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PROLOG
Tulisan ini dipresentasekan pada Loka-

karya Berbagi Pengetahuan Pembangunan Peri-
kanan dan Pengembangan Masyarakat Pesisir 
Berkelanjutan di Maluku, yang diselenggarakan 
di Ambon, pada 15 Juli 2006. Pesertanya selain 
dari Maluku juga dihadiri peserta dari Papua dan 
Nusa Tenggara Timur.

Sebenarnya judul tentative yang diberikan 
Panitia adalah “Pandangan Agrobisnis Terhadap 
Permasalahan dan Kemungkinan Solusi dalam 
Pembangunan Perikanan dan Pengembangan 
Masyarakat Pesisir di Maluku”.

Terus terang judul ini sangat menarik 
dipaparkan apabila pembangunan pertanian kita 
telah mampu mengangkat harkat hidup manusia 
yang menggelutinya, katakanlah tingkat hidup 
petani sudah mencukupi kebutuhan fisik mini-
mum (KFM). Kenyataan membuktikan bahwa 
sektor pertanian identik dengan orang miskin 
sekaligus sumber kemiskinan dan yang paling 
mengerikan adalah sektor pertanian merupakan 
pangkal utama penyakit kronis.

Setelah kami merenung dan berpikir, 
akhirnya kami mengusulkan kepada panitia 
lokakarya suatu paper berjudul « Memahami 
Orang Pulau dan Pertanian Pesisir di Maluku ». 
Itu bukan berarti bahwa tema agribisnis be-
lum waktunya didiskusikan. Tidak demikian. 
Hingga saat ini banyak yang salah kaprah untuk 
menangkap makna agribisnis. Kami mencatat 
bahwa aktivitas budidaya tanaman (agronomi) 
sering dimaknai sebagai agribisnis, padahal itu 
baru satu pilar yang dibangun, masih ada dua 
pilar yakni agroindustri dan agroniaga. Politik 
Pertanian Indonesia di tingkat nasional selama 
ini dibangun di atas tiga pilar yang rapuh dan 
dampaknya pasti dirasakan di tingkat regional, 
misalnya di Kepulauan Maluku, baik Provinsi 
Maluku maupun Provinsi Maluku Utara. Con-
tohnya adalah diversifikasi pangan tidak berjalan 
sebagaimana diharapkan. Komoditas padi lahan 

basah mendapat penguatan dari pemerintah un-
tuk dikembangkan sebagai satu-satunya sum-
ber pangan utama. Sedangkan potensi unggul 
lokal seperti padi ladang, sagu, jagung, hotong 
(Setaria italica) dan umbian, seolah-olah tidak 
dikembangkan.

Konsekuensi dari kebijakan pemerintah 
tersebut, padi lahan basah berubah fungsi seb-
agai komoditas politik, buktinya sebagian besar 
lahan dikonversi untuk sawah. Disatu sisi politik 
pertanian padi menjadi monopoli pemerintah dan 
pengusaha yang memproduksi input produksi 
komoditas dimaksud. Sedangkan pada sisi yang 
lain, seharusnya petani juga mempunyai kekuatan 
monopoli terhadap komoditas padi, yang menu-
rut teori mereka akan mendapat keuntungan yang 
besar atau share tataniaga yang tinggi. Ironisnya, 
petani sawah tetap hidup miskin dan posisinya 
sangat inferior untuk bernegosiasi membentuk 
harga dasar dan harga tertinggi. Petani padi lahan 
basah hanya bisa berproduksi jika ada subsidi 
input produksi dari pemerintah. Petani yang 
lemah akan tergilas dan pada gilirannya akan 
menjadi buruh tani di lahan miliknya yang telah 
dipindahtangankan.

Kasus yang lain, komoditas bisnis seperti 
tanaman jati emas dan tanaman jarak. Dikam-
panyekan untuk dikembangkan. Semua energi 
terkuras ke sana tanpa memperhatikan peta per-
wilayahan pengembangan potensi komoditas 
regional. Masyarakat di beberapa daerah tertentu 
(misalnya di Sikka dan Yahukimo) mengalami 
bencana kelaparan karena selain faktor alam, 
juga disebabkan karena energi mereka terkuras 
untuk mengembangkan tanaman introduksi yang 
belum tentu cocok secara ekologi.

Ini hanya beberapa kasus dari sekian 
banyak permasalahan pertanian. Kemudian 
bagaimana kita memaknai persoalan di atas 
dalam konteks Pembangunan Pertanian dan 
Perikanan di Kepulauan Maluku ? 
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Otonomi Daerah (UU No. 22 THN 
1999, Pemerintah Daerah) harus dilihat sebagai 
suatu kesempatan untuk mengangkat daerah 
dari keterbelakangan dan ketertinggalan supaya 
mampu bersaing secara maksimal dan global. 
Dalam dunia bebas ini saingan bukan lagi « The 
survival of the fittest » tetapi « The survival of 
the innovater »,(Wattimena cs,2006). Karena itu, 
sangat diperlukan « innovator » dari anak daerah 
Kepulauan Maluku yang mampu mengangkat 
asset unggulan daerah berupa asset komoditas 
maupun asset teknologi masyarakat (indegenous 
technology) dan pengetahuan tradisional (indig-
enous knowledge) menjadi unggulan nasional 
dan global. Pembangunan ekonomi daerah harus 
didasarkan atas keunggulan yang dimiliki daerah 
maka ekonomi yang terbangun akan memiliki 
kemampuan daya bersaing dan berdaya guna bagi 
seluruh rakyat. Innovator itu harus bertindak se-
bagai burung elang mencari buruan yaitu dengan 
visi yang jelas dan tajam, bertindak cepat dan 
tepat sasaran (jelas, tajam, cepat, tepat).

ORANG PULAU DAN LINGKUNGAN-
NyA

Orang Indonesia sejak dahulu telah salah 
menempatkan posisi dirinya. Di satu sisi negara 
ini disebut Negara Kepulauan (Archipelago), 
tetapi di sisi lain tidak mau mengakui identitas 
sebagai orang pulau. Itu akibat dari kungkungan 
berpikir yang dengan tegas membagi penduduk 
Indonesia atas dua pola usaha pertanian yaitu 
« Inner Indonesia » dan « Outer Indonesia ». 
Kawasan Barat Indonesia dikelompokkan dalam 
Inner Indonesia cirinya pertanian menetap 
dengan komoditas padi lahan basah. Sedangkan 
Outer Indonesia untuk Kawasan Timur dengan 
pola usaha ladang berpindah dan berburu. Yang 
lebih parah adalah kawasan barat menyatakan 
diri sebagai wilayah kontinental dan dari sana 
keputusan politik semua sektor dirancangkan, 
sehingga tidak heran kalau hasil keputusan akan 
mengabaikan ciri khas wilayah di luar kawasan 
barat, seperti misalnya keunikan wilayah Kepu-
lauan Maluku.

Dari keadaan fisik alam Kepulauan 
Rempah-Rempah ini, mulai dari ujung Pulau 
Halmahera hingga Maluku Tenggara jauh, kita 
dapat melihat bahwa pulau-pulau bertebaran dan 
laut yang menghubungkan satu pulau dengan 

yang lain. Sedangkan wilayah Papua, walaupun 
hanya satu pulau tetapi yang memisahkan pola 
pemukiman adalah ruang gunung, lembah dan 
sungai yang tak pernah ramah. Masyarakat Papua 
melihat ketiga ruang tersebut layaknya masyara-
kat di Kepulauan Maluku memandang laut.

Jendela pandang Orang Pulau adalah laut 
dimana bertatakan pulau-pulau sehingga konsep 
yang dikembangkan adalah konsep laut-pulau. 
Artinya keduanya tidak dapat dipisahkan. Ciri 
khas pulau yang ada di Maluku yaitu memiliki 
garis pantai yang panjang dengan luas dataran 
yang sempit.

Ciri orang pulau adalah selalu menerima 
orang luar dengan senang hati, karena setiap 
pendatang yang singgah di pantai adalah tamu 
yang harus disambut (welcome). Jika ada yang 
tidak berkenan maka biasanya orang pulau akan 
menyembunyikan diri di hutan. Ini adalah bentuk 
penolakan. Oleh sebab itu orang pulau sering 
dinobatkan dengan istilah seperti : orang kafir, 
suku terasing, orang pemalas, orang belakang 
dan alifuru1. Aktivitas orang pulau di darat 
selalu dilakukan mengikuti fenomena alam dan 
kearifan ini adalah untuk memuliakan ruang 
pesisir dan laut.

Berdasarkan kondisi nyata geografis 
wilayah Maluku, seyogyanya menjadi pertim-
bangan kuat dalam menetapkan pembangunan 
politik pertanian di wilayah Kepulauan Maluku. 
Ide untuk « membangun Maluku dari laut » 
harus diikuti dengan studi monografi yang sangat 
mendalam menyangkut lingkungan, waktu, ruang 
dan masyarakatnya. Seperti misalnya studi yang 
kami lakukan untuk merampung disertasi S3 di 
Pulau Buru menunjukkan bahwa orang Buru 
tidak 100% menggantungkan hidupnya dari laut. 
Mereka adalah orang gunung yang bermukim 
di pesisir pantai. Mereka menyandang profesi 
bivalen sebagai petani dan nelayan, bahkan keg-
iatan meramu hutan lebih banyak dikerjakan. Ini 
pilihan yang sangat rasional karena keadaan laut 
di Maluku senantiasa tidak pernah ramah pada 
periode tertentu. Untuk itu keberadaan ekologi 
daratan harus menjadi prioritas pelestarian, yang 
pada gilirannya bisa memberi dampak langsung 
yang positif terhadap ekologi laut.

PERTANIAN PESISIR
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Ini bukan suatu konsep baru yang ingin 
ditawarkan, tetapi merupakan ciri khas kegiatan 
pertanian orang pulau. Artinya kegiatan pertanian 
harus dipandang dari tiga konsep ruang yaitu 
gunung, pantai dan laut. Ketiga ruang ini harus 
dilihat secara holistik. Ruang gunung dan pantai 
yang harus menjadi sentral pembicaraan. Segala 
kegiatan manusia dalam ruang gunung dan pantai 
akan sangat mempengaruhi lautan.

Mari kita belajar dari konsep yang dikem-
bangkan oleh masyarakat tradisional yang hidup 
di Pulau Buru. Orang Bupolo atau orang Buru 
melihat ruang gunung, pantai dan laut adalah 
sesuatu yang utuh (holistik). Latar belakang 
berpikir mereka sangat sederhana sekali: danau 
Rana adalah tempat hidup morea (Anguilla mar-
morata), kemudian sungai Waenibe adalah satu-
satunya sungai yang keluar dari Danau Rana dan 
bermuara di laut bagian utara Pulau Buru.

Orang Bupolo yakin hingga saat ini 
morea besar (mloko hat) itu masih tetap hidup, 
sehingga kekeramatan Danau Rana tetap dijaga 
dengan menerapkan aturan adat yang ketat. 
Danau seluas 75 Km² ini terdapat morea dalam 
jumlah yang sangat banyak dan pada akhir panen 
kacang tanah mereka melakukan upacara meta 

di Danau Rana, dimana keluarnya morea dari 
danau menuju laut melalui sungai Waenibe. 
Orang Bupolo yakin bahwa leluhur mereka yang 
berdiam di dalam danau mengusir keluar morea 
lain dengan cara kencing (mloko hat stefo) 
sehingga morea tersebut seolah mabuk, dengan 
begitu pada upacara meta orang Bupolo dapat 
menangkap morea dengan mudah mulai dari 
bagian hulu sungai hingga ke hilir. Padahal yang 
terjadi sebenarnya adalah morea tersebut keluar 
dari danau untuk melakukan reproduksi/memija. 
Menurut peneliti Prancis, Keith Philippe, cs 
(1999) bahwa umumnya morea di Indonesia 
menuju ke Pulau Fiji di Pasifik Selatan. Men-
ariknya bahwa setelah reproduksi maka induk 
morea akan mati dan larvanya akan kembali lagi 
ke habitat asal di Danau Rana dengan perjalanan 
lebih dari dua tahun. Ini proses hidup yang ber-
langsung sepanjang tahun dan sepanjang masa. 
Secara tradisional orang Buru mengenalnya, 
untuk itu tindakan melindungi ruang itu harus 
dijaga dan diatur dengan norma adat.

Konsep pertanian orang Bupolo dan juga 
sebagian besar orang Pulau di Maluku adalah 
sistem pertanian campuran antara tanaman hu-
tan (buahan - non buah) dan tanaman pertanian 
(pangan dan hortikultura). Model ini yang kita 

Gambar 1. Pulau Buru dengan Danau Rana dan Gunung Date (Pattinama,2005)
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sebut sebagai dusung (Pulau Ambon dan Lease), 
lusun (Pulau Seram), wasilalen (Pulau Buru) 
dan etuvun (Pulau Kei). Model ini yang dike-
nal sebagai agroforestri tradisional (wanatani) 
merupakan model yang cocok secara ekologi 
dan merupakan penyanggah bagi kawasan pe-
gunungan dari bahaya erosi. Jika dibayangkan 
apabila kita menganjurkan petani di Maluku 
untuk merubah pola usahatani dari tanaman 
campuran ke pola usahatani tanaman pangan 
monokultur, maka untuk daerah kepulauan 
dengan komposisi tanah yang sangat labil akan 
sangat berbahaya bagi keselamatan manusia di 
dalam pulau tersebut. Pengaruh yang luas juga 
bisa sampai pada menurunnya persediaan sumber 
air, pendangkalan daerah tepi pantai, rusaknya 
vegetasi pantai (=mangrove) dan rusaknya eko-
sistem terumbu karang.

Pertanian pesisir yang dikerjakan selama 
ini adalah sistem tradisional dengan cara mem-
buka lahan, membakar dan menanam. Lahan 
pertanian setelah diolah selama waktu tiga tahun 
akan mengalami masa yang ditanduskan (long 
fallow cultivation) yaitu membiarkannya untuk 
beristirahat selama jangka waktu delapan sampai 
sembilan tahun. Setelah itu lahan tersebut akan 
dimanfaatkan lagi untuk aktivitas kebun baru. 
Tanaman dominan yang diusahakan adalah 
kelapa, sukun, sagu, aren, tanaman buahan se-
dangkan yang tumbuh liar dan bisa dimanfaatkan 
adalah nypa.

EPILOG
Petani pesisir secara tradisional telah 

melakukan fungsi produksi (agronomi-agro-
industri) dan fungsi pemasaran (agroniaga). 
Selain aktivitas pertanian subsisten, maka orang 
Bupolo juga menguasai teknologi sederhana, 
salah satunya menyuling daun kayu putih untuk 

menghasilkan minyak kayu putih yang banyak 
digunakan dalam industri farmasi dan parfum. 
Kayu putih (Melaleuca leucadendron) adalah 
tanaman asli Pulau Buru.

Semua ketrampilan yang dikuasai orang 
pulau seyogyanya dipahami pelaku ekonomi 
modern dimana hanya dengan sedikit sen-
tuhan inovasi teknologi baru, maka akan 
menggairahkan roda agroindustri yang telah 
dikuasai sebelumnya. Contohnya bagaimana 
meningkatkan teknologi penyulingan minyak 
kayu putih.

Komponen agronomi, agroindustri dan 
agroniaga adalah komponen bebas yang di dalam 
pertanian modern sudah dilakukan institusi 
khusus yang dikendalikan oleh negara sehingga 
seluruhnya terkait secara rapih dan saling mem-
pengaruhi dengan komponen lain. Perubahan di 
salah satu komponen akan membawa dampak 
kepada yang lain. Seluruh mata rantai itu disebut 
agribisnis.

Dalam pengamatan dan pengalaman kami 
selama ini bahwa para peneliti sosial ekonomi 
pertanian dalam melaksanakan tugas penelitian 
pada suatu kelompok masyarakat, mereka men-
galami sedikit kesulitan untuk mengungkapkan 
kondisi nyata petani atau peladang. Hal ini 
disebabkan kurangnya informasi yang dapat 
mereka capai dari suatu studi monografi yang 
dilakukan oleh peneliti etnologi, antropologi 
dan sosiologi.

Dengan mengikuti penjelasan kami di 
atas, pembangunan perikanan di Maluku un-
tuk memberdayakan masyarakat pesisir tidak 
dapat dipisahkan dari pembangunan pertanian 
karena akan berhadapan dengan orang yang 
sama yaitu profesi yang bivalen sebagai petani 
dan nelayan.
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(Footnotes)
1   Terminologi alifuru artinya orang yang hidup terisolir di daerah hutan. Alifuru menurut 
Paulus (1917) berasal dari bahasa Halmahera Utara : halefoeroe, artinya « tempat tinggal di hutan ». 
Orang Halmahera Utara khususnya orang Tobelo sering menyebut « o halefoeroeka ma nyawa » yang 
berarti orang yang berasal dari hutan. Kata alifuru juga dialamatkan kepada kelompok masyarakat 

asli di Pulau Seram dan wilayah lainnya karena pengaruh Sultan Ternate.


