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Konflik Sosial  
(Kasus  Pada  Pembangunan Bendungan Waduk Jatigede  

di Kabupaten Sumedang Jawa Barat) * 
 

Oleh : 
 

Opan S.Suwartapradja ** 
 
 
I. Pendahuluan 

Pembangunan pada hakekatnya adalah untuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat. Dalam pelaksanaannya pembangunan itu selalu 

melibatkan lingkungan. Tidak ada pembangunan yang tidak melibatkan 

lingkungan, baik lingkungan fisik maupun sosial. Artinya bahwa pendekatan 

terhadap hakekat pembangunan bersifat perpaduan antara segi ekonomi dan 

segi sosial (Soemarwoto, 1973). Dari segi fisik melibatkan sumber daya lahan 

yang menjadi tumpuan hidup penduduk dan dari segi sosial penduduk harus 

pindah karena tergusur. Salah satu pembangunan yang dilaksanakan adalah 

pembangunan bendungan. 

Pembangunan bendungan mengandung beberapa tujuan, diantaranya 

untuk irigasi dalam pengembangan sektor pertanian, Pembangkit Listrik 

Tenaga Air (PLTA), pariwisata, air minum dan pengendalian banjir 

(Soemarwoto, 1983). Pada pembangunan waduk Jatigede misalnya, tujuan 

utamanya adalah pengendalian banjir dan irigasi bagi daerah hilir yang 

mencakup 3 Kabupaten  yaitu Kabupaten Indramayu, Cirebon dan Kabupaten 

Majalengka. Secara makro pembangunan  waduk Jatigede  membawa 

implikasi penting bagi perkembangan ekonomi keempat daerah dan bagi 

Kabupaten Indramayu misalnya, tidak hanya berdampak terhadap ekonomi 

rumah tangga akan tetapi juga penduduk merasa aman dari ancaman banjir. 

Kebijakan pembangunan Waduk Jatigede mengacu kepada Surat 

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat 

no.593.82/SK.1266-Pem.Um/81 tanggal 16 September 1981 tentang  

*). Makalah Disajikan pada SKIM IX UNPAD-UKM, Bandung, 10 – 

12 Mei 2005  

**). Staf Pengajar Jurusan Antropologi FISIP-UNPAD, Staf Peneliti PPSDAL 
dan PPK – LP – UNPAD. 
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penerbitan ijin pembebasan tanah  dan tata cara pengadaan lahan dan SK 

Bersama  (SKB) Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Pekerjaan Umum  

 

 77 th 1984 
no.  -----------------------  

431/KPTS/1984 
 

 tanggal 5 November 1984. tentang pembangunan waduk Jatigede 

Surat Keputusan Bersama (SKB) tersebut kemudian dijadikan landasan 

dalam pelaksanaan pembangunan Waduk Jatigede dengan luas wilayah  pada 

elevasi 262,5 m dpl sekitar 6.738 ha dengan jumlah penduduk sebanyak 5.686 

KK atau sekitar 28.430 jiwa  harus pindah karena tergusur dan penggenangan. 

Dasar hukum lainnya yang digunakan dalam kaitannya dengan 

pembebasan kekayaan penduduk adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 

15 Tahun 1975  dan Kepres No. 55 tahun 1993. Peraturan Menteri dalam 

negeri yang terkait dengan pembebasan lahan ini digunakan sebelum 

keluarnya Kepres yaitu pada pembebasan lahan yang dimulai  dari tahun 1982 

sampai dengan tahun 1990. Kepres No. 55 tahun 1993 mulai digunakan pada 

pembebasan lahan tahun 1995. Perbedaan dari kedua dasar hukum dalam 

pembebasan lahan tersebut terletak pada penentuan harga ganti rugi. Pada 

Kepres dinyatakan bahwa pembebasan lahan dilakukan melalui musyawarah  

dan harga lahan mengacu kepada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) daerah yang 

bersangkutan. Sedangkan pada Per Mendagri tidak demikian, sehingga dalam 

pelaksanaan pembayaran ganti rugi telah menimbulkan keresahaan sosial 

Aktivitas pembangunan yang  dilaksanakan dalam kurun waktu selama 

25 tahun  adalah pendataan kekayaan penduduk, pembebasan kekayaan 

penduduk dan pemukiman kembali. Pembebasan kekayaan penduduk 

dilaksanakan sejak  tahun 1982 sampai dengan tahun 2005 sekarang ini dan 

masih menyisakan empat  desa yang belum diganti rugi. Kegiatan pembebasan 

lahan dalam kurun waktu sekitar 25 tahun telah membebaskan lahan milik 

penduduk sekitar 2.556 ha (PWS Jatigede, 1990) yang tersebar di tiga belas  
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desa dari tujuh belas desa yang akan tergenang yang tergabung kedalam empat  

wilayah  kecamatan. 

Sejak dimulainya pembebasan lahan pada tahun 1982 sampai dengan 

tahun 1998, penduduk di wilayah rencana genangan  yang telah menerima 

uang ganti rugi mencapai 4.240 KK, atau sekitar 74,6 % dari jumlah penduduk 

yang terkena proyek sebanyak 5.686 KK (PPSDAL, 2000). Harga ganti rugi 

berdasarkan hasil musayawarah antara Panitia 9 dengan warga masyarakat. 

Besaran harga ganti rugi disetiap daerah bervariasi. Begitupula besaran uang 

yang diterima oleh penduduk cukup heterogen sesuai dengan kekayaan yang 

dimilikinya. Uang ganti rugi digunakan untuk kebutuhan yang bersifat 

produktif dan konsumtif. Hal yang terakhir ini terkait dengan rendahnya ganti 

rugi dan meningkatnya harga-harga lahan disekitar rencana genangan pada 

saat pembayaran ganti rugi dilaksanakan. 

 Lebih lanjut, penduduk yang terkena proyek pembangunan bendungan 

jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu penanganan dalam pemindahannya. 

Upaya-upaya pemindahan yang  dilakukan adalah melalui program 

transmigrasi ke luar Pulau Jawa dan transmigrasi lokal (Translok) di daerah 

Jawa Barat. Penduduk yang  telah dipindahkan sebanyak atau sekitar 21,5 % 

baik melalui program transmigrasi keluar Pulau Jawa maupun melalui 

transmigrasi lokal diwilayah Jawa Barat (PPSDAL, 2004). Pola penempatan 

dilokasi yang baru  secara berkelompok (bedol desa) dan terpisah, baik 

terpisah  dengan kerabat, saudara dan atau teman tetangganya. Dari jumlah 

penduduk yang telah pindah tersebut, tidak sedikit yang kembali  ke daerah 

asalnya. 

Aktivitas proyek yang tersendat-sendat baik dalam kegiatan  fisik 

seperti pengadaan sarana dan prasarana maupun kegiatan sosial yaitu 

pendataan, pembebasan dan pemindahan penduduk. Dalam kurun waktu dua 

puluh tahun yaitu  sejak tahun 1982, pada tahun 2004  pihak proyek  

merencanakan  kembali untuk melanjutkan pembangunan. Hal ini mendapat 

reaksi yang beragam dari warga masyarakat yaitu sebagian penduduk 

mendukung kelanjutan proyek asalkan diganti rugi, sebagian warga menolak   

dan  sebagian warga  memilih untuk diam. Beragamnya pendapat penduduk 

terhadap kelanjutan pembangunan Jatigede, telah menimbulkan pro dan 



 4

kontra, sehingga meningkatkan gejolak sosial di kalangan masyarakat. Kondisi 

seperti ini menarik untuk dikaji oleh karena pembangunan sekarang ini tidak 

dipaksakan, akan tetapi atas adanya kesepakatan warga masyarakat dengan 

pihak pemerintah, sehingga pembangunan terkesan lebih manusiawi dan  

terlanjutkan (Sustainable). 

  

II. Konflik dalam Paradigma Antropologi dan Sosiologi  
 

Manusia pada hakekatnya tidak dapat hidup sendirian. Dalam hidupnya 

manusia selalu membutuhkan yang satu dengan lainnya dan oleh karena itu 

manusia sebagai makhluk bio-sosial selalu berkawan. Hubungan antar 

individu yang hidup dalam suatu komunitas yang saling mebutuhkan itu 

biasanya terikat oleh suatu aturan atau norma-norma yang diwujudkan 

bersama untuk mencapai kepentingan bersama, sehingga mempunyai ikatan 

kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. 

Namun demikian masyarakat yang terhimpun dari individu-

individu itu dalam peradabannya dimuka bumi ini tidak terlepas dari adanya 

perbedaan yang menghiasi kehidupan bermasyarakat itu. Perbedaan yang 

terakulumasi dari waktu ke waktu dapat menumbuhkan terjadinya konflik, 

sekalipun sebetulnya tidak fungsional. Oleh karena itu suatu sistem, pranata 

atau institusi yang mengalami konflik lebih disebabkan oleh adanya 

kecenderungan dari kebanyakan orang untuk memilih strategi hidup yang 

akomodatif daripada menempatkan dalam posisi yang saling kontradiktif 

(Wahyudi, dalam Taufiq, 2000:1). 

Konflik dalam sosiologi, dapat dipahami melalui teori konflik. Dalam 

hal ini teori konflik merupakan antitesis dari teori fungionalisme struktural. 

Teori konflik sebenarnya berada dalam naungan paradigma teori 

fungsionalisme struktural. Namun dalam perjalannya diantara keduanya 

memiliki sudut pandang yang berbeda. Teori fungsionalisme struktral 

memandang bahwa fakta atau realitas sosial adalah fungsional. Sedangkan 

teori konflik memandang bahwa fakta sosial berupa wewenang dan posisi 

dianggap merupakan sumber pertentangan sosial (Poloma, 2003). Ketidak 

merataan distribusi kekuasaan dan wewenang akan menempatkan masyarakat 
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pada posisi yang berbeda yang pada gilirannya dapat menimbulkan konflik 

dalam masyarakat (Ritzer, 2003). 

Sedangkan teori konflik, Taufiq (2000 : 4) membagi ke dalam 3 hal 

yaitu : pertama, masyarakat berada dalam proses perubahan yang ditandai oleh 

adanya pertentangan terus menerus diantara unsur-unsurnya. Kedua, setiap 

elemen memberikan sumbangan terhadap disintegrasi sosial dan ketiga, 

keteraturan yang terdapat dalam masyarakat disebabkan olah adanya tekanan 

atau pemaksaan kekuasaan dari atas oleh golongan yang berkuasa. Teori 

struktual yang merupakan lawan dari teori konflik  membagi ke dalam tiga hal 

yaitu : pertama, masyarakat berada dalam kondisi statis atau bergerak dalam 

kondisi keseimbangan. Kedua, setiap elemen atau institusi memberikan 

dukungan terhadap stabilitas. Ketiga, anggota masyarakat terikat secara 

informal oleh norma-norma, nilai-nilai dan moralitas umum. 

 

III. Potensi Konflik dalam Pembangunan 

Pembangunan pada dasarnya adalah merubah lingkungan. Tidak ada 

pembangunan yang tidak merubah lingkungan. Sumber daya alam (SDA) 

adalah   sumber penghidupan khususnya bagi petani atau penduduk di daerah 

pedesaan. Oleh karena itu pembangunan yang dilaksanakan dengan 

memanfaatkan sumber daya alam akan melibatkan aspek fisik dan aspek 

sosial. Dalam hal ini lahan penduduk terkena pembangunan  dan penduduk 

harus pindah karena tergusur. Agar pembangunan itu tidak merugikan rakyat, 

maka dilakukan pemberian ganti rugi (Kepres, 1993). 

Ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan yang 

melibatkan penduduk dan kekayaannya, agar pembangunan itu manusiawi dan 

terlanjutkan (Sustainable) yaitu akurasi data pada saat pendataan kekayaan 

penduduk, musyawarah dan nilai ganti rugi, pelaksanaan pembayaran ganti 

rugi dan pemindahan atau pemukiman kembali penduduk (Bagan 1) 
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Bagan 1. Potensi Konflik 

 
  
 
 

  Akurasi 
   data 
         Pindah 
 

 
 

Status         Musyawarah   Perpindahan   
Proyek        & harga         penduduk    
        ganti rugi         

   
     Tidak  

                                 Pindah 
 
 
   Pembayaran 
   Ganti rugi 

 

 

 

 

3.1. Akurasi Data Kekayaan Penduduk 

Kekayaan penduduk yaitu harta milik penduduk sebetulnya  meliputi 

rumah, ternak, tanah dan tanaman yang berada diatasnya. Namun dalam 

konteks pembangunan, kekayaan yang diberikan konvensasi adalah hanya  

rumah, tanah dan tanaman yang tumbuh diatasnya.  

Tanah merupakan tumpuan hidup bagi penduduk, khususnya bagi para 

petani. Dalam sistem kepemilikannya tercatat dalam buku desa yang disebut 

leter C. Tanda bukti kepemilikan bagi pegangan pemilik dituangkan dalam 

bentuk kikitir atau balangko. Oleh karena itu jika terjadi pengalihan 

kepemilikan lahan  baik karena warisan maupun  jual beli misalnya, kepala 

desa merubah catatan kepemilikan  dalam buku desa atau dalam leter C  

digantikan oleh pemilik baru. Buku catatan desa atau leter C ini dibuat secara 

cermat dan teliti yang disaksikan oleh pemilik lama dan pemilik baru untuk 

menghindari kesalahan, sehingga  kemungkinan terjadinya kekeliruan relatif 
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kecil. Bila terjadi perubahan, sistem kepemilikan disaksikan oleh kedua belah 

pihak dan kemudian dituangkan dalam kikitir atau balangko.  

Sebelum konvensasi atau ganti rugi dilaksanakan, terlebih dahulu 

dilakukan pendataan langsung terhadap kekayaan penduduk. Masalah yang 

sering muncul dalam kaitannya dengan kekayaan penduduk ini adalah  

ketidaksesuaian data antara pengakuan pemilik yang tertuang dalam kikitir 

atau balangko dengan hasil pendataan. Perbedaan luas lahan  dan  berubahnya  

lahan sawah menjadi darat akibat dari pencatatan yang tidak disaksikan oleh 

pemiliknya, sehingga menimbulkan keresahan sosial.  

 

3.2.Musyawarah Harga  dan Tuntutan Ganti Rugi Kembali 

Musyawarah untuk menentukan harga ganti rugi terhadap kekayaan 

penduduk dilakukan antara panitia 9 dengan penduduk. Panitia 9 meliputi 

intansi terkait yaitu Pembantu Bupati bidang pemerintahan, Kepala bagian 

pemerintahan, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kepala Dinas Pertanian, 

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bappeda, Pihak proyek, Camat dan Kepala 

Desa. Penduduk adalah Kepala Keluarga (KK) yang berhak mendapatkan 

ganti rugi terhadap kekayaannya. 

Musyawarah untuk mencapai kesepakatan harga  dapat dilakukan lebih 

dari satu kali. Dari pihak pemerintah diwakili oleh Panitia 9 dan dari pihak 

masyarakat diwakili oleh tokoh  masyarakat yang disebut dengan panitia 

“kecil”. Perwakilan warga masyarakat dipilih langsung oleh warga masyarakat 

dengan jumlah atas kesepakatan bersama yang  biasanya tidak lebih dari 17 

orang. Perwakilan masyarakat tersebut terdiri dari perwakilan  Lembaga Desa, 

tokoh agama (Toga), tokoh masyarakat (Toma) dan Tokoh Pemuda (Toda). 

Dasar hukum yang digunakan dalam menentukan harga ganti rugi melalui 

musyawarah tersebut tidak lagi menggunakan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri No. 15 tahun 1975 tentang pengadaan tanah, akan tetapi menggunakan 

Kepres No. 55 tahun 1993, tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan 

pembangunan bagi kepentingan  

Pada periode tahun 1980 – 1990 atau sebelum keluarnya Kepres No. 55 

tahun 1993, pembebasan tanah pada setiap proyek pembangunan mengacu 

kepada Peraturan Menteri Dalam Negri No. 15 Tahun 1975. Dasar hukum ini  

sering menimbulkan keresahan dan atau ketidakpuasan dikalangan warga 
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masyarakat. Keresahan yang muncul terkait dengan harga ganti rugi yang 

rendah, terlewatnya kekayaan penduduk dan adanya penekanan dari pihak 

pemerintah, sehingga menimbulkan gejolak sosial.  Menghadapi kenyataan 

seperti ini, penduduk pasrah dan tidak dapat berbuat banyak karena khawatir 

tidak dibayar. Masalah lain yang mengemukan adalah tidak sedikit penduduk 

yang tidak menerima ganti rugi karena kekayaan mereka terlewat didata. 

Kasus seperti ini sering terjadi oleh karena pada saat pendataan tidak diketahui 

pemiliknya.  

Sejak keluarnya Kepres No. 55 tahun 1993 Peraturan Menteri Dalam 

Negeri tahun 1975 tidak digunakan lagi. Berdasarkan Kepres No. 55 tahun 

1993 proses musyawarah ganti rugi jauh lebih baik oleh karena musyawarah 

tidak diintimidasi dan penawaran  harga mengacu kepada Nilai Jual Objek 

Pajak (NJOP) daerah setempat, sehingga nilai ganti rugi relatif lebih baik. 

Dalam hal ini musyawarah tidak hanya membicarakan nilai ganti ruginya, 

akan tetapi juga sistem pembayarannya.  

 

 

3.3. Pembayaran  Ganti Rugi  

Pembayaran ganti rugi dilaksanakan setelah adanya kesepakatan harga 

antara pihak pemerintah dengan warga masyarakat.  

Seperti disajikan pada bagan 2 bahwa pelaksanaan pembayaran ganti 

rugi dilakukan oleh panitia sembilan. Pembayaran dimulai dari pemanggilan 

penduduk secara bergantian yang dihadiri oleh Panitia sembilan  sebagai saksi 

(Meja 1). Penduduk  menuju Meja 2 yaitu mengecek kelengkapan 

administrasi,  pengecekan data  dan pengesahan oleh Kepala Desa dan Camat. 

Meja 3, Pencocokan  kekayaan penduduk. Pengecekan lahan mengacu kepada 

peta lokasi hasil rincikan Badan Pertanahan Nasional (BPN), rumah mengacu 

kepada data dan foto yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan 

tanaman mengacu kepada hasil pendataan Dinas Pertanian. Meja 3 juga untuk 

mencocokan lokasi dan penyerahan tanda bukti kepemilikan yang kemudian 

menuju meja 5 untuk  menerima uang ganti rugi dari bendaharawan proyek.. 

Sebelum keluar ruangan dan atau disimpan di Bank dilakukan pemotretan 

sebagai tanda bukti telah menerima uang ganti rugi. Setelah menerima ganti 

rugi, penduduk dapat membawa uangnya ke rumah dan atau menyimpannya di 
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Bank yaitu Meja 6. Sedangkan Meja 4  ditempati oleh aparat keamanan 

sebagai pengayom masyarakat untuk mengantisipasi ganagguan keamanan dan 

ketertiban masyarakat (Kamtibmas) selama pembayaran dilaksanakan.   

 

Bagan 2. Pelaksanaan Pembayaran Ganti rugi 

 

 

Meja 1 

Panitia 9 sebagai saksi 

 

 

 

         - Petugas Proyek         - Bendaharawan 
 -       - Panitia            Proyek 

Meja 2          Meja 3      Meja 4                 Meja 5     Meja 6 
- Petugas desa        - Keamanan       - Bank 
- Kecamatan     

 

 

 

Ruang tunggu calon penerima 

 

 

 

Hampir pada setiap pelaksanaan pembayaran hanya mampu 

menyelesaikan sekitar 50 orang per hari. Penduduk lainnya duduk-duduk di 

luar ruangan untuk menunggu panggilan atau giliran. Jumlah dan  urutan 

pembayaran tidak diumumkan, sehingga tidak sedikit penduduk yang 

menunggu di luar tidak mendapatkan panggilan dan atau giliran pada hari itu 

dan harus datang lagi pada ahari berikutnya. Pembayaran dalam suatu desa 

misalnya, tidak dapat dituntaskan dalam satu tahun dan tidak selalu 

dilaksanakan setiap tahun akan tetapi disesuaikan dengan anggrana yang ada. 

Oleh karena itu pembebasan kekayaan penduduk dari sejak tahun 1982 sampai 

dengan sekarang belum tuntas, masih menyisakan empat desa yang belum 

diganti rugi (Tabel 1).  
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Tabel 1. Pembayaran Ganti Rugi 
 
No Kec/Desa Tahun Pembayaran Keterangan 

1982-
1984 

1984-
1988 

1995-
1998 

2004-
2005 

 

I. Jatigede      
 1. Sukakersa V    -Tergenang penuh,  

- Menolak 
 2. Ciranggem V    Tergenang sebagian kecil  
 3. Jemah V    Tergenang sebagian besar  
 4. Cisampih V    Tergenang sebagian kecil  
 5. Mekarasih V    Tergenang sebagian kecil  
II. Darmaraja      
 6. Cibogo  - - - + Tergenang penuh 
 7. Cipaku  V   - Tergenang penuh  

- Menolak  
 8. Paku Alam  V   - Tergenang Penuh  

- Menolak 
 9. Karang Pakuan  V   -Tergenang sebagian kecil  

- Menolak 
 10.Leuwihideung   V  Tergenang Penuh 
 11.Sukaratu - - - - Tergenang sebagian kecil 
 12.Jatibungur  V   Tergenang penuh 
 13. Sukamenak   V  Tergenang penuh 
III. Wado      
 14. Wado - - - - Tergenang sebagian 
 15. Padajaya  V   Tergenang penuh 
 16. Cisurat  V   -Tergenang sebagian besar 

– Menuntut G.R kembali 
IV. Jatinunggal      
 17. Sirnasari   V  Tergenang sebagian besar 
 18. Pawenang - - - - Tergenang sebagian kecil 
 
Keterangan : 
V = Sudah diganti rugi 
+ = Sedang dilaksanakan Ganti Rugi 
- = Belum diganti rugi 
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3.4.Perpindahan  Penduduk 

Pada perpindahan penduduk yang terkena proyek pembangunan 

terdapat dua pola, yaitu perpindahan atas pilihan sendiri dan diatur 

pemerintah. Pada beberapa proyek pembangunan khususnya Pembangkit 

Listrik Tenaga Air (PLTA), seperti PLTA Saguling,  penduduk yang pindah 

atas pilihan sendiri sebanyak 61 % memilih didaerah sekitar genangan. Pada 

rencana pembangunan Waduk Jatigede yang memilih pindah disekitar 

genangan sebanyak 59 % (PPSDAL, 1992; 2000). Mereka yang pindah 

disekitar genangan ini adalah golongan menengah ke atas yaitu yang masih 

mempunyai lahan yang tidak tergenang dan mereka yang mampu membeli 

lahan didaerah tersebut. Bagi yang pertama selain untuk menggarap lahan 

yang tidak tergenang juga ingin menikmati pembangunan itu sendiri dan bagi 

yang terakhir selain ingin menikmati pembangunan merencanakan 

mengembangkan usahanya. Sedangkan perpindahan  yang diatur pemerintah 

adalah mengikuti program transmigrasi keluar Pulau Jawa dan Transmigrasi 

lokal. Penduduk yang pindah keluar pulau adalah petani pemilik lahan sempit 

atau petani gurem yang rata-rata pemilikannya 0,3 ha/KK. Dalam program 

transmigrasi ini mereka akan mendapatkan lahan 2,5 ha/KK, sehingga menjadi 

harapan dan motivasi mereka untuk mengembangkan usaha pertaniannya di 

daerah transmigrasi.  

Penduduk yang ditransmigrasikan keluar pulau Jawa secara perorangan  

dan kolektif atau bedol desa. Transmigran perorangan ditempatkan  terpisah 

dengan saudara, kerabat dan teman tetangganya. Sedangkan “bedol desa” 

adalah penduduk yang berasal dari satu desa yang sama dan ditempatkan pada 

suatu lokasi  yang sama secara mengelompok. Transmigran asal daerah 

rencana pembangunan Waduk Jatigede yang ditempatkan melalui kedua pola 

tersebut ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil. Transmigran yang 

berhasil yang tidak mengelompok yang memilih  Perkebunan Inti Rakyat 

(PIR). Pada pola PIR ini transmigran mengelola perkebunan kelapa sawit dan 

atau cokelat seluas 2 ha yang akan menjadi miliknya setelah mencicilnya 

selama 15 tahun.  

Namun setelah sekitar 10 tahun mereka sudah dapat melunasinya dan 

menjadi hak miliknya dan  kondisi ekonominya cukup lebih baik. Sebaliknya 

pola mengelompok (Bedol desa) transmigran pola non-PIR yang mendapatkan 
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lahan garapan 2,5 ha kondisi ekonominya tidak sebaik transmigran pola PIR, 

sehingga tidak sedikit diantara mereka yang pulang kembali.  

Program transmigrasi Lokal (Translok) pada kasus penduduk yang 

akan terkena pembangunan Waduk Jatigede pada dasarnya atas kesepakatan 

bersama antara pihak proyek dengan penduduk yang bersangkutan.  Artinya, 

penduduk bersedia dipindahkan disuatu daerah yang telah ditinjaunya. Pihak 

proyek kemudian melakukan studi daya dukung lingkungan daerah yang 

bersangkutan yang menghasilkan layak huni dengan jenis usaha yang harus 

dilakukannya. Hal ini dimaksudkan agar ekonomi rumah tangganya lebih baik 

dari sebelumnya. 

Program pemindahan penduduk yang dilakukan oleh pihak proyek 

Jatigede secara konseptual cukup baik. Pada transmigrasi lokal misalnya, 

masing-masing transmigran mendapat lahan  0,8 ha/KK. Selain menggarap 

lahan setiap KK memelihara 2 ekor sapi pedaging. Dengan demikian alokasi 

lahan 0,8 ha tersebut 0,5 ha untuk lahan pertanian dengan jenis tanaman 

holtikultura, 0,2 ha untuk tanaman rumput dan 0,1 ha lahan pekarangan 

sebagai  warung hidup dan apotek hidup (PSDAL, 1998). Namun dalam 

implementasinya tidak demikian. Penduduk yang dipindahkan, selama sekitar 

6 tahun tidak bertani akan tetapi setiap KK memelihara 4 sampai 6 ekor sapi. 

Oleh karena itu alokasi lahan yang direkomendasikan semuanya dijadikan 

kebun rumput untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak yang dipeliharanya 

itu. Pemeliharaan sapi yang bersumber dari pengusaha dalam pengiriman dan 

penjualannya sering terlambat, sehingga mengganggu siklus dan ekonomi 

rumah tangga mereka. Menghadapi kenyataan ini penduduk asal Jatigede yang 

dimukimkan pada tahun 1996 sebanyak 95 KK sampai saat ini hanya 

menyisakan 6 KK yang masih bertahan atau sebanyak 89 KK kembali ke 

daerah asalnya (Bagan 3).  

Kegagalan Program transmigrasi pola non-PIR ke luar Jawa dan 

Transmigrasi lokal akibat pengawasan dan pembinaan dari pihak proyek dan 

atau pemerintah kurang optimal. Program ini dapat mengurangi kepercayaan  

penduduk, sehingga tetap tinggal dan sebagian  tidak mau pindah serta  

menolak dilanjutkannya pembangunan. 
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Bagan 3. Perpindahan Penduduk  
 
 
 
    Transmigrasi 
 
 
 
 
 
 
 
Pemukiman     Translok            Kembali 
kembali                        ke daerah asal 
 
 
 
 
 

    Disekitar 
    genangan 
 
 
 
 
 
 
IV. Konflik Vertikal dan Horizontal 

4.1. Konflik Vertikal 

Disadari bahwa pembangunan adalah untuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat dan atau untuk mengentaskan kemiskinan. Oleh karena 

itu tidak ada penduduk yang tidak setuju terhadap pembangunan. Masalahnya 

adalah bagaimana pembangunan itu sendiri dapat meningkatkan kesejahteraan 

penduduk khususnya yang terkena pembangunan yang telah mengorbankan 

harta kekayannya demi pembangunan. Selama ini aitu sebelum era reformasi, 

kehidupan penduduk yang berkorban terabaikan, sehingga pembangunan 

terkesan bukan untuk mengentaskan kemiskinan akan tetapi menetaskan 

kemiskinan (Soemarwoto, 1983, Sitorus, dkk, Pny. 1996).  

Konflik vertikal dan konflik horizontal dapat terjadi setiap saat. 

Konflik vertikal terjadi oleh adanya kebijakan yang berbeda antara pemerintah 

pusat dengan pemerintah daerah baik itu berupa undang-undang maupun 

sesuatu kebijakan. Konflik vertikal pada pembangunan proyek Jatigede 

misalnya, dipicu oleh adanya persepsi yang berbeda antara Pemerintah Daerah 
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dengan pihak Proyek. Pihak Pemda menyatakan pembangunan tidak akan 

dilanjutkan oleh karena tidak ada ketegasan dari pemerintah pusat. Sedangkan 

pihak proyek menyatakan tetap dilanjutkan oleh karena belum adanya 

pencabutan  SKB  Menteri Dalam Negeri dan Menteri PU,  

No. 97 tahun 1984  

            431/KPTS/1984 tertanggal 5 Nopember 1984.  

  

Sebagai contoh, Pemda  Sumedang pada tahun 2000 membangun 

sarana dan prasarana di daerah rencana genangan yang setelah selama 20 

tahun diabaikan tanpa adanya pembangunan baik sarana maupun prasarana.  

Konflik vertikal juga dapat terjadi diantara pemerintah daerah yang akan 

memperoleh manfaat dalam menyikapi dan atau menangani proyek, khususnya 

dalam pemukiman kembali. Dalam hal ini masing-masing pemda hanya 

mengemukakan keterbatasannya, tanpa mempertimbangkan manfaat yang 

akan diperolehnya dari pembangunan tersebut. Namun demikian konflik 

vertikal ini relatif lebih mudah diatasi dibandingkan dengan konflik horizontal. 

Konflik sosial  erat terkait dengan ketimpangan ekonomi. Semakin 

melebarnya jurang pemisah  antara si kaya dan si miskin  akan  menimbulkan 

kecemburuan sosial, sehinggga rentan  terjadinya konflik. Kebijakan yang 

tidak memihak kepada rakyat dan atau tidak adil dapat menumbuhkan 

fanatisme daerah/ kesukubangsaan/ethnis, agama, ras dan antar golongan 

(SARA). 

Konflik juga terkait dengan ketidakpastian dalam meletakan suatu 

kebijakan pembangunan. Pembangunan yang berlarut-larut dan tidak menentu 

tengah menumbuhkan keragu-raguan dikalangan penduduk yang pada 

gilirannya menumbuhkan opini  masyarakat terhadap kelanjutan 

pembangunan.  

 

 4.2. Konflik Horizontal 

Seperti dikemaukakan di atas bahwa dasar hukum yang digunakan 

dalam pembangunan Waduk Jatigede adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri 

No. 15 Tahun 1975 dan Kepres No. 55 tahun 1993.  Perbedaan dari kedua 

dasar hukum tersebut terletak dalam musyawarah dan penentuan harga ganti 
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rugi. System musyawarah yang berbeda, terlewatnya kekayaan penduduk dan 

perbedaan harga antar desa dan tersendatnya pembayaran ganti rugi telah 

menimbulkan keresahan.Keresahan semakin meningkat terkait dengan rencana 

dilanjutkannya pembangunan. Hal ini menimbulkan pro dan kontra dikalangan 

penduduk (Bagan 4). 

Lebih lanjut, tersendat-sendatnya Pembangunan Jatigede selama sekitar 

25 tahun telah menimbulkan opini dikalangan masyarakat yang terbentuk ke 

dalam tiga  kelompok yaitu menyetujui terhadap kelanjutan pembangunan, 

menolak dan ambivalen.  

 

 

Bagan 4. Konflik Horizontal 
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   ganti rugi   
 
         Pro 
 
 
  Kebijakan 
Pembangunan  Pembayaran  Pembangunan          Konflik
   tersendat  dilanjutkan 
 
 
 

        Kontra 

 

 Tidak menda  
pat ganti rugi 
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1. Dukungan Terhadap Pembangunan  
Hasil sensus terakhir yang dilakukan PPSDAL-LP-UNPAD (2005) 

mengenai tanggapan penduduk terhadap kelangsungan pembangunan Waduk 

Jatigede cukup heterogen. Secara kuantitas, dari hasil sensus tersebut 

penduduk yang menyatakan setuju bila proyek dilanjutkan jumlahnya relatif 

kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk yang tidak menyetujui 

pembangunan dilanjutkan. Seperti disajikan pada tabel 2, penduduk yang 

menginginkan proyek dilanjutkan sebanyak 21,5 %. Mereka ini adalah 

penduduk yang  menetap didesa-desa yang belum diganti rugi. Mereka 

mengharapkan segera diganti rugi seperti penduduk lainnya, dengan anggapan  

penduduk yang telah mendapat ganti rugi menjadi kaya, belum pindah dan 

masih menggarap lahan  yang telah diganti rugi. Sedangkan  penduduk yang 

belum pindah  beranggapan bahwa proyek Jatigede tidak akan jadi. 

 

Tabel : 2. Pendapat Terhadap Kelanjutan  Pembangunan Waduk Jatigede (N = 4390) 

No. Alternatif Jawaban Kriteria (%) Total 

Generasi Muda Generasi Tua 

2. Setuju 21,8 21,2 21,5 

3. Tidak setuju  51,7 53,7 52,5 

4. Tergantung orang lain 21,6 20,9 31,3 

5.  Tidak berpendapat 4,9 4,2 4,6 

 Total 100 100  

Sumber : PPSDAL dan PWS Jatigede, 2005 

 

Pendapat  penduduk terhadap pembangunan Waduk Jatigede 

dikemukakan oleh kepala keluarga (KK) yang dikategorikan berdasarkan 

generasi muda dan generasi tua. Generasi muda adalah KK yang berusia 

kurang dari 45 tahun  dan generasi tua adalah KK yang berusia diatas 45 tahun 

(KNPI, 1978). Pengelompokan berdasarkan kedua generasi tersebut  

diasumsikan bahwa generasi muda lebih agresif dan lebih emosional. Dari 
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taabel 2 menunjukkan bahwa pendapat kedua generasi  terhadap kelanjutan 

pembangunan Waduk Jatigede  menunjukan hal yang sama, masing-masing 

21,8 % dan 21,2 %.  

Tabel 3. Menunjukan mengenai persepsi penduduk terhadap kelanjutan 

pembangunan. Pada tabel tersebut menunjukan sebanyak 20,3 % menyatakan 

bahwa pembangunan Jatigede tidak merugikan rakyat. Persepsi penduduk 

berdasarkan generasi muda dan tua tidak menunjukkan perbedaan yanag 

signifikan, masing-masing sebanyak  18,6 %  dan 22,7 % generasi tua 

menyatakan bahwa pembangunan Waduk Jatigede tidak merugikan. Alasan 

yang dikemukakannya bahwa pembangunan demi kepentingan umum dan 

harga ganti rugi relatif lebih besar dari harga ganti rugi yang diberlakukan 

sebelumnya. 

 

Tabel : 3. Persepsi  Terhadap Pembangunan Waduk Jatigede 

No

. 

Kriteria Persepsi Terhadap Proyek (%) Total (%) 

Merugikan Tidak 

Kerugikan 

Tidak tahu 

1. Generasi Muda 81,0 18,6 0,4 100 

2. Generasi Tua 77,0 22,7 0,3 100 

Total 79,4 20,3 0,4 100 

Sumber : PPSDAL dan PWS Jatigede, 2005 

 
 
 
2. Penolakan Terhadap Pembangunan  

Penduduk yang menolak pembangunan  dilanjutkan adalah penduduk 

yang telah mendapatkan pembayaran ganti rugi yang dilaksanakan pada tahun 

1982 – 1986. Mereka ini adalah penduduk yang menetap di 12 desa yang 

jumlahnya sekitar 52,5 %. Begitu pula bila dibedakan berdasarkan  generasi 

muda dan generasi tua. Dari tabel 2 di atas, genmerasi muda yang tidak setuju 

terhadap kelanjutan pembangunan sebanyak 51,7 % dan generasi tua sebanyak 

53,7 % lebih besar dari generi muda. Penolakan terhadap kelanjutan proyek ini 

tercermin dari perilaku penduduk di ke empat desa dalam bentuk protes  dan 

demontrasi dengan anggapan  bahwa pembangunan Waduk Jatigede akan 
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menyengsarakan rakyat. Anggapannya itu  terkait dengan  berawal dari harga 

ganti rugi yang rendah, kekayaan penduduk yang terlewat diganti rugi, konsep 

pemukiman kembali yang tidak jelas dan kembalinya penduduk yang 

dimukimkan ke daerah asal.  

Penduduk yang kembali ke daerah asal sebanyak 33 %. Beberapa 

aalasan yang dikemukakannya, tidak betah,  tidak memungkinkan untuk dapat 

bertahan hidup, sistem pertaniannya berbeda dengan didaerah asal. Dalam 

konsep adaptasi, perubahan dari system pertanian intensif ke ekstensif relative 

sulit untuk berhasil (Bennet, 1976). 

 Seperti disajikan pada tabel 3, bahwa persepsi penduduk terhadap 

kelanjutan pembangunan 79,4 % beranggapan bahwa proyek tersebut 

merugikan. Begitupula bida dibedakan berdasarkan generasi. Sebanyak 81,0 

% generasi muda menyatakan akan merugikan rakyat dan 77 % generasi tua 

menyatakan hal yang sama. Perbedaan pesepsi antara generasi muda dengan 

generasi tua ini, dimungkinkan oleh karena pada saat pembayaran ganti rugi 

tahun 1980-an dalam status belum kawin, sehingga tidak menikmati uang 

ganti rugi yang diterimakan oleh orang tuanya. Oleh karena itu aktivitas 

generasi muda dalam menolak pembangunan dilanjutkan lebih dominan 

dibandingkan dengan generasi tua. generasi muda ini kemudian membentuk 

Forum Komunikasi Rakyat Jatigede (FKRJ) [pada atahun 1998. Organisasi ini 

bersama-sama warga masyarakat secara aktif memperjuangkannya,  melalui 

mas media, diskusi atau pertemuan-pertemuan,  protes-protes dan demo-demo 

terhadap pemda setempat dan  pemerintah pusat.  

 

3. Penduduk yang Ambivalen 
Penduduk yang ambivalen ini adalah yang tidak mengemukakan 

pendapatnya dan atau tergantung kepada orang lain dalam menyikapi 

kelanjutan pembangunan. Penduduk yang memilih diam ini adalah penduduk 

yang telah mendapatkan ganti rugi pada tahun 1995 – 1998 yang bermukim di 

2 desa yaitu sebanyak 25,9 %. Mereka ini  yang secara terbuka tidak bereaksi 

(teu ajol-ajolan) dan  belum pindah. Pertimbangan lainnya adalah masih 

banyak orang yang belum pindah dan yang sudah pindah kembali dan 

aberanggapan bahwa proyek tidak akan terwujudkan. 
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5. Penutup 

Proyek yang berlarut-larut dengan status yang tidak jelas,  telah menimbulkan 

konflik vertikal antara pihak proyek dengan pemerintah daerah dan konflik 

horizontal diantara warga masyarakat. Konflik vertikal terjadi oleh adanya 

ketidakpastian kelanjutan pembangunan dari pemerintah pusat, sehingga 

pemerintah daerah menyatakan bahwa pembangunan Waduk Jatigede  tidak akan 

dilanjutkan. Hal ini ditindak lanjuti dengan pembangunan sarana dan prasarana 

didaerah rencana genangan.  

Sedangkan konflik horizontal dicirikan oleh adanya pro dan kontra dikalangan 

warga masyarakat antara yang sudah mendapat ganti rugi dengan yang belum 

mendapat ganti rugi. Penduduk  yang mendukung pembangunan dilanjutkan 

adalah mereka yang belum mendapat ganti rugi yang dimotori oleh  organisasi 

masyarakat yaitu Komunike Bersama Masyarakat Jatigede. Dan bagi mereka yang 

menolak pembangunan dilanjutkan adalah penduduk yang tidak puas terhadap 

ganti rugi yang diterimanya. Mereka ini adalah penduduk  yang tergabung dalam  

Forum Komunikasi Rakyat Jatigede (FKRJ). Beberapa alasan penolakannya 

adalah harga ganti rugi yang rendah, tidak menikmati uang ganti rugi, disetiap 

desa terdapat kekayaan penduduk yang terlewat diganti rugi, penduduk yang 

dimukimkan kembali ke daerah asal dan status proyek yang tidak jelas serta 

berlarut-larut menyengsarakan rakyat. 
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