#  
 
N: Tidak begitu, itu situasional, tapi kalau dijadwalnya itu ada, 3 bulanan. #00:47:23-1#  
 
P1: Oh 3 bulanan ya? #00:47:23-1#  
 
N: Ya, ada bulanan, seperti itu, terus ada juga mereka punya acara kita perlu datang, 
maka hadir, seperti itu. #00:47:29-4#  
 
P1: Misalnya acara apa yang mereka punya? Misalnya mereka punya acara, acara apa 
misalnya yang mereka adakan? #00:47:39-6#  
 
N: Misalnya disana ada, contohnya salah satu RT ada semacam kasus, dia berunding 
di tempat itu tapi undang, undang siapa yang berkompeten untuk ini, jadi dari 
kecamatan diundang satu atau dua orang diajak diskusi, disitu juga ada kamtibmas ada 
dari kodim, rembug warga namanya. Jadi sudah jadi suatu kebiasaan. kadang-kadang 
kesbang yang punya kepentingan, kespangpol, dia ingin bikin eeh apa? kelurahan 
percontohan. Dia sosialisasi kan disitu, dari kesbangpol. #00:48:35-2#  
 
P1: Hmm, nah pak, ada ngga kelompok etnis yang misalnya kalau di Bontang ini, butuh 
treatment khusus tentunya saat bicara sama mereka, ngga boleh terlalu apa gitu, 
ataukah perlakuannya general aja? #00:48:46-5#  
 
N: General aja, kita kan harus bisa ke semuanya. #00:48:54-9#  
 
P1: Nah itu maksudnya, kan ada kadang-kadang yang ngga bisa diomongin dengan 
satu kalimat yang bagaimana gitu, maksudnya, ngga ada ya? #00:49:01-6#  
 



P2: Tidak boleh terlalu kasar mungkin? #00:49:01-6#  
 
N: Ya semua orang kan ngga boleh.  #00:49:04-1#  
 
P1+P2+N: hahahha #00:49:04-8#  
 
P1: Okey.. berarti pak ini yang kalau dari yang Bapak cerita tadi pernah ketuanya FPK 
dari Madura, dari Dayak pernah bla bla, dari Kutai belum pernah pak ya? #00:49:21-9#  
 
N: Belum. #00:49:27-1#  
 
P1: Belum? #00:49:27-1#  
 
N: Belum. #00:49:34-9#  
 
P1: Okey okey.. hmm baik, menarik sekali ternyata Bontang, saya baru tahu di Bontang 
ada kebun pak? hehehe Kemarin ngga terungkap sama sekali itu #00:49:43-9#  
 
N: Kebun, kebun namanya, ya itu tadi, yang tadinya wilayahnya Bontang, jadi Kutim, 
ada kebun disana, saya sering berkebun disana, namanya terong, oohh besar-besar, 
saya sering dibawain. #00:50:04-6#  
 
P1+P2: hahaha... #00:50:04-6#  
 
P1: Kalau bapak, bapak tinggal dimana pak? #00:50:08-7#  
 
N: Di PC #00:50:06-0#  
 
P1: Ohh di ininya dekat, di kompleknya PKT?  #00:50:13-6#  
 
N: Iya.. Jadi dulu di PC pola pikirnya sederhanya kan, PC itu kan rumah dinas, kalau 
ada disini terus nanti tinggal angkat koper saja nanti #00:50:37-6#  
 
P2: Katanya dulu pernah ada ini ya pak, apa, di komplek perkampungan masyarakat 
Toraja, mereka ingin bangun rumah adat tapi mendapat penolakan begitu pak? Pernah 
ngga ada seperti itu? Pernah cari isu-isu diberita sih sempat muncul itu pak ingin 
membangun, masyarakat Toraja ini kan mau membangun rumah adat tapi tidak 
disetujui oleh masyarakat dari etnis lain yang ada disekitar situ. Apa benar pernah 
seperti itu?  #00:51:13-4#  
 
N: hmmm #00:51:13-2#  
 
P1: Belum pernah dengar? #00:51:13-2#  
 
N: Mana ada di tempatnya sendiri rumah adat kok ngga boleh, disini justru rumah adat 
Jawa yang belum ada. #00:51:20-6#  



 
P1+P2: hehehe... #00:51:20-6#  
 
N: Toraja sudah punya, Dayak sudah punya, Sulawesi sudah punya.. #00:51:27-9#  
 
P1: Biasanya peruntukan rumah adat itu apa pak? #00:51:22-7#  
 
N: Untuk kumpul-kumpulan saja kembali lagi. #00:51:32-7#  
 
P1: Ohhh... #00:51:33-6#  
 
N: Orang kita kan suka begitu, jadi kalau di Jawa pendopo itu tempat untuk berkumpul, 
pendopo aja yang belum ada, karena persyaratan pendopo terlalu berat #00:51:42-1#  
 
P1: Terus diperjuangkan untuk ada ngga pak? #00:51:45-6#  
 
N: Iya #00:51:49-2#  
 
P1: Di tanah milik? siapa pak? #00:51:49-2#  
 
N:Dicari #00:51:53-7#  
 
P1: Dicari? #00:51:53-7#  
 
N: Bisa saja, urunan warga, biasanya kan itu dilelang per meter berapa itu, ya kaya 
kalau di Batu pernah, pernah ada Masjid dijual satu meter satu juta. #00:52:09-1#  
 
P1: hahahah #00:52:09-1#  
 
N: Saya pernah dengar ini gila ini ternyata saya, seminggu kemudian saya balik, saya 
bertemu sama pengurus Masjid, itu ceritanya kenapa bisa dikapling ini, biar ga diambil. 
itu berkahnya. Itu bisa, jadi dilelang, siapa mau beli berapa meter #00:52:34-3#  
 
P1: Jadi pemilik Masjid ya pak ya? hehehe #00:52:34-3#  
 
N: Karena untuk pendopo itu bisa dilelang. #00:52:45-4#  
 
P1: Iya ya.. #00:52:45-4#  
 
N: Saya belum pernah dengar kalau mendirikan gereja, nah itu ya. karena gereja kan 
ada aturannya, ada sekian batasan-batasan, itu juga kan tipis sekali sekarang, mana 
permukiman disitu juga sudah ada. #00:53:08-8#  
 
P1: Nah pak, kalau hubungan, ada ngga sih pak di Bontang ini, eh kaya etnis apa lebih 
dekat ke partai apa gitu, ada ngga pak? sebagai saluran misalnya kalau mereka punya 



kepentingan tertentu, mereka lebih sering menyalurkan ke partai tertentu ada ngga?  
#00:53:28-2#  
 
N: Partai kan ga berdasarkan etnis  #00:53:33-1#  
 
P1: Iya, cuman biasanya ada potensi kedekatan begitu, ngga ada? ngga ada ya?! 
#00:53:39-9#  
 
P2: Kalau ini pak misalnya menjelang pemilihan legislatif atau ini pilwali gitu ada ngga 
pak calon-calonnya yang menggunakan isu etnis itu untuk, misalnya karena saya Orang 
Jawa, ayo orang Jawa pilih saya gitu, misalnya? #00:53:53-8#  
 
N: Pasti ada. #00:53:54-9#  
 
P1: heheheh... tiba-tiba aktif di Paguyuban karena menjelang pemilihan 
 
P2: Memberi banyak bantuan ke paguyuban itu. #00:54:05-2#  
 
N: Itu kan ngga apa-apa untuk  #00:54:09-4#  
 
P1: Ya sebenarnya ngga apa-apa sih, tapi yang masih seperti itu ya #00:54:11-9#  
 
N: Hmmm.. itulah eeh asiknya saya, jadi ketika, ini pernah saya cerita ya, ketika ini ada 
pemilukada di Bontang khususnya, calonnya cuma 2. #00:54:31-0#  
 
P1: Head to head ini yang bikin seru. #00:54:31-0#  
 
N: Serunya disitu, sementara FPK itu membawahi seluruh etnis, bisa bayangin, kalau 
misalnya seluruh etnis identik seluruh masyarakat. #00:54:46-2#  
 
P1+P2: Iyalah... #00:54:46-2#  
 
N: Nah, ini yang jadi asiknya kan disitu, kemana saya. #00:54:50-9#  
 
P2: Kalau calon yang ada etnisnya apa pak? #00:54:50-9#  
 
N: Kan ada nomor 1 sama nomor 2 saja kan.  #00:54:55-0#  
 
P1: Iyaa.. #00:54:55-0#  
 
N: Nah, saya kemarin di tengah-tengah. Di sini orang saya juga, di sebelah sini juga. 
pasalnya yang saya sampaikan hanya seperti itu, jaga disana, jaga disini, kalau ada 
sesuatu disana yang kamu tahu kasih tahu saya. Kalau ada yang aneh disana tolong 
dikasih tahu, wah ini luar biasa asik-asik saja. #00:55:26-4#  
 
P1+P2: hahahahha #00:55:28-3#  



 
N: Tapi saya kalau ada undangan mau kesana, saya ini bismillah saja , karena itu di 
forum saya sampaikan jangan curigain mobil saya ketika saya parkir di tempat walikota, 
jangan dicurigain saya ketika saya parkir di tempat calon walikota. Ketika rapat yang 
sini nomor 1, yang disini nomor 2, apa kata forum? yang di tengah aja itu yang ngga 
boleh ke kiri kanan. #00:56:02-8#  
 
P1: hahaha bandul penjaga keseimbangan. #00:56:04-8#  
 
N: itulah hehe, tapi ini harus tebal juga. #00:56:12-3#  
 
P2: Harus peka ya pak ya.. #00:56:12-3#  
 
N: Jadi, telingannya harus lebih lebar, matanya harus  lebih tajam, langkahnya harus 
lebih, jadi makanya saya bilang bahwa nanti malam saya itu bukan walikota tapi 
undangannya jam 4 #00:56:32-9#  
 
P2: heheheh... #00:56:32-9#  
 
N: Misalnya ada kuda lumping, disini ada arisan, disana lagi ada kuda lumping disana 
ada pembukaan pameran, ya udah saya. tapi ya gatau mungkin kalau saya hadir 
begitu, ada yang aneh. #00:56:53-3#  
 
P1: heheh tapi berarti pak, kalau disini kebanyakan kan pekerja, mereka kalau mencari 
hiburan modanya kaya gitu ya, berkumpul sama sesama daerahnya terus bikin kaya 
arisan, kuda lumping. #00:57:10-6#  
 
N: Ya #00:57:11-4#  
 
P1: Begitu ya? hiburannya berarti modalnya kaya gitu dan momentum pembauran bisa 
dilakukan melalui itu ya? #00:57:22-0#  
 
N: Saya bisa bawa orang Bugis nonton kuda lumping. #00:57:26-2#  
 
P1: Mau apa Orang Bugisnya? #00:57:26-2#  
 
N: Loh, wong ada yang jadi pengurus. #00:57:29-6#  
 
P1+P2: heheh #00:57:30-3#  
 
N: Saya disentilnya begini, gimana itu, Orang Bugis bisa jadi pengurusnya kuda 
lumping, ada yang seperti itu, suatu saat saya juga harus jadi pengurusnya kegiatan 
kesenian di warga sana. Sekarang banyak tarian yang ditarikan Orang Bugis dan bisa 
luwes sekali, ngga ada yang salah. Suatu saat Orang Batak main gamelan, bahkan ada 
tamu disuguhin bunyi karawitan, sama MC disampaikan bahwa yang Bonang ini orang 



Batak, yang pegang saron ini orang Bugis, sudah membaur. Jadi memang harus bukan 
dari yang tua-tua aja, yang disekolah pun harus dikembangkan #00:58:29-7#  
 
P2: Selama Bapak memimpin FPK ini ada ngga sih pak, paguyuban atau etnis tertentu 
yang cenderung lebih banyak tuntutannya dibanding etnis atau paguyuban yang lain itu 
pak? #00:58:45-6#  
 
N: Ya ada. #00:58:45-6#  
 
P2: Kalau boleh tahu etnis apa pak? atau dari paguyuban apa itu? #00:58:45-6#  
 
N: Paguyubannya ngga boleh kan? #00:58:52-4#  
 
P1+P2+N: hhehehe.. #00:58:52-7#  
 
N: Kalau tuntutannya, biasanya, tidak tahu itu alami atau apa, yang minoritas itu kan 
biasa banyak tuntutan, bukan yang gede, yang kecil justru banyak tuntutannya, harus 
begini pak, harus begitu, saya harus tahu itu itu hanya menutupi kekurangan. dia 
supaya kelihatan lebih gede. Ya saya harus bisa mengakomodasi, itulah banyak iya 
nya, eksekusinya dibelakang. Disitu harus saling menghargai, harus bijak, tidak bisa dia 
banyak omong terus kita celah, kalau menurut saya ngga. orang yang banyak 
omongnya banyak idenya meskipun kosong ide tapi itu masih mending. Dan itu saya 
godog di.. kan wakil ketuanya dari 5 etnis juga. #00:59:53-4#  
 
P1: 5 etnis itu siapa aja pak kalau di FPK? #00:59:53-4#  
 
N: Unsur ketuanya ada dari Bali, ada dari Jawa, ada dari Sumatera, ada dari Banjar, 
ada dari Kutainya, itu unsur, dibawahnya ada beberapa lagi, karena ya harus 
mengakomodasi 5 #01:00:18-0#  
 
P1: Tetapi kenapa dipilih eh unsur ketuanya 5 etnis yang itu pak? Maksudnya apakah 
ada pertimbangan tertentu bahwa mereka yang jumlahnya cukup banyak kalau yang 98 
lainnya tidak terlalu. #01:00:33-0#  
 
N: Bukan, yang dipilih jadi ketua itu kan sudah jadi formatur yang dipilih oleh seluruh 
yang hadir. #01:00:40-8#  
 
P2: Berarti tiap kepengurusan akan berubah kembali komposisi etnis si ketua dan wakil 
ketua itu tadi ya. #01:00:48-5#  
 
N: Pasti, itu tergantung di forum #01:00:49-2#  
 
P2: dan formaturnya itu ya pak #01:00:51-6#  
 
N: Formatur kan dipilih oleh yang hadir keseluruhannya. Dia bisa mewakilkan ke sana. 
#01:00:56-7#  



 
P1: Kemarin saya sempat ngobrol pak sama teman yang sudah lama disini, temannya 
dia juga, nah mereka bilang kalau makanan, makanan apa ya disini? dominannya Jawa 
sama Bugis katanya begitu, pun Orang Bugis di Bontang katanya sudah ter-Jawa-kan 
hahaha #01:01:21-6#  
 
N: Pembauran haha #01:01:22-6#  
 
P1: Selain lewat kesenian tadi ternyata lewat makanan juga ya pak?  #01:01:25-0#  
 
N: Dan kita Insyallah sudah merencang suatu kegiatan kuliner yang seluruh etnisnya 
ada. #01:01:35-9#  
 
P2: Ohh Kaya festival begitu #01:01:36-9#  
 
N: Ya, ngga, ngga di festivalkan, dijajankan aja, kalau kita dulu IKAPAKARTI, setiap 
etnis diwajibkan untuk bikin jajanan makanan, karena disitu yang datang bukan hanya 
Orang Jawa karena ada pertunjukannya, dia kenal namanya pecel, namanya soto, 
namanya sate. Nah mulai dari situ, Insyallah ini pembaurannya sudah bukan hanya 
paguyubannya tapi dari makanannya dari budayanya dan saya terbuka sekali kepada 
pemerintah bikin tari nusantara. #01:02:23-7#  
 
P1: Tari nusantara? #01:02:22-4#  
 
N:Hmm itu sudah saya gelar, pertama itu ketika ulang tahunnya Kodam, jadi begitu, kita 
itu ada nusantara 1, ada nusantara 2, sampai nusantara ke berapa, yang pertama ini 
kan diambil dulu dari wilayahnya ada Irian, ada Bali ada mana-mana gitu, ada 12 tari 
daerah, ada yang ngga kebagian, ada yang “kenapa tarian ku ga dikeluarin”, itu ada... 
#01:03:03-4#  
 
P1: Ngambek ya? hehahaha... #01:03:03-6#  #01:03:03-6#  
 
N: Ngambek.. #01:03:05-2#  
 
P1: Nah itu berarti tari nusantara itu adalah acara yang tarian per daerah itu keluar 
masing-masing atau maksudnya unsur gerakan di masing-masing tari diambil pak untuk 
menjadi satu tarian? #01:03:18-7#  
 
N: Untuk yang pertama dulu, itu dari daerah. #01:03:23-3#  
 
P1: Oh dari daerah.. #01:03:24-4#  
 
N: Karena supaya diketahui ohh ini dari Dayak, aah kedepan, bukan kedepan. Saya 
sudah merancang karena kebetulan saya punya darah seni disitu, punya keinginan 
pemerintah itu supaya punya satu icon baru, pernah mengundang budayawan dari ISI 
Jogja, dari STSI Solo, terus dari Kesenian Tenggarong datang kesini untuk, eh terus 



dari Bali, untuk membuat satu tarian dan itu diseminarkan, ketika saya diundang 
seminar itu saya bingung. Maaf, Orang Kutai dan Orang Dayak yang tidak 
berpengalaman. Jadi saya waktu itu komentarnya disitu kalau ini yang diundang untuk 
membuat pola bagaimana tarian nusantara yang diinginkan pemerintah, kenapa ngga 
dengar dulu apa yang dibicarakan tapi saya lewat sms keapda kepala pariwisata, Tadi 
malam sudah diceritakan lengkap, kalau sudah dibicarakan dan dianggap belum cukup. 
Karena dominasi yang ngomong ya itu-itu saja  #01:05:15-3#  
 
P1: Jadi tari Nusantaranya tidak tercapai ya? #01:05:15-3#  
 
N: Tidak tercapai. Jadi dia hanya tarian Dayak itu begini, begini, tidak boleh begini, jadi 
tari tradisi begini ngga boleh, namanya tradisi itu ga boleh diubah. namanya tarian itu 
ada 2, tradisi dan kreasi, yang kreasi itu boleh diapakan, yang tradisi tidak boleh 
diapakan kalau yang melakukannya bukan orangnya. Tadi malam sudah disampaikan, 
kalau begitu sekarang yang harus disampaikan supaya tidak didominasi. Saya tahu 
persis bagaimana tari Dayak, bagaimana tari Kutai, kedekatan tari itu dengan 
masyarakat. Ada tari Dayak itu yang tari pengobatan, tapi itu bisa, ngga boleh, harus 
ada yang sakit. Jam 7 pagi, 5 orang ke rumah saya, pak saya minta masukan begini-
begini, yang ada di konsepnya apa. Bingung saya. Ga sesuai dengan yang ada di 
benak saya, benak sampean juga, apabila.. sudahlah kebetulan saya pernah di ajak 
bicara itu dengan eh pemerintah, maunya begini yang ada di saya, nusantara yang 
dimaksud kalau sampean semuanya yang hadir ini kan tahu yang namanya lemper kan. 
Lemper itu yang di depan sekalian. Di paling luar ada daun, terus lapisan kedua ada 
ketan. Ketiga ini loh yang isinya boleh macam-macam, tapi yang namanya lemper 
dibuka pasti ketan. nah yang belum hanya tentu ayam,  belum tentu hanya daging, 
bahkan bisa jadi hanya sayur. tapi ketika itu dibungkus dengan daun dan ketan 
namanya lemper. #01:07:33-2#  
 
P2: filosofi lemper hehe #01:07:33-2#  
 
N: Sesederhana itu , sederhana kelihatannya tapi sampean akan bingung juga, diskusi 
sampai jam 9, tapi tindak lanjutnya seperti apa, dikembalikan ke saya. #01:07:45-1#  
 
P1: Sampai sekarang belum ada pak itu tari nusantara itu?  #01:07:50-6#  
 
N: Itu yang dari saya itu, dan ini akan saya wujudkan nanti yang namanya lemper ini. 
#01:07:57-2#  
 
P1: Sudah tercipta kreasi gerak dan? #01:08:02-7#  
 
N: Sudah, makanya agak ribet juga, ada 7 daerah yang baru bisa dikembangkan, jadi 7 
daerah ini pembukaannya tetap dari Kutai atau mungkin dari Dayak, depan dan 
belakangnya ini tetap sama, jadi dari Dayak atau Kutai, belakangnya juga dari Dayak 
atau Kutai. ditengahnnya baru, dan semua penari ini harus bisa menari semua tarian, 
bukan Jawa Jawa saja, ngga, lagi di proses, jadi penarinya ini harus bisa menarikan 7 



tarian. Jadi bisa saja nanti Orang Bugis menari Gambyong, bisa saja nanti Orang Batak 
menari Bali. Nusantaranya menurut saya seperti itu. #01:08:52-0#  
 
P2: Kalau disini banyak sanggar kesenian? #01:08:51-8#  
 
N: Belum ada. #01:08:55-2#  
 
P1: Oh belum ada sanggar kesenian ya pak. padahal kan itu maksudnya potensial 
banget kan, bagaimana caranya menemukan 7 orang yang bisa nari. #01:09:00-7#  
 
N: Ada sanggar masing-masing punya. #01:09:02-0#  
 
P2: Oh masing-masing paguyuban punya?. #01:09:02-9#  
 
N: Tapi gedung keseniannya baru mau dibangun. Lainnya sudah ada. #01:09:09-6#  
 
P1: Jadi, termasuk paguyuban itu adalah aktivitas-aktivitass sanggar seni #01:09:11-6#  
 
N: Iya. #01:09:11-6#  
 
P1: dan itu internal mereka yang untuk membaurkan seniman ini belum ada ya baru 
mau dibangun. #01:09:21-7#  
 
P2: Bangunnya itu dananya APBD atau? #01:09:24-1#  
 
N: Tidak tahu saya, pemerintah pastinya, ya pastinya APBD #01:09:27-9#  
 
P2: Maksudnya bukan swadaya dari paguyuban-paguyuban #01:09:29-3#  
 
N: Oh bukan, dibangunkan, karena kita sudah ditunjukin lahannya di sini, mau dibangun 
disini. #01:09:38-3#  
 
P1: Sudah ada rencana untuk bangunannya, apa? #01:09:41-3#  
 
N: Belum tahu saya, baru dikasih tahu lokasinya, memang cukup puas #01:09:50-4#  
 
P1: Menarik sih, itu salah satu model untuk meredam konflik dan pembauran yang baik 
ya pak ya karena #01:09:59-3#  
 
P2: Pencegahan konflik #01:10:00-7#  
 
P1: Pencegahan konflik itu penting, kan konflik jarang terjadi kalau saling kenal kan pak 
hehehe.. #01:10:08-1#  
 
N: Konflik itu kadang-kadang kan bisa dari tempat lain. Kalau disini, contoh soal ketika 
ada perampokan di Muara Badak, mungkin sudah dengar? #01:10:19-7#  



 
P1: belum pak. #01:10:19-7#  
 
N: Jadi ada perusahaan yang disini yang jaga Orang Dayak, yang disini jaga Orang 
Bugis, ketika kena perampokan dibabat Orang Dayak, jadi Orang Bugisnya cuma 
dilukai, yang ini sampai meninggal. Kita harus meredam itu, karena kalau ngga bisa 
merembet, karena ada eksekusi, ikut-ikutan oleh anak-anak.. #01:10:54-1#  
 
P1: Ngga ngerti persoalan tapi ikut-ikutan. #01:10:53-0#  
 
N: Naahh... kita kumpulkan polisi, eksekutif, apa sih yang sebenarnya terjadi, ini kan 
dicurigai pasti suku lain, karena yang dibunuh suku lain, ternyata orangnya sendiri, 
kebetulan yang jaga nih ngelawan, dibabatlah sama dia, disana karena sudah dengar 
ya dia ampun-ampun, ada ini perampokan pun jadi, kalau diambil motor-motornya. 
#01:11:29-8#  
 
P1: Jadi apa aja, mungkin dilarikan kesana, sambil minum dong pa #01:11:38-0#  
 
N: Bisa #01:11:39-3#  
 
P1: Berarti standby terus ketua FPKnya nih? #01:11:41-9#  
 
N: Tadinya begitu. #01:11:46-6#  
 
P1+P2:N : hahahahha... #01:11:46-6#  
 
P1: Karena jam berapapun kalau tiba-tiba ada perampokan murni pun bisa berunsur 
etnis begitu kan, bahaya juga pak. #01:12:01-9#  
 
N: Seharusnya memang begitu, tapi alhamdulilah kalau menurut saya 
kepengurusannya kompak, sumbernya bisa otentik lah, pak, ada begini-begini, terus 
isunya ini beritanya saja, ada juga, pak ada begini-begini.. terus berita saja.. kalau itu 
ngga seberapa, ini sakit. #01:12:34-8#  
 
P1: Ada ya pak yang seperti itu? #01:12:34-8#  
 
N: Iya #01:12:34-8#  
 
P1: Jadi pak sebenarnya kepala FPK atau anggota DPR pak? #01:12:41-8#  
 
N: Maka dari pada itu, pak ini ada yang tabrakan, pak ini ada yang meninggal. ini bukan 
jamnya, jam 2 jam 3 pagi. #01:12:53-3#  
 
P1: Handphone ngga pernah mati ya pak ya? #01:12:52-3#  
 
N: Ngga boleh haha #01:12:57-1#  



 
P2: Mungkin karena Bapak sudah ditokohkan itu tadi pak. #01:13:00-4#  
 
P1: Iya pak, Bapak, tapi kadang-kadang berpikir tidak, Kapolres bukan, walikota bukan, 
tapi stressnya dapat. #01:13:08-4#  
 
N: Yang saya, saya bersyukur itu dengan istri saya, jam berapa pun, apa ada yang 
panggil, kadang jam 2 pagi, akhrinya sampai subuh itu kan, tapi kalau posisi apapun 
kalau dinikmati insyallah. #01:13:34-0#  
 
P1: Pak, tapi di selain dua, ini soal pekerjaan Bapak ya yang sekarang ya. Selain 2 
pabrik besar Badak dan PKT itu ada juga pabrik-pabrik lain ya pak ya? Kaya misalnya 
Natrium, tapi dalam skala yang... #01:13:53-4#  
 
N: Ya relatif skalanya.  Kalau sekarang ada bahan peledak ada 2 #01:13:56-9#  
 
P1: Pabrik apa pak? #01:13:56-9#  
 
N: Bahan peledak #01:13:56-9#  
 
P1: Ohh bahan peledak. #01:13:55-7#  
 
N: KRI sama BPRI sama. produknya sama cuman bentuknya aja yang beda. Kalau 
yang satu ...(01:14:09)... #01:14:12-2#  
 
P1: hmmm.. #01:14:12-8#  
 
N: Jadi kawasannya untuk Badak, kawasan industri Pupuk Kaltim sama satu lagi 
perusahan itu tadi BPRI  #01:14:20-6#  
 
P1: nah itu dimana pak lokasinya? #01:14:21-7#  
 
N: Di Lok Tuan #01:14:24-3#  
 
P1: Oh di Lok Tuan juga? Orientasinya pak kalau tempat Bapak bekerja itu ekspor atau 
memenuhi kebutuhan? #01:14:33-8#  
 
N: Untuk dalam negeri #01:14:34-5#  
 
P1: Dalam negeri?1 #01:14:32-8#  
 
N: Untuk memenuhi di Kaltim saja, makanya kegiatannya mau mendirikan yang kedua 
#01:14:40-0#  
 
P2: OOhh  itu buat tambang batu bara, gitu ya pak? #01:14:45-0#  
 



P1: Ohh buat bahan. Berarti ini berkembangnya ke arah sana juga ya pak ya? 
#01:14:52-9#  
 
N: Kalau Bontang sudah, apalagi kalau katanya mau ada pembangunan kilang ada 
pengembangan bandara, wah luar biasa, yang luar biasa itu apa?  Pusingnya.. 
#01:15:08-3#  
 
P1+P2+N: hahaha #01:15:08-3#  
 
N: Iya, beritanya kan kalau kilang saja menyerap tenaga 10.000 luar biasa itu, tapi ya 
yang habis di proyek-proyek ini kan perlu diperhitungkan juga. Kaltim 5 sudah habis. 
Biasanya kan enggan pulang. tapi alhamdulilah kalau itu ada tinggal #01:15:36-6#  
 
P1: Bedol desa kesana. Ya kalau ngga bawa, lagi ngga ada orang lagi yang masuk dan 
tertarik ke menyasar itu jadi pengangguran takutnya. #01:15:50-4#  
 
N: Ke depan, Bontang itu punya tantangan soal tata ruang #01:15:50-4#  
 
P1: Iya mana wilayahnya kecil #01:15:50-4#  
 
N: Keterbatasan wilayah, makanya pemerintah harus, menurut saya ya, saya sering 
diskusi, harus bisa mengurusi masyarakatnya dengan baik. #01:16:06-5#  
 
P1: Nah itu dia pak persoalannya, apakah sekarang menurut Bapak, sudah belum 
masyarakatnya bisa diurusi dengan baik oleh pemerintahnya?  #01:16:14-6#  
 
N: Proses. dan tentunya memang tidak hanya pemerintah, lewat paguyuban-
paguyuban. manfaatnya luar biasa dengan adanya FPK dengan pemerintah, lebih 
gampang, benar!. Sekarang orang mana yang mau macem-macem, orang mana sih itu,  
ketuanya aja dipanggil. Sederhana sekali. kalau mau. Saya lagi juga karena menurut 
saya potensi paguyuban ini bisa membantu stabilitas. #01:16:55-7#  
 
P1: Iya.. #01:16:56-7#  
 
N: Makanya saya lagi berpikir akan saya usulkan supaya ada insentif dari pemerintah 
paling ngga untuk kumpul-kumpul itu bisa dibantu. Kalau ada 50jt per RT kenapa ngga 
sekian sajalah. #01:17:16-6#  
 
P1: Oh disini ada, ada program itu? 50jt.. #01:17:22-2#  
 
N: 50jt per RT #01:17:22-2#  
 
P1: 50jt  RT pak?  #01:17:22-2#  
 
N: Lah iya... #01:17:24-0#  
 



P1: waah baru tahu saya ini pak.. hehe 50jt per RT per? #01:17:24-0#  
 
N: Tau #01:17:29-0#  
 
P1: Tau #01:17:31-3#  
 
P2: Sudah berapa lama pak berjalan ini? Sejak walikota yang? #01:17:35-7#  
 
N: Kayanya iya, yaa 2 atau 3 tahun, oh 2 tahun lah.. 2 tahun, karena program itu kan 
dicanangkannya setelaha da beliau ini yang sekarang baru ada. Dan itu dicontoh 2 
daerah kabupaten lagi. #01:17:56-6#  
 
P2: Biasanya sama RT-RT nya dipakai untuk apa pak? #01:17:56-6#  
 
N: Macem-macem, bisa dipakai buat beli soundsistem, ya sesuai kebutuhan mereka, 
bisa dibelikan genset, ya mungkin kalau listriknya, waktu itu, sekarang kan relatif tidak, 
alhamdulilah, itu bisa dipakai, ada yang buat  macem-macem #01:18:20-1#  
 
P2: Ya sesuai kebutuhan ya.. #01:18:20-1#  
 
N: Sangat membantu sekali. #01:18:23-2#  
 
P1: Itu pertanggungjawabannya kemana ya pak ya? #01:18:25-3#  
 
N: Itu kan ke Lurah, jadi intinya disana disiapin dana, terus umpanya RT saya butuh gini 
gini jalan  #01:18:46-0#  
 
P2: Mungkin modelnya dari PNPM kali ya, secara ide besarnya begitu, setiap desa 
diberi sejumlah dana. #01:18:56-8#  
 
P1: Disini berapa desa pak? Desanya? Kecamatan 3, lurah 5. okey, Kelurahan ada 15. 
#01:19:06-8#  
 
N: RTnya ada 500  #01:19:08-7#  
 
P1: RTnya ada 500. #01:19:09-6#  
 
P2: Dan masing-masing dapat 50jt per tahun  #01:19:11-4#  
 
N: 516 apa berapa begitu? Jadi relatif bersih sekarang kalau mau masuk kampung, 
yang diluarnya yang tanggung jawab pemerintah yang kedodoran. #01:19:27-8#  
 
P1: Tapi warganya ini ya pak maksudnya ini nih, RT kita butuh genset, RT kita butuh 
memperbaiki jalan gapura masuk, nah itu warganya berpartisipasi dalam menentukan 
apa yang mau dibangun #01:19:45-0#  
 



N: Iya. kumpul warga dulu. #01:19:49-0#  
 
P2: Ada musyawarah dulu. #01:19:49-0#  
 
N: Ada musyawarah dulu sampai ke pertanggungjawaban. Jadi kalau di Rt saya beli 
genset. genset itu mahal tidak sampai anggaranya, dua kali dicicil. #01:20:05-0#  
 
P1: Oh boleh yah pak ya.. #01:20:05-0#  
 
N: Boleh. #01:20:06-7#  
 
P1: Nah, sekarang kan udah ngga byarpet lagi, terus si genset buat apa? #01:20:13-0#  
 
N: Ya urusannya mereka. #01:20:13-0#  
 
P1+P2: hahha... #01:20:13-0#  
 
P2: Kalau dalam setahun itu ternyata penyerapannya ngga sampai 50juta #01:20:21-9#  
 
N: Ya ngga apa-apa #01:20:21-9#  
 
P2: Selebihnya itu tetap menajdi milik RT atau ngga yaudah ngga dicairin gitu? 
#01:20:21-7#  
 
N: Ngga, ngga dicairin #01:20:28-5#  
 
P1: Miliki kelurahan dia ya? #01:20:28-5#  
 
 #01:20:59-4#  
END 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




