
  1 

Kertas Posisi 

Solidaritas Rakyat Untuk Masyarakat Guriola-Sabu Raijua 
(Masyarakat GURIOLA, IRGSC, PRD NTT, PIKUL, Arus Bangkit,  SENAT FKIP-UKAW, LMND NTT, KSWE Kupang, PIAR, SENAT FISIP UNIKA) 

	

Mewujudkan	Ketersediaan	Air	Tanpa	Melanggar	HAM	
(Kasus	Pembangunan	Embung	Guriola	di	Kabupaten	Sabu	Raijua,	NTT)	

Pendahuluan	

Pembangunan seharusnya merupakan  sebuah proses yang membebaskan, menggairahkan 
dan menjunjung  tinggi  kemanusiaan.  Sebaliknya  bila  sebuah  upaya  pembangunan  justru 
melanggar  hak‐hak  yang  melekat  pada  manusia  maka  proses  pembangunan  tersebut 
kehilangan arti dan tujuan. Prinsip dasarnya, pembangunan tidak boleh dilakukan bila hak‐
hak  yang  melekat  pada  manusia  lain  dirampas  secara  paksa  apalagi  menggunakan 
kekuasaan dan instrumen koersif (kekerasan). 

Pembangunan seringkali tampil dengan wajah ganda, kesejahteraan dan pemiskinan. Wajah 
ganda  pembangunan  ini  bisa  terlihat  dalam  beberapa  polemik  pembangunan  embung  di 
NTT dua  tahun belakangan, kasus  rencana pembangunan bendung Kolhua di Kota Kupang 
dan embung Guriola di kabupaten Sabu Raijua.  

Pemerintah daerah Kabupaten Sabu dan Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II (BWS NT II) 
membangun argumentasi bahwa pembangunan embung demi  kepentingan  kesejahteraan 
masyarakat  luas,  pemenuhan  kebutuhan  air  baku  dan  pengendalian  banjir.  Untuk  itu,  
masyarakat yang memiliki lahan dipaksa untuk angkat kaki dan dicerabut dari alat produksi 
utama mereka sebagai petani tanpa ganti rugi yang jelas.  

Ada dua dimesi persoalan dalam upaya memenuhi ketersediaan air yang dilakukan BWS NT 
II dan Permda  Sabu Raijua. Pertama, dimensi HAM  yang harus diperhatikan dalam  setiap 
upaya mengelola sumber daya air. Kedua, dimensi prosedural, di mana meski menyediakan 
air  adalah  tujuan mulia  yang melekat  sebagai  tanggung  jawab  BWS,  ada  prosedur  yang 
harus  diikuti  agar  tidak  menciderai  nilai‐nilai  kemanusiaan  yang  dapat  berakibat  pada 
pelanggaran  HAM.  Dalam  kasus  pembangunan  embung Guriola,  kedua  hal  ini  dilangkahi 
sehingga menjadi persoalan dan menampilkan pembangunan sebagai teror dan hadir dalam 
wujud yang sewenang‐wenang. 

Wajah teror pembangunan seperti  ini sering muncul sebagai akibat dari kualitas pemimpin 
lokal  yang  tidak menghargai  hak‐hak  ekonomi  sosial  budaya  yang  dijamin  oleh  Konvensi 
Perserikatan  Bangsa  Bangsa  yang  oleh  Indonesia  telah  di  ratifikasi  tahun  2006.  Para 
pemimpin yang melanggar UUD 1945  Pasal 28A yang berbunyi :Setiap orang berhak untuk 
hidup  serta  berhak  mempertahankan  hidup  dan  kehidupannya.Pembangunan  yang 
seharusnya meningkatkan  kualitas  kehidupan  sebagai manusia, oleh pemimpin‐pemimpin 
lokal semacam ini tampil dalam wajah yang menakutkan.  

Penyerobotan, penggusuran paksa dan kekerasan yang dilakukan oleh Pemkab Sabu Raijua 
menambah  daftar  panjang  kisah  pembangunan  yang  secara  sistematis  memiskinkan 
rakyatnya. Tindakan‐tindakan  itu mengabaikan hak‐hak sipil politik dan sosial budaya yang 
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adalah  bentuk  pelanggaran  HAM.  Sulit  untuk  menerima  bahwa  penggusuran  demi 
pembangunan  embung  dan  bendungan  masih  saja  berlangsung  di  tahun  2014  setelah 
melewati masa kelam era otorianisme orde baru 16 tahun yang lalu. Setelah 17 tahun sejak 
World Commission on Dams (Komisi Bendungan Dunia ‐ KBD) diinisiasi oleh World Bank dan 
the World Conservation Union  (IUCN) yang berfungsi memberikan pedoman komprehensif 
untuk pembangunan DAM. KBD ini membuat laporan akhir yang menggambarkan kerangka 
inovatif  untuk  perencanaan  air  dan  energi  yang  dimaksudkan  untuk  melindungi  orang‐
bendungan  yang  terkena  dampak  dan  lingkungan,  dan memastikan  bahwa manfaat  dari 
bendungan  didistribusikan  lebih merata  (http://www.internationalrivers.org).  Seharusnya 
pengalaman  panjang  pada  era  orde  baru  dimana  pembangunan  hadir  sebagai  teror  dan 
kehadiran KBD bisa menjadi panduan bagi para pemimpin  lokal dalam menyelenggarakan 
sebuah proses pembangunan. 

Sabu	Raijua:	Pulau	Kecil	Yang	Butuh	Air	
Kabupaten Sabu Raijua merupakan Daerah Otonom yang baru  terbentuk pada  tanggal 26 
Nopember  2008  dengan  luas  wilayah  460,47  km2 yang  terbagi  menjadi  6  kecamatan. 
Sebelumnya Sabu Raijua merupakan bagian wilayah Kabupaten Kupang dan setelah mekar 
menjadi Kabupaten yang ke 21 di propinsi Nusa Tenggara Timur.  

Kabupaten  ini  terdiri dari beberapa pulau  kecil  yang  terletak di wilayah  terluar  Indonesia 
dengan  letak geografis 121º 41’ 00 ”  ‐ 122º 00’ 30 ” BT dan 10º 25’ 00”  ‐ 10º 37’ 40” LS. 
Dengan luas wilayah 460,84 km2.  

 
Gambar 1 Peta Posisi Kabupaten Sabu‐Raijua dalam Peta Propinsi NTT 
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Sebagai  pulau  kecil,  Kabupaten  Sabu  Raijua memiliki  ketinggian  antara  0‐310 meter  dpl, 
kemiringan  0–15%  di wilayah  barat  dan  timur.  Sisa wilayahnya  terletak  pada  kemiringan 
antara  15%‐  40%  yaitu  Sabu  Tengah,  Sabu  Barat,  Liae, Mehara  dan  Raijua  (Sabu  Raijua 
Dalam Angka, 2012).  

Iklim di pulau‐pulau kecil  ini memiliki ciri khas kemarau panjang dengan curah hujan yang 
rendah.   Dalam setahun hanya 14‐116 hari musim hujan. Tabel 1 menunjukan pada tahun 
2010    jumlah hujan 88 hari, sementara pada  tahun 2011 mencapai 116 hari. Kondisi  iklim 
berhubungan  dengan  letaknya  yang  cukup  dekat  dengan  Benua  Australia  (Sabu  Raijua 
Dalam angka, 2012). 

              Tabel 1. Jumlah Curah Hujan di Kabupaten Sabu Raijua 

 
Sumber: Sabu Raijua Dalam Angka Tahun 2012 

berdasarkan Stasiun Meteorologi Klas III Sabu Raijua 

Sistem	Pangan	dan	Pertanian	Masyarakat	Sabu	Raijua	
Pada  umumnya  penduduk NTT  sangat mengandalkan  pertanian  yang  terlihat  dari  jumlah  
lahan  dan  dataran  pertanian  sebesar  1.046,9  Ha  (Departemen  Pertanian,  2011). Di  Sabu 
Raijua  sebagian  besar  penduduknya,  82.3  %  berprofesi  sebagai  petani  dari  total  jumlah 
penduduk  74.403  jiwa  (Sabu  Raijua  dalam  Angka,  2012).  Paradoks  ini  bukan merupakan 
sebuah  pilihan,  tetapi  sesungguhnya  menunjukan  bahwa  fase  produksi  sebagian  besar 
masyarakat NTT  baru  sampai  di  tahap  pertanian  subsisten,  yang mana  cara  produksi  ini 
memiliki tingkat kebutuhan atas air yang tinggi.  

Meskipun  bermata  pencaharian  sebagai  petani,  jumlah  lahan  sawah  di  Kabupaten  Sabu 
Raijua  hanya  2,49 %,  sisanya  adalah  lahan  kering  dengan    prosentase  97,51%. Angka  ini 
merefleksikan konteks pertanian di Sabu Raijua yang tidak berbasis pertanian sawah.  

Dengan kondisi alam memiliki kecenderungan kering, jenis tanaman pangan terutama lokal 
yang  dibudidayakan  di  Sabu  Raijua  tidak  cukup  banyak.  Jenis‐jenis  pangan  lokal  yang 
dibudidayakan dan dikonsumsi antara lain Padi, Lontar, Ketela Pohon, Kacang Hijau, Kacang 
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Nasi, Kacang Ercis, Ketimun, Kacang Tanah, Jagung, Sorghum, Jewawut, Ubi Jalar dan Labu 
(Pikul, 2013). 

Mencermati sistem pangan orang Sabu, sesungguhnya yang menjadi pangan utama mereka 
gula  lontar,  yang  biasa  disebut  gula  sabu.  Dalam  sehari,  konsumsi  nasi  biasanya  hanya 
dilakukan  sekali  (makan  siang), meskipun di  beberapa  tempat  terjadi  2  kali  dalam  sehari 
(makan  siang  dan makan malam). Masyarakat  di  Guriola  hanya mengonsumsi  nasi  pada 
siang  hari,  sementara  sarapan  dan  makan  malam  mereka  mengonsumsi  gula  sabu 
dikombinasi  dengan  sayuran  atau  kacang‐kacangan. Meskipun  demikian,  tanaman  lontar 
tidak pernah diakui oleh otoritas pemerintah sebagai pangan utama. Maka, menumbangkan 
ratusan pohon lontar adalah hal yang biasa, bukan sesuatu yang luar biasa bagi pemerintah. 
Bagi masyarakat pemilik lahan, tindakan itu adalah kiamat kecil.  

Kebutuhan	Atas	Air	
Air  selalu  merupakan  kebutuhan  mendasar  dalam  kehidupan  manusia.  Air  biasanya  di‐
simbolkan sebagai sumber kehidupan, di mana ada air di situ ada kehidupan. Air mengambil 
peranan yang penting dalam menunjang aktifitas manusia.  

Propinsi  Nusa  Tenggara  Timur memiliki  sebagian  besar wilayah  yang merupakan  daerah 
dengan  iklim kering. Demikian pula dengan Kabupaten Sabu Raijua, merupakan pulau kecil 
yang kering. Terkait kondisi dan kebutuhan air di sabu, penelitian yang cukup komprehensif 
pernah  dilakukan  dan mengidentifikasi  bahwa    persoalan  air  di  Sabu  Raijua  disebabkan 
karena air hujan yang jatuh cepat melimpas sebagai aliran permukaan dan segera terbuang 
ke laut (Susilawati, 2011).  

Kebutuhan  air di Kabupaten  Sabu Raijua untuk mencukupi  kegiatan pertanian baik untuk 
tanaman  padi  maupun  palawija,  kegiatan  domestik,  perkotaan  dan  industri  (DMI),  dan 
Pertimbangan kehilangan air (water loss) ( BWS NT II, 2011). Kebutuhan atas air ini hendak 
dipenuhi  oleh  Pemda  dengan membangun  embung  yang  dianggap  sebagai  solusi  untuk 
memenuhi kebutuhan atas air tersebut.  
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Pelanggaran	Prosedur	yang	Berakibat	Pada	Pelanggaran	HAM	
dalam	Pembangunan	embung	Guriola	
Berdasarkan  kronologi  yang  disusun,  ada  dua  dimensi  persoalan  yang  diakibatkan  oleh 
tindakan  sewenang‐wenang Pemda  Sabu Raijua dan BWS NT  II. Kedua dimensi persoalan 
tersebut  adalah  pelanggaran  HAM  dan  pelanggaran  prosedur  yang  digariskan  peraturan 
perundang‐undangan  dan  peraturan  turunan.  Pelanggaran  HAM  yang  dimaksud  adalah 
penghargaan  atas  nilai‐nilai  kemanusiaan  dan  hak‐hak  dasar  warga  negara  atas 
keberlangsungan hidupnya dalam kostitusi (UUD 1945).  

A. Pelanggaran HAM (Berdasarkan Konstitusi dan Kovenan Hukum Internasional) 

1). Pasal 28A UUD 1945 :Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan 
hidup dan kehidupannya. 

- Pembangunan embung Guriola dilakukan melalui  cara penyerobotan, penggusuran 
paksa dan tindakan kekerasan terhadap pemilik  lahan yang mempertahankan  lahan 
penghidupan mereka. 

2).  Pasal  28D  ayat  (1)  UUD  1945:  Setiap  orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan, 
perlindungan,  dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakuan  yang  sama  di  hadapan 
hukum. 

- Pemerintah daerah Sabu Raijua melalui Bupati Martin Dira Tome melakukan rekayasa 
status  lahan  untuk melegalkan  pengerjaan  embung  tanpa melalui  pelepasan  lahan 
oleh pemilik sah. Dasar pengerjaan embung Guriola itu adalah penyerahan tanah oleh 
Yulius  Hadja  Weo  dan  menganjurkan  kepada  keluarga  untuk  melakukan  gugatan 
perdata.  Dokumen  Surat  tanah  dari  Sdr.  Yulius  Hadja  Weo  dipergunakan  sebagai 
laporan penyelesaian masalah  sosial kepada  kementria PU  yang  juga diketahui oleh 
Pihak PPK dan kemungkinan besar diketahui oleh Satker. Tindakan ini adalah tindakan 
penipuan. Selama puluhan tahun Keluarga Bara Mata mengelola lahan Guriola dengan 
tanda kepemilikan resmi yaitu segel yang dikeluarkan pada tahun 1962. Sikap Bupati 
dan upaya rekayasa tersebut adalah bentuk pengingkaran terhadap  Hak diberlakukan 
sama dihadapan hukum sebagaimana telah dijamin dan upaya rekayasa  ini kemudian 
terbukti  dalam  pertemuan  tanggal  28  juli  2014  di  BWS  NT  II  antara  Bupati  dan 
keluarga  korban  yang  juga dihadiri oleh  Julius Hadja Weo, dan dengan  sangat  jelas 
Julius Hadja Weo menyatakan bukan sebagai pemilik lahan Guriola.   

3). UUD 1945 Pasal 28 H (4) UUD 1945: Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi 
dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang‐wenang oleh siapa pun. 

- Penyerobotan dan penggusuran paksa yang dilakukan oleh Pemkab Sabu Raijua secara 
jelas dan  tegas  telah melanggar kesewenangan  ini pun  turut melibatkan alat Negara 
yaitu  tentara dan polisi dengan alasan pengamanan namun  secara psikologis adalah 
bentuk intimidasi terhadap masyarakat pemilik lahan. 

Pelanggaran Terhadap UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM  

Berdasarkan kronologis yang dilampirkan, berikut  ini sejumlah pasal yang dilanggar dalam 
proses pembangunan embung Guriola. 

- Pasal 9 (2): Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir 
dan batin. Sikap  Intimidatif   dan kekerasan  yang dilakukan oleh Pemda Sabu Raijua 
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melalui  Bupati Marten Dira  Tome  dan  satpol  PP,  secara  sadar maupun  tidak  sadar 
tetap mencederai penengakan kemanusiaan  sebagai mana  tercantum dalam UU no. 
39 tahun 1999 tentang HAM 

- Pasal 29 (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, 
martabat, dan hak miliknya. 

- Pasal 34 Setiap orang  tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, 
atau dibuang secara sewenang‐wenang. 

- Pasal 36 (1) Setiap orang berhak mempunyai milik,baik sendiri maupun bersama‐sama 
dengan  orang  lain  demi  pengembangan  dirinya,  keluarga,  bangsa,  dan masyarakat 
dengan  cara  yang  tidak  melanggar  hukum.(2)  Tidak  seorangpun  boleh  dirampas 
miliknya dengan sewenang‐wenang dan secara melawan hukum. 

Pelanggaran Ratifikasi Hukum Internasional: 

1). Konvenan hak ekonomi, sosial dan budaya        (UU No. 11 tahun 2005) pasal 11 ayat 1 
menjelaskan  bahwa  ”  Negara‐negara  pihak  pada  Kovenan  ini  mengakui  hak  setiap 
orang  atas  standar  kehidupan  yang  layak  baginya  dan  keluarganya,  termasuk  cukup 
pangan,  sandang  dan  papan  yang  layak,  dan  atas  perbaikan  kondisi  hidupnya  yang 
berkelanjutan.  Sikap  membabi  buta  menumbangkan  pohon  lontar  di  Guriola  Sabu 
Raijua juga merupakan pengingkaran terhadap identitas budaya dan kedaulatan pangan 
perlu diketahui bersama bahwa nira sejak turun temurun telah menjadi bahan pangan 
pokok. penyadapan nira/tuak  yang  kemudian diolah menjadi gula adalah bentuk dari 
budaya ketahanan dan kedaulatan pangan. Tindakan  ini adalah pelanggaran  terhadap 
UU No. 11 tahun 2005.  

2). Dalam General comment No.12 yang di keluarkan oleh CESCR Menyebutkan bahwa Hak 
atas kecukupan pangan adalah sebagai berikut: “Suatu kondisi dimana setiap  laki‐laki, 
perempuan dan anak, baik secara perorangan atau berkelompok, setiap saat memiliki 
akses secara fisik dan ekonomi untuk mendapatkan pangan yang  layak atau cara‐cara 
untuk  memperolehnya”  dan  dalam  penjelasan  lanjutnya  hak  atas  pangan  meliputi 
“ketersediaan pangan dalam jumlah/kuantitas dan kualitas memadai untuk memenuhi 
kebutuhan pangan  individu, bebas dari  zat‐zat berbahaya, dan  sesuai dengan budaya 
lokal;  serta  akses  terhadap  pangan  tersebut  haruslah  berkelanjutan  dan  tidak 
mengganggu pemenuhan hak asasi manusia yang lain.”  

B. Pelanggaran Prosedur Pelaksanaan (UU, PP dan Permen) 

Pihak  pembangun  melakukan  sejumlah  pelanggaran  terhadap  mekanisme  mambangun 
embun yang digariskan oleh sejumlah UU dan peraturan‐peraturan turunan.  

 Terkait  dengan  pembangunan  Embung,  PP  No  37  tahun  2010  Pasal  7  berbunyi  : 
pembangunan bendungan sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 ayat (1) dan 
Pasal 5 meliputi tahapan: a. Persiapan Pembangunan; b. Perencanaan pembangunan; 
c. Pelaksanaan konstruksi; dan d. Pengisian awal waduk.   

 Bagian ketiga, tentang Persetujuan Pembangunan Embung, Pasal 15 ayat (1) berbunyi: 
Permohonan  sebagaimana  dimaksudkan  dalam  pasal  14  ayat  (1)  harus  memenuhi 
persyaratan  administrasi  dan  persyaratan  teknis.  Pasal  15  ayat  (3)  berbunyi: 
persyaratan  teknis  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  meliputi:  a.  Rekomendasi 
teknis dari unit pelaksana teknis yang membidani sumber daya air pada wilayah sungai 
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yang  bersangkutan;  b.  Dokumen  studi  kelayakan;  dan  c.  Dokumen  pengelolaan 
lingkungan hidup. 

 Bagian  keempat,  tentang Perencanaan Pembangunan, Pasal 19 ayat  (1) menyatakan: 
perencanaan pembangunan bendungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b 
meliputi: a. Studi kelayakan; penyusunan desain; dan c. Studi pengadaan  tanah. Ayat 
(2)  Perencanaan  pembangunan  bendungan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) 
disusun  dengan memperhatikan:  a.  Kondisi  sumber  daya  air;  b.  Keberadaan masya‐
rakat;  c.  Benda  bersejarah;  d.  Daya  dukung  lingkungan  hidup;  dan  e.  Rencana  tata 
ruang wilayah. Ayat (3) dalam perencanaan pembangunan bendungan harus dilakukan 
konsultasi publik.  

 Pasal 21, ayat (1) studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1). Ayat 
(2)  Studi  kelayakan  sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) harus disertai dengan  studi 
analisis mengenai dampak  lingkungan. Ayat  (3)  Studi  kelayakan untuk  pembangunan 
bendungan pengelolaan  sumber daya air dituangkan dalam dokumen  studi kelayakan 
yang  paling  sedikit  memuat:  a.  analisis  kondisi  topografi  untuk  tapak  rencana 
bendungan,  jalan  akses,  quarry  dan  borrow  area,  penyimpanan  material,  tempat 
pembuangan galian, dan daerah  genangan; b. analisis geologi  yang berkaitan dengan 
tapak bendungan,  lokasi material bahan bendungan dan daerah genangan;  c. analisis 
hidrologi daerah  tangkapan air; d. analisis kependudukan di daerah  tapak bendungan 
dan  rencana  genangan  serta daerah penerima manfaat bendungan; e.  analisis  sosial, 
ekonomi,  dan  budaya  pada  daerah  tapak  bendungan  dan  rencana  genangan  serta 
daerah penerima manfaat bendungan; f. analisis kelayakan teknis, ekonomis termasuk 
umur  layan bendungan, dan  lingkungan untuk setiap alternatif rencana bendungan; g. 
rencana bendungan yang paling layak dipilih; h. pra‐desain bendungan yang paling layak 
dipilih;  dan  i.  rencana  penggunaan  sumber  daya  air.  Ayat  (4)  Studi  kelayakan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan melalui kegiatan survei dan 
investigasi. Ayat  (5) Kegiatan survei dan  investigasi  sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4)  dilakukan  untuk mengumpulkan  data  dan  informasi mengenai  topografi,  kondisi 
geologi,  hidrologi,  hidroorologi,  tutupan  vegetasi,  erositivitas,  kependudukan,  sosial, 
ekonomi, dan budaya. Ayat  (6) Kegiatan survei dan  investigasi sebagaimana dimaksud 
pada  ayat  (5)  dilakukan  Pembangun  bendungan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan 
perundang‐undangan. 

 Pasal 26 Pasal 26 ayat  (1) Studi pengadaan  tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
19  ayat  (1)  huruf  c  dituangkan  dalam  dokumen  studi  pengadaan  tanah  yang  paling 
sedikit memuat: a. lokasi tanah yang diperlukan; b. peta dan luasan tanah; c. status dan 
kondisi tanah; dan d. rencana pembiayaan. 

 Bagian  Kelima,  Pelaksanaan  Konstruksi,  Pasal  29  ayat  (1)  Pelaksanaan  konstruksi 
bendungan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  7  huruf  c  wajib  dilakukan 
berdasarkan  izin  pelaksanaan  konstruksi  yang  diberikan  oleh  Menteri.  (2)  Izin 
pelaksanaan  konstruksi  bendungan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diberikan 
berdasarkan  permohonan  yang  diajukan  oleh  Pembangun  bendungan.  (3) 
Permohonan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  harus  memenuhi  persyaratan 
administratif dan persyaratan teknis. 
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Berdasarkan  kronologi,  Pemda  Sabu  Raijua,  Pihak  kontraktor  dan  BWS  NT  II melakukan 
Pelaksanaan kontruksi  sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 29  tanpa melaksanakan 
syarat‐syarat  yang digariskan,  kecuali  izin pelaksanaan  konstruksi  yang diberikan menteri, 
yang  diperolah  dengan  melakukan  rekayasa  atas  surat  kepemilikan  lahan  yang  adalah 
tindakan penipuan. Sebagian besar pasal dan ayat yang dicantumkan diatas dilanggar oleh 
pihak pembangun. 

Persoalan	Sosial	Budaya	akibat	Proses	Pembangunan	Embung	Guriola	
Kesalahan pada proses perencanaan dengan melangkahi proses‐proses yang gariskan oleh 
UU dan sejumlah aturan  lainnya kemudian melahirkan permasalahan  sosial ketika pemilik 
lahan  bersikeras  mempertahankan  lahan  mereka  karena  tidak  dilibatkan  dalam  proses 
perencanaan. Ada beberapa hal yang terjadi yaitu:  

a) Kesalahan Pendekatan 
Dalam  kasus  Pembangunan  embung  Guriola,  sejumlah  fakta  menunjukan  bahwa  upaya 
Pemda  Sabu  Raijua  dan  BWS NT  II meloncati  proses  yang  digariskan  sejumlah  peraturan 
perundang‐undangan  dan  turunannya,  lebih  dekat  pada  keinginan  untuk  melepaskan 
tanggung  jawab  yang diamanatkan oleh undang‐undang. Dalam perencanaan,  seharusnya 
telah  dilakukan  sebuah  proses  sosialisasi  yang  deliberatif  (melibatkan  semua  pihak)  dan 
menyeluruh  serta mampu menginternalisasi  kebutuhan  atas  air  dalam  kesadaran  pemilik 
lahan agar mereka secara sukarela melepaskan lahan dan medapatkan lahan pengganti yang 
sepadan.  

Sosialisasi yang dilakukan tanpa dokumen perencanaan entah  itu kajian kebutuhan atas air 
maupun   kajian Amdal. Pihak BWS NT  II dan Pemda Sabu Raijua tidak pernah menunjukan 
dokumen  kajian  kebutuhan  atas  air  maupun  dokumen  Amdal  yang  menyatakan  bahwa 
lahan Guriola lolos uji amdal untuk dibangun embung. Oleh sebab itu, sejumlah pertanyaan 
muncul tentang apakah mekanisme tersebut dilakukan?. Ketimpangan lain adalah Sosialisasi 
yang dilakukan oleh pemeritah kabupaten Sabu raijua dan BWS NT II terjadi setelah proyek 
proses  tender  selesai  dan  dimenangkan  oleh  PT.  Arison  Karya  Sejahtera  dengan  masa 
kontrak  kerja  14  Februari  2014‐15  Oktober  2015.  Selang  waktu  antara  sosialisasi  dan 
pengerjaan  yang  sangat  pendek memunculkan  sejumlah  kecurigaan  tentang  proses  yang 
dilakukan.  Selang waktu  yang dimaksudkan adalah,  sosialisasi baru dilakukan oleh Pemda 
Sabu  Raijua  pada  tanggal  17  Maret  2014,  sementara  pada  29  Maret  2014  kontraktor 
melakukan  penyerobotan  lahan  dan  memulai  penggusuran.  Kesalahan  pada  tahap 
perencanaan  berakibat  pada  persoalan  sosial  yang  semakin  besar  karena  protes  yang 
dilakukan  oleh  pemilik  lahan.  Di  sisi  lain,  penolakan  pemilik  lahan  ditandingi  oleh 
pemerintah dengan  memobilisir warga di sekitar embung yang tidak terkena dampak secara 
langsung  untuk menekan keluarga pemilik lahan.   

Dalam proses pembangunan embung, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertanggungjawab 
untuk menyediakan tanah bagi pembangunan. Dalam kasus pembangunan embung guriola, 
peran ini dilaksanakan oleh Pemda Sabu Raijua dengan alasan pembagian tugas. Penolakan 
yang  dilakukan  oleh  pemilik  lahan  diatasi  dengan  melakukan  tindakan  pemaksaan  dan 
rekayasa  oleh  Pemkab  Sabu  Raijua. Melakukan  pembangunan  untuk  kepentingan  umum 
tanpa pelepasan  lahan dari pemilik sah merupakan pelanggaran UU. Kesalahan berikutnya 
adalah  menyerahkan  dokumen  palsu  terkait  lahan  yang  kemudian  menjadi  dasar 
pembangunan embung guriola. Kesalahan dari pihak Pemda dan PPK BWS NT II ini dilakukan 
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untuk bisa mendapatkan dana pembangunan. Persoalan ganti rugi atas lahan, biasanya tidak 
menjadi bagian dari agenda pembangunan embung. Dengan demikian, analisa sosial sanga 
jarang  untuk  dilakukan.  Dengan  demikian,  polemik  pembangunan  embung  guriola  ini 
merupakan akibat dari kesalahan dalam perencanaan terkait dengan  langkah‐langkah yang 
harus dilakukan oleh pihak  yang merencanakan dan melaksanakan pembangunan. Dalam 
kasus ini adalah PPK dan Pemda Sabu Raijua.  

b) Pemberangusan Pangan lokal 

Dalam sistem dan perilaku pangan masyarakat sabu, gula  lontar atau gula sabu memegang 
peranan  sangat penting dalam  sistem pangan mereka. Pohon  lontar  selama  ribuan  tahun 
terbukti  sebagai  tanaman  yang  paling  adaptif  terhadap  kondisi  lahan  yang  kering  seperti 
Sabu.  Relasi  penting  antara  pohon  lontar  dan  pangan  utama  mereka  terefleksi  melalui 
bagaimana posisi simbolis pohon lontar dalam kebudayaan masyarakat sabu.  

Penggusuran yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Sabu Raijua telah menumbangkan 
ratusan  pohon  tuak.  Tabel  berikut  merupakan  daftar  tanaman  yang  menjadi  korban 
penggusuran selama beberapa kali.  

 

c) Upaya Rekayasa Status Lahan 
Lahan Guriola merupakan  lahan  sah dari keluarga Bara Mata, Tude Mata, Bara Mata, Uly 
Mata,  Keluarga Djo Ha’u,  Keluarga  Tede,  Keluarga  Habba  Rojo  dan  Keluarga  Lobo.  Bukti 
kepemilikan  ini  tercantum dalam Zegel Milik yang diterbitkan pada  tahun 1962 atas nama 
Bara  Mata.  Selama  bertahun‐tahun  keluarga‐keluarga  ini  mengolah  lahan  tersebut  dan 
menjadi satu‐satunya lahan pernghidupan mereka sebagai petani.  

Sosialisasi dilakukan oleh Pemda Sabu Raijua, dengan cara mendatangi kelurga pemilik lahan 
untuk memberitahukan pembangunan embung Guriola di  lokasi  yang baru. Pemilik  lahan 
menolak  rencana  ini, karena pada  tahun 1982 mereka  telah menyerahkan sejumlah  lahan 
untuk pembangunan embung guriola  secara  sukarela dan  tanpa ganti  rugi di bagian yang 
lebih tinggi dari lokasi pemukiman dan lahan produktif mereka. Mereka berpendirian bahwa 
pembangunan embung sebaiknya dilakukan pada  lokasi yang sudah ditentukan pada tahun 
1982.  

Mendapatkan  penolakan  dari  pemilik  lahan,  bupati  Sabu  Raijua  berusaha  merekayasa 
penyerahan  lahan menggunakan  stambom milik  Yulius Hadja Weo  yang  diterbitkan  pada 
tahun 1906 dan diperbaharui menjadi  segel  tanah pada  tahun 1963.  Stambom dan  segel 
milik  Yulius  Hadja  Weo  sama  sekali  tidak  menyebutkan  Guriola.  Lokasi  terdekat  yang 
disebutkan di dalam  stambom  tersebut adalah Denititi yang berjarak 5‐6 km dari Guriola. 

Tanggal Lontar Jati Kelapa Mangga Jambu air Kosambi Mahoni Kapok Jumlah Keterangan

29‐Mar‐14 13 50 6 69
Tanpa sepengetahuan 
pemilik lahan

25‐Jun‐14 56 143 9 208 Pohon produktif
1‐Jul‐14 151 81 11 1 1 245 Pohon produktif
2‐Jul‐14 65 73 4 1 18 16 177 Pohon produktif

285 347 24 2 18 22 1 0 630
David Nite 160 800* 6 1 1 1 969 *termasuk anakan
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 Pihak  perencana  lebih  mengutamakan  perencanaan  teknis  ketimbang  melakukan 
sebuah proses analisas sosial yang memadai.  

 Pemda Sabu Raijua  NT II membangun opini bahwa masyarakat seolah‐olah menentang 
pembangunan dan menutupi  fakta bahwa pada  tahun 1982 masyarakat pemilik  lahan 
telah menyerahkan lahan secara sukarela tanpa ganti rugi untuk pembangunan embung 
Guriola, yang kemudian secara sepihak, koordinat pembangunan embung dirubah oleh 
pihak perencana. 

2. Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan diatas, beberapa tindakan direkomendasikan terkait dengan konflik 
pembangunan embung Guriola. 

1) Hentikan  sementara  proses  pembangunan  embung  Guriola  untuk  memulai  proses 
komunikasi  dengan  pemilik  lahan  sesuai  dengan  prosedur  yang  digariskan  oleh  UU. 
Terus melakukan pekerjaan pembangunan embung  akan semakin menciderai perasaan 
para  korban  dan merupakan  tindakan  kriminal  yang  dilakukan  oleh  negara  terhadap 
warganya  dengan melanggar  ketentuan‐ketentuan  yang  gariskan  oleh  Konstitusi  dan 
aturan turunan. 

2) BWS NT II dan Pemda Sabu Raijua membuka dokumen perencanaan yang menunjukan 
bahwa  pemindahan  dari  lokasi  lama  ke  lokasi  baru  telah  sesuai  dengan  pesyaratan 
administratif  dan  persyaratan  teknis  sebagaimana  diamantkan  oleh  PP  No  37  tahun 
2010 Tentang Bendungan.  

3) Pemilik dan Pembangun Embung harus melakukan komunikasi yang melibatkan semua 
pihak, terutama para pemilik  lahan dalam memutus pembangunan embung dan masa 
depan para pemilik lahan secara setara.  

4) Pembangunan embung dilokasi saat ini belum tentu adalah satu‐satunya opsi yang bisa 
dilakukan  oleh  BWS NT  II  dan  Pemda  Sabu  Raijua  dalam memenuhi  kebutuhan  atas 
sumber air baku. Masih ada pilihan bahwa dana pembangunan embung dipecah untuk 
dibangun  pada  2  lokasi  percabangan  kali,  sebagaimana  rencana  pembangunan  pada 
tahun 1982 dan di anak kali yang lain dimana relatif lebih bebas konflik sosial semacam 
ini. 
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Penutup	
Sebuah  upaya  pembangunan  yang  dilakukan  dengan melanggar HAM  dan  prosedur  yang 
digariskan  dalam  peraturan  pelaksanaan  menghadirkan  tanya,  apakah  pembangunan 
tersebut  dilakukan  untuk  kepentingan  umum,  ataukah  untuk  menguntungkan  segelintir 
birokrat,  politikus  atau  pihak  pengusaha  (kontraktor)??  Pembangunan  embung  Guriola 
dilakukan dengan  cara penyerobotan paksa, penguasaan, penggusuran  dan dalam  proses 
tersebut  Pemda  Sabu  Raijua  melakukan  kekerasan  terhadap  para  pemilik  lahan.  Ada 
sejumlah kejanggalan terhadap proses yang dilakukan, di mana BWS NT II dan Pemda Sabu 
Raijua memaksa warga untuk menyerahkan lahan mereka tanpa ganti rugi, sementara BWS 
NT  II  dan  Pemda  Sabu  Raijua  tidak membuka  proses  perencanaan  yang  dilakukan,  yang 
berakibat  pada  tindakan‐tindakan  pelanggaran  tersebut.  Pembangunan  penting  untuk 
dilakukan, tetapi harus menjamin hak hidup segenap warga negara Indonesia, dan dilakukan 
dengan  cara  seksama  yang  diamanatkan  oleh  Konstitusi,  Undang‐undang  dan  petunjuk 
teknis turunannya. 

 


