
¥as~lah pertanahan memang mudah memancing kerawanan, terutama jika 
melibatkan warga dengan warga, atau warga dengan penguasa. Misalnya 
tentang hak pemilikan hatas dan gusur menggusur tanah rakyat untuk 
kepentingan tertentu. Sehah soalnya hukan sekadar itu saja, melainkan 

lepih jauh lagi, menyangkut sosial, politik, dan rasa keadilan, yang 
mengusik hati nurani. Maka Forum Dialoh nomor ini menampilkan 

seorang korban gusuran dati Surabaya, dan bagaimana tanggapan Bikhu, 
pastur, dan-dosen tentang masalah itu. 

DICARI, "SENt" 
MENGGUSUR! 

Ny. Munlclah 
Korban gusuran di Surabaya. 

MENeARI KEADILAN 

P ada tahun 1975, suami saya wafat karena sa
kit. Ia menin a1kan 7 orang anak yang masih 
kecil-keci!. S~ungsu baru berumur 5 bulan, 

sedangkan yang sulung telah berusia 16 tahun. Un
tuk menghidupi keluarga sebesar itu, saya terpaksa 
be~ualan kue. Tapi saya masih bersyukur karena satu 
tahun sebelum suami meninggal dunia, kami telah 

membeh tanah seluas 490 meter persegi di daerah Dukuh Pakis, Sura
baya. Tanah itu dibeli dari uang penjualan rumah dan tanah kami di 
Jln. K.H. Mas Mansyur, salah satu daerah elite di kotamadya Surabaya 
Dari uang penjualan itu, di samping dapat membeli tanah, sisanya karili 
pergunakan untuk biaya mengontrak rumah dan sebagian untuk modal 
usaha. 

Satu tahun setelah suami wafat, saya dihubungi pegawai Kelurahan 
Dukuh Pakis dan diberi tahu bahwa tanah saya dan warga lainnya akan 
dipakai untuk pembangunan komplek Islamic Centre. Setelah diadakan . 
pertemuan dan musyawarah antara warga dan pihak yayasan, serta 
aparat pemerintah daerah setempat, dibentuklah sebuah panitia atas 
kesepakatan bersama, yang kemudian menetapkan bahwa tanah war
ga akan dibeli seharga Rp.l.OOO,- per meter. Adapun bagi yang tanah
nya di bawah seribu meter persegi, akan me~dapat ~bidang kapling 
berukuran 9 x 30 meter, dengan harga Rp.400,- per meter. Sedangkan 
untuk warga yang memiliki tanah lebih dari seribu meter mendapat dua 
kapling. Lokasi tanah pengganti tersebut terletak di Jln. Raya Dukuh. 
Kupang Barat, yang waktu itu masih sepi dan agak terpenei!. 

Namun karena sudah merupakan keputusanpanitia yang kami ben
tuk sendiri dan dari segi nilai penggantiannya eukup adil dan tidak 
memberatkan warga, maka kami semua menerimanya dengan senang 
hati. Tapi lain halnya dengan kejadian penggusuran tanah saya yang 

terjadi beberapa tahun kemudian. 
Sesudah menerima biaya ganti rugi penggusuran tanah untuk komplek 

Islamic Centre itu, sisa uangnya saya belikan tanah di daerah Putat Gede, 
keeamatan Tandes, kodya Surabaya, seluas 170 meter. Kami sekeluar
ga menetap di tanah kapling yang disediakan panitia di daerah Dukuh 
Kupang tersebut. 

Ketenangan hidup kami sekeluarga temyata tidak lama. Pada bulan 
Oktober 1981. saya mendapat pemberitahuan dari lurah Putat Cede 
bahwa tanah kami yang terletak di wilayahnya akan dipergunakan un
tuk proyek jalan. 

Menurut penjelasan pihak kelurahan Putat Gede, tanah kami terse
but akan dipakai untuk tempat penampungan para pek~rja proyek jalan 
tol Surabaya-Malang. 

Sesudah melalui beberapa kali pertemuan dan kebuntuan-kebuntuan, 
akhimya pada tahun 1985 Panitia Pembebasan Tanah menetapkan se
eara sepihak biaya ganti rugi sebesar Rp.l2.500,- per meter persegi. 

Saya menolak keputusan tersebut, sebab sepengetahuan saya tanah 
itu bukan untuk proyek pemerintah, tapi untuk kepentingan jalan menu
ju sebuah perumahan mewah milik pengusaha swasta. Karena itu saya 
mengajukan harga yang sesuai dengan pasaran d! daerah tersebut, yakni 
Rp.70.000,- per meter. Tapi keberatan dan usulan saya tidak digubris. 

Lalu terjadilah petaka itu. Pada tahun 1986, tanah saya seharga 170 
kali Rp. 70.000,- digusur paksa dan dikorbankan untuk kepentingan 
pengusaha swasta. 

Sejak saat itu saya terpontang-panting mencari keadilan, namun belum 
juga mendapatkannya. Saya sudah menghubungi pengaeara. Mereka 
malah pesimistis untuk memperjuangkan nasib saya. Saya juga 
menghubungi wartawan, sehingga kasus saya pemah dimuat di koran
koran, tapi juga tak ada hasilnya. Saya berusaha menghadap Walikota 
Surabaya, .gagal pula. Sebab ada oknum pemda yang menghalangi. 
Sudah dua kali saya mengirimkan surat ke P.O. Box 5000, sampai saat 
ini tak ada kabar beritanya. Menteri Dalam Negeri pun telah saya kirimi 
surat, juga hampa belaka. Semua saluran seperti sudah tertutup rapat
rapat. Saya terbentur pada tembok tebal yang bisu dan tuli. Tapi saya 
sendiri tetap yakin bahwa keadilan itu masih ada. Cuma di mana, dan 
bagaimana? Adakah yang bersedia membimbing saya, korban gusur
an yang papa ini? EI 
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Ihiku Sri 'annavaro Sri Saddammacariya 
Ketua Sangha Theravada Indonesia 

GUNAKAN KASIH SA YANG 

P ernah terjadi di Vietnam, seorang Bhiku mem-
o bakar diri, sebagai protes terhadap ketidak
adilan, kesewenang-wenangan, dan ketimpang

an sosia! yang te~adi. Tujuannya jelas, untuk memper
baiki nilai-ni1ai kemanusiaan. 

Kita, para pemuka agama di Indonesia, berkewajib
an untuk menegakkan aspek moral, dalam mengha

dap! kondls! seperti itu. Tapi kita hendaknya tidak terpancing untuk 
ikut menyuiut kekerasan. Para pemuka agama memang tidak bisa 
terlepas dari umatnya. Tapi tindak kekerasan tidak menyelesaikan ma
salah. 

Ajaran Budha menganjurkan kita untuk mengasihi semua makhluk. 
Karena itu dalam memperbaiki sesuatu jangan hendaknya mengorban
kan yang lain, menghancurkan apa yang ingin kita perbaiki itu. 

Kita bend terhadap ketidakadilan, kesewenang-wenangan, keserakah
an. Tapi ingat, kita tidak boleh membenci pelakunya. Sungguh me
rupakan dosa besar kalau sampai kita berusaha melenyapkannya. Itu 
berarti pembunuhan, perbuatan yang sangat tidak diinginkan oleh ajar
an agama apa pun. 

Orang yang berada pada jaian yang salah peflu kita tun tun ke jalan 
yang benar, bukan sebaliknya, kita hancurkan. Dalam kasus penggusur
an misalnya, ketika massa berkumpui dalam emosi meninggi, para 
pemuka agama harus mampu mendinginkan hati mereka. Bukan se
baliknya. Lantaran cintanya kepada umat, sampai-sampai ikut terlibat 
dalam kekerasan. 

Kita dituntut untuk tidak bosan-bosannya menegakkan aspek moral. 
Zaman terus berobah, permasaiahan-permasaiahan hidup t~rus ber
tambah. 

Dalam menegakkan aspek moral, sebaiknya dilakukan seeara ber
sarna-sarna oieh semua agama, tanpa mengganggu keyakinan ma
sing-masing. Bersuara sendiri sebenarnya bisa juga, tapi gemanya akan 
kurang keras. Jika hanya orang Budha saja misalnya, ibarat burung em
prit di tengah-tengah keramaian pabrik.1 as. 

Romo Y.I. Man,unwllaya 
Pastur, Budayawan, Novelis. 

ITU SOAl KECll 

P emerintah mana saja, biasanya hanya memikir
kan masalah makro. Soal penggusuran misal
nya, itu masaJah mikro, yang sebenarnya men

jadi tanggungjawab dan bisa ditangani oleh LSM (l.em
baga Swadaya Masyarakat). Sebab LSM tidak mungkin 
meneampuri masalah-masalah makro. 

........ ~ Dalam pembagian tugas memang harus begitu. Tapi 
ada pemerintah yang mau menangani masalah-masalah mikro. Dari 
tingkat menteri sampai kepala dusun. Di situlah letak konfliknya. 

Sesuai dengan sistemnya, pemerintah seharusnya mengatur koor
dinasi, mengatur perundang-undangan, mengatur diplomasi. Wajar 
pemerintah berkewajiban mengatur hubungan perdagangan. Tapi tidak 
wajar berdagang sendiri. 

LSM memang dituntut lebih banyak untuk memperjuangkan kaum 
lemah, untuk menangani masaJah masyarakat, misaInya soal penggusur
an tanah rakyat. Tapi LSM itu maeam-maeam. Ada LSM yang baik, 
jujur. Ada Y<lng merupakan perkumpulan dagang. Ada yang subversif, 
LSM yang sebenarnya politik. Ada yang hanya meneari nama. Dan ada 
LSM yang mau piknik. Ada juga LSM palsu, hanya meneari untung, 

dan menjual kemiskinan. Ada LSM yang omsetnya milyaran rupiah. 
Tapi ada juga yang senin-kamis, tapi mati-matian memperjuangkan 
orang keeil. 

Pemerintah eukup sukses da!am menangani masalah makro. Tapi tidak 
boleh bertepuk dada, sebab itu bukan satu-satunya kriteria keberha
silan. Makro hebat, tapi orang keeil digilas, itu Hindia Belanda. Kita 
mempunyai Republik Indonesia, harus berbeda dengan Hindia Belan-
da. Maka orang kecil harus dilindungi. . 

Paneasila dan UUD '45 adalah prinsip yang masih harus dijabarkan 
dalam suatu kebijakan operasional. Siapa pun mengaku Pancasilais, ha
rus tereermin dalam tindakannya. Sekarang ini belum begitu. Cara-cara 
non-Pancasilais masih sering diterapkan. Skrining dan bersih 
lingkungan, itu praktek-praktek yang memang laya'k diakhiri, sebab tidak 
sesuai lagi. 

Kita mempunyai latar belakang sejarah yang hitam, pemberontakan 
PKl, umpamanya. Tapi kit a juga mempunyai latar belakang demokra
si, mempunyai latar belakang sejarah perjuangan. Jika harus melihat 
latar belakang sejarah, jangan hanya periode tahun 1965 saja. Itu hanya 
sepotong. 

Kita bisa mempertaha9kan kemerdekaan, berjuang dari tahun 1945 
sampai tahun 1955. ltu berkat adanya demokrasLlnilah yang harus kita 
jadikan pegangan. Yakni perjuangan atas dasar kebenaran oemokrasi. 
Artinya, bahwa latar be1akang sejarah kita bukan hitam legam. Latar 
belakang sejarah kita pernah diselamatkan dengan berlakunya demokra
SI secara benar.1 as. 

Dn. Ariel Herlyanto 
Dosen Pasca Sarjana Universitas Kristen Setyawacana Salatiga. 

MEMANUSIAWIKAN KORBAN 

P ranata organisasi masyarakat di tingkat bawah 
sekarang ini seolah han cur. Sistem massa 
mengambang nyaris menabukan segal a ben

tuk kegiatan di desa. Masyarakat bawah tidak mempu
nyai wadah untuk bersuara, untuk memperjuangkan 
hak-haknya sebagai warga negara. Organisasi yang 
ada, bentukan dari atas, tidak banyak mempunyai arti. 

Karena itu dalam masalah penggusuran misalnya, sulit kaum lemah 
bisa menanR. Kaum terdesak ituoisa saja melakukan protes~ ke DPR 
misalnya. Sebagai simbol demokrasi, protes iiu diberi angin. Tetapi 
tetap masalahnya tak terselesaikan. Hari ini protes, besok pagi selesai, 
paling-paling masuk koran. 

Merel<a yang tergusur tersebut, barangkali pendukung salah satu 
kontestan pada waktu Pemilu. Di DPR, yang menemuinya juga wakil 
rakyat dari kekuatan sosial politik yang pernah didukungnya. Meski 
begitu jangan berharap banyak. Hendaknya tidak perlu minta belas ka
sihan dari atas. 

Tidak manusiawi? Mereka yan~ terRUsur itulah yang harus mampu 
memanusiawikan diri masing-masing. Memang, mereka ini harus cerdas 
dulu. Aras informasi sudah Seaemll<lan maJu. Masyarakat bisa belajar 
dari apa yang mereka dengar, mereka lihat, dan mereka baca. Masya
rakat yang cerdas tidak akan begitu mudah diperalat oleh orang-orang 
yang hanya meneari untung sendiri. 

Di Jawa Tengah misalnya; bukan hanya Cina, para purnawirawan juga 
diberi ke!l)udahan dalam usahanya. Mereka membangun peru mahan 
dan hotel/ang bagus-bagus. Semen pun menjadi laris, dan pendapat
an pemd dari sektor pajak bisa ditingkatkan. 

Pemberian peluang itu adalah strategi. Supaya, sebab bukan mustahil, 
mereka takkan mengipas-ngipas kaum yang terdesak. Mereka itu kan 
mempunyai potensi untuk menimbulkaFl gejolak. Juga penganugerah
an gelar teladan bagi para cendekiawan, termasuk usaha perangkulan 
agar mereka tidak terlalu memusatkan perhatian pada masalah-masalah 
yang dihadapi masyarakat keeil. Paling tidak, merupakan semacam 
pengurangan kekuatan kaum papan bawah.1 as. 
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