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1| Pengantar

Kehadiran JRS Indonesia dalam komunitas Pengungsi di Gudang Vitas Barito, Passo, 
Ambon di sepanjang tahun 2012 adalah sebuah momentum kembali ke pengalaman akar 

mengakibatkan pengungsian, mengundang JRS untuk mendampingi, melayani, dan membela 
hak-hak para Pengungsi di Maluku pada tahun 2000-2005. Ketika itu, JRS masuk dalam 
pengalaman dukungan tanggap darurat bagi Pengungsi, pelayanan pendidikan dan kesehatan, 

Pengalaman kehadiran kembali JRS pada tahun 2012 di tengah komunitas Vitas Barito dicatat 
dalam studi kasus Pengungsian yang Berlarut-larut di Vitas Barito ini.

Komunitas pengungsi Vitas Barito memiliki karakteristik yang khas dalam sejarah pengungsian 
di Maluku. Komunitas ini telah mengalami masa pengungsian selama 13 tahun semenjak 

pengungsi, dan keragaman alur pengungsian. Setelah mendengarkan saran dan rekomendasi 
dari rekan-rekan lembaga swadaya masyarakat di Ambon, JRS memilih Vitas Barito. JRS ingin 
mendampingi komunitas ini untuk menuntaskan masa panjang pengungsian mereka dengan 
sebuah solusi yang berkelanjutan dan berdaya tahan (durable solution). Relokasi ke lahan 
Waai yang difasilitasi oleh JRS adalah salah satu pilihan dan modus solusi tersebut. 

Pengungsian yang berkepanjangan adalah tanda pengabaian negara dalam melaksanakan 
tanggung jawab sosialnya. Dalam sebuah diskusi di Ambon atas studi kasus Vitas Barito pada 
tanggal 18 Februari 2013, disepakati bahwa pemerintah memegang tanggung jawab utama 
dalam penyelesaian masalah pengungsi. Lembaga swadaya masyarakat memiliki peran yang 
melengkapi dan mendukung pengelolaan pemerintah atas segenap potensi daya dukung 
politik, ekonomi, sosial dan budaya setempat. Dari pengalaman kerjasama JRS dengan 
komunitas pengungsi, pemerintah lokal, Badan Pertanahan Nasional, masyarakat penerima di 
lahan relokasi, dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat, tahap-tahap menuju solusi dapat 
dikerjakan bersama-sama.

13 tahun mengungsi menyiratkan daya tahan dan strategi komunitas Pengungsi untuk 
mengatasi kebutuhan-kebutuhan darurat dan temporer dengan pilihan dan keputusan jangka 
pendek. Pada masa-masa tertentu, ada momen kebuntuan dalam strategi hidup mereka 
sehingga ketergantungan terhadap bantuan semakin tinggi dan ikatan solidaritas melemah. 
Dalam kondisi hidup yang selalu darurat, mereka tidak punya akses yang memadai terhadap 
fasilitas umum dan layanan publik, seiring dengan lemahnya kapabilitas mereka. Solusi 
relokasi dengan petak pemukiman, lahan untuk bercocok tanam, dan area fasilitas sosial 
adalah langkah awal mereka untuk menata hidup dan menciptakan kembali identitas diri 

Pengantar Direktur Nasional JRS Indonesia
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sebagai warga negara yang bermartabat. Dari Waai atau pilihan tempat relokasi mana pun, 
terbitlah kebebasan untuk memilih cara hidup yang mereka pandang bernilai dan berharga. 

JRS berterima kasih secara khusus kepada komunitas Vitas Barito yang menyambut JRS 
sebagai sahabat untuk menimbang arah solusi bagi pengungsian mereka. Terima kasih 
dihaturkan pula kepada rekan-rekan Baileo, Koalisi Pengungsi Maluku, Walang Perempuan, Arika 
Mahina, Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dan HIVOS yang menemani JRS dalam 

kepada Pemerintah Negeri Passo, Pemerintah Negeri Waai, Pemerintah Kecamatan Salahutu, 
Badan Pertanahan Nasional Maluku Tengah, Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon, Dinas 
Sosial Provinsi Maluku, DPD Daerah Pilihan Maluku, dan KOMNAS HAM Republik Indonesia 
Perwakilan Maluku yang mengupayakan akses bagi pemenuhan hak asasi Pengungsi Vitas 
Barito. 

Semoga studi kasus ini menjadi pembelajaran bagi berbagai pihak di masa mendatang dan 
menjadi disposisi politis bahwa pengungsian berkepanjangan tidak boleh terulang kembali, 
khususnya di bumi Maluku.

Yogyakarta, 25 Februari 2013

Th. A. Maswan Susinto SJ
Direktur Nasional JRS Indonesia
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IIstilah “pengungsi internal”, yang digunakan sebagai padanan istilah “internally displaced 
person(s)” (IDP(s)), merujuk pada orang atau orang-orang yang terpaksa meninggalkan 
tempat tinggalnya untuk pergi ke tempat lain yang lebih aman dan yang masih berada di 

dalam perbatasan negara orang yang bersangkutan.  Kepergian terpaksa demikian disebabkan 
oleh terjadinya atau ancaman terjadinya bencana yang melanda kampung halaman mereka, 
yang dapat merupakan bencana alam (natural disaster) “murni” (seperti gempa, tsunami, 
dan topan), atau bencana yang diakibatkan oleh perbuatan manusia (human-made disaster) 

hak asasi manusia), atau bencana alam yang diakibatkan oleh perbuatan manusia (seperti 
tanah longsor atau banjir sebagai akibat penebangan hutan atau kebakaran hutan sebagai 
akibat kecerobohan atau kelalaian manusia).

“Pengungsi internal” sebagaimana dimaksud di atas berada dalam kondisi yang mirip dengan 
pengungsi (refugee(s)) sebagaimana dimaksud oleh Statuta Komisariat Tinggi Perserikatan 
Bangsa-bangsa untuk Pengungsi 
Refugees

internasional dan “pengungsi internal” mempunyai satu kesamaan berikut:  keduanya 
meninggalkan tempat tinggal atau tetap berada di luar tempat tinggalnya karena terpaksa, 
bukan atas dasar kemauan sukarelanya.  Namun, di samping kesamaan kondisi tersebut 
terdapat sejumlah perbedaan berikut: Pertama, penyebab kepergian terpaksa pengungsi 
menurut hukum internasional adalah bencana buatan manusia “murni”, dalam hal ini 
ancaman pelanggaran atau telah terjadinya pelanggaran hak asasi dan kebebasan dasar 
manusia yang sangat utama bagi kehidupan, keamanan, dan keselamatan mereka, karena 
alasan ras, agama, rumpun bangsa, kelompok sosial, atau pandangan politik orang-orang 
tersebut.  Sebaliknya, penyebab kepergian terpaksa “pengungsi internal” dapat berupa 

alam “murni” (seperti gempa, gunung meletus, dan tsunami), ataupun bencana alam 
yang diakibatkan oleh perbuatan manusia (seperti banjir besar atau tanah longsor karena 
penebangan pohon besar-besaran di hutan di sekitar tempat peristiwa dan kebakaran hutan 
sebagai akibat kecerobohan atau kelalaian umat manusia).  Perbedaan kedua adalah tempat 
pengungsian mereka.  Tempat pengungsian pengungsi menurut hukum internasional berada 
di luar perbatasan wilayah negara asal mereka, sedangkan tempat pengungsian “pengungsi 
internal” berada di dalam perbatasan wilayah negara mereka.  Perbedaan ketiga menyangkut 
perlindungan kedua kelompok tersebut.  Pengungsi menurut hukum internasional memperoleh 
perlindungan internasional (karena mereka berada di luar perbatasan wilayah negara asal dan 
tidak lagi memperoleh perlindungan negara asal mereka), sedangkan perlindungan “pengungsi 
internal”, yang merupakan warga negara atau penduduk negara tempat tinggal mereka, tetap 

Pengantar Enny Soeprapto
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menjadi kewajiban pemerintah negara kewarganegaraan atau tempat keberadaan mereka.
 
Kemiripan kondisi pengungsi menurut hukum internasional dan “pengungsi internal” 
menyebabkan miripnya pula bentuk-bentuk penyelesaian yang bertahan lama (durable) bagi 
masalah mereka.  Untuk pengungsi menurut hukum internasional, penyelesaian bertahan 
lama dilakukan dalam tiga bentuk berikut:  Pertama, pengembalian sukarela ke negara asal 
mereka (voluntary repatriation);  kedua, integrasi di negara pengungsian ;  
dan, ketiga, pemukiman di negara ketiga .  Penyelesaian 
masalah “pengungsi internal” juga diwujudkan dalam tiga bentuk, yang pada hakikatnya 
merupakan penerapan mutatis mutandis bentuk-bentuk penyelesaian masalah pengungsi 
menurut hukum internasional, yakni, pertama, pengembalian ke daerah asal kedatangan;  
kedua, integrasi di tempat pengungsian (integrasi setempat); dan, ketiga, pemukiman di 
daerah lain (yang bukan daerah asal kedatangan dan bukan pula daerah pengungsian).
 
Masalah “pengungsi internal” merupakan masalah nasional.  Penanganan dan 
penyelesaiannya serta perlindungan orang-orang yang bersangkutan merupakan tanggung 
jawab sepenuhnya pemerintah negara yang bersangkutan.  Tidak ada instumen internasional 
yang mengikat secara hukum yang mengatur masalah “pengungsi internal”.  Namun, 
pengalaman menunjukkan bahwa, di mana pun terjadi, peristiwa yang mengakibatkan 
banyak orang menderita, yang disebabkan oleh bencana alam, bencana buatan manusia, 
atau bencana alam yang disebabkan oleh perbuatan manusia, jadi yang beraspek sosial dan 
humaniter, selalu menjadi perhatian masyarakat luas, baik nasional maupun internasional, 
yang ingin membantu pemerintah nasional dalam menangani dan menyelesaikan masalah 
“pengungsi internal” tersebut.
 
Selain beraspek sosial dan humaniter, masalah “pengungsi internal”, sebagaimana halnya 
juga masalah pengungsi menurut hukum internasional, adalah masalah perlindungan hak 
asasi dan kebebasan dasar manusia “pengungsi internal”, selama mereka berada dalam 
pengungsian, pada waktu mereka kembali ke daerah asal, sewaktu dalam proses dan 
setelah integrasi setempat, dan setelah pemukiman mereka di daerah lain.  Untuk maksud 

dokumen berjudul ”Guiding Principles on Internal Displacement” (Prinsip-prinsip Pedoman 
tentang Pengungsian Internal), yang diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi setiap negara 
dalam menyusun peraturan perundang-undangan atau peraturan lainnya, penggarisan 
kebijakan, dan praktik penanganan masalah “pengungsi internal” di negara masing-masing.  
Instrumen ini, yang memuat tiga puluh prinsip, pada hakikatnya, menetapkan prinsip-prinsip 
guna memastikan dihormati dan dilindunginya hak asasi dan kebebasan dasar manusia 
“pengungsi internal” di masa sebelum pengungsian, selama dalam pengungsian, dan setelah 
pengembalian ke kampung asal kedatangan, integrasi setempat, atau pemukiman di daerah 
lain.  Prinsip-prinsip tersebut diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi semua pihak yang 
menghadapi atau terlibat dalam masalah “pengungsi internal” yakni Sekretariat PBB;  negara-
negara yang bersangkutan; semua pejabat, kelompok dan orang lain; serta organisasi-
organisasi antar-pemerintah dan non-pemerintah
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Republik Indonesia berkali-kali dihadapkan pada masalah “pengungsi internal” sejak 

sejumlah daerah di Indonesia.  Sampai sekarang pun masalah “pengungsi internal” masih 
terus ditangani sebagai masalah sosial-humaniter, bukan sebagai masalah yang juga, dan 
bahkan terutama, beraspek hak asasi dan kebebasan dasar manusia, padahal masalah 
“pengungsi internal” merupakan masalah yang menyangkut sejumlah hak asasi dan 
kebebasan dasar manusia yang utama dan yang perlu dilindungi, seperti hak untuk diakui 
sebagai pribadi di depan hukum; hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan 
taraf kehidupan; hak atas pendidikan; kebebasan memeluk dan beribadat menurut agama dan 
kepercayaan ; kebebasan bergerak, berpindah tempat, dan bertempat tinggal di mana pun di 
wilayah negara; hak atas perlindungan pribadi, keluarga, martabat, dan hak milik; hak untuk 
bebas dari penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau 
merendahkan martabat kemanusiaan; hak mempunyai milik, baik secara sendiri maupun 
secara bersama dengan orang lain; serta hak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan 
eksploitasi dan perundungan seksual, penculikan, dan perdagangan anak.  Perlindungan 
dan pemenuhan hak asasi dan kebebasan dasar manusia ini, yang berlaku untuk setiap 
orang, termasuk “pengungsi internal”, merupakan kewajiban konstitutional negara, terutama 
pemerintah.  Perlindungan dan perhatian khusus layak diberikan kepada “pengungsi 
internal”mengingat kerentanan kondisi mereka.  Perlindungan dan bantuan khusus kepada 
“pengungsi internal” wajib diberikan oleh pemerintah, baik daerah maupun pusat, sebagai 
perwujudan tanggung jawab konstitusionalnya, sampai orang-orang yang bersangkutan 
berhenti statusnya sebagai “pengungsi internal”, yakni setelah mereka dipulangkan ke 
daerah asal kedatangan, diintegrasikan setempat, atau dimukimkan ke daerah lainnya, dan 
dapat meneruskan kehidupan mereka secara mandiri dan bermartabat.  Pihak lain, terutama 
organisasi masyarakat sipil, baik lokal, maupun nasional, ataupun internasional, dapat 
membantu, namun kewajiban utama penyelesaian masalah “pengungsi internal” tetap berada 
pada negara, terutama pemerintah, baik daerah maupun pusat.
 
Studi Kasus yang dilakukan oleh Jesuit Refugee Service (JRS) Indonesia mengenai 
“pengungsi internal” yang bermukim sementara di gudang Vitas Barito, Passo, Maluku 
menunjukkan, pertama, sangat rentannya kondisi para “pengungsi internal” tersebut, mungkin 
lebih rentan daripada “pengungsi internal” lainnya (terutama karena sebagian telah terpaksa 
mengungsi beberapa kali dan setelah lebih dari dua belas tahun tinggal “sementara” di tempat 
penampungan sementara tersebut belum juga memperoleh penyelesaian masalahnya):  
kedua, peran penting yang dilakukan oleh organisasi-organisasi masyarakat sipil baik lokal 
maupun nasional, ataupun internasional dalam membantu pemerintah mencari penyelesaian 

pemerintah, baik daerah maupun pusat, dalam upaya penyelesaian tuntas masalah 
“pengungsi internal” di gudang Vitas Barito tersebut.  Dikhawatirkan keadaan serupa terjadi 
pula di tempat-tempat penampungan sementara “pengungsi internal” di daerah-daerah 
lainnya.
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Masyarakat sipil, dengan segala keterbatasannya, membantu, namun kewajiban dan 
tanggung jawab utama penyelesaian tuntas masalah “pengungsi internal” berada pada 
negara, terutama pemerintah, baik daerah maupun pusat, sebagai perwujudan pelaksanaan 
kewajiban konstitusionalnya.  Masalah “pengungsi internal” tidak akan dapat selesai 
sendiri tanpa upaya pemerintah dengan bantuan masyarakat sipil dan semua pihak yang 
berkepedulian.  Jangan sampai “pengungsi internal”, yang seharusnya merupakan keadaan 
sementara dan sesingkat mungkin, menjadi “pengungsi internal” abadi.

Maret 2013

Enny Soeprapto
Ahli Hak Pengungsi Internal dan Pengungsi Lintas Batas
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Stanggap-darurat di Aceh akibat bencana tsunami - JRS (Jesuit Refugee Service) sangat 
terkejut ketika menjumpai kenyataan bahwa sebagian dari pengungsi internal (internally 

dalam keadaan yang memprihatinkan di Vitas Barito, satu gudang tua di Passo, di pinggiran 
Kota Ambon. JRS terdorong untuk menjawab masalah tersebut dengan cara membantu 
menemukan pemecahan masalah yang berdaya tahan (durable solution) bagi pengungsian 
mereka. Berdasarkan pengalaman dan masukan dari masyarakat dan organisasi-organisasi di 
Maluku maupun di wilayah Indonesia yang lain, JRS memutuskan untuk mengutamakan karya 
penemanan, pelayanan dan advokasi yang menjamin adanya kepastian hukum kepemilikan 
atas lahan pemukiman baru mereka,  sebagai langkah awal yang penting untuk mengakhiri 
pengungsian yang sudah berlarut-larut selama 13 tahun tersebut.

Dalam kaji kasus ini, kami tidak hanya ingin membagikan pembelajaran tentang mengapa 
pengungsian membutuhkan waktu lama untuk diakhiri, tetapi juga ingin membagikan pengalaman 

pengungsian yang berlarut-larut tersebut. Kaji kasus ini bukanlah satu panduan baku, karena tidak 
semua pengalaman itu adalah praktik terbaik dan sepenuhnya berhasil.Namun, kami berharap 
bahwa dengan berbagi kisah tentang perjalanan ini, kami dapat memberikan inspirasi kepada 
yang lain untuk kembali memberikan perhatian pada keadaan buruk yang dialami oleh warga 
pengungsi yang terlupakan. Pembelajaran dan saran-saran dalam risalah ini dimaksudkan sebagai 
sumbangan bagi wacana baru tentang bagaimana mengakhiri dan mencegah pengungsian 
berkepanjangan di Indonesia.

Melalui kaji kasus ini, JRS belajar bahwa pengungsian bukanlah suatu proses yang linear dan 
tunggal. Para pengungsi internal di Vitas Barito terpaksa harus mengungsi berkali-kali, baik akibat 

yang aman bagi anak-anak mereka tidak dapat dianggap enteng dan mestinya menjadi inspirasi 

dapat dicegah dan diakhiri. Kami berharap dapat menjelaskan apa yang menyebabkan mereka 
tetap berada dalam keadaan nyaris tanpa pemecahan tuntas tersebut. Kami juga ingin mengingat 
bahwa selama sepuluh tahun terakhir, sebagian besar pengungsi internal di berbagai tempat lain 
justru  telah menemukan tempat pemukiman baru . 

Selama setahun yang lalu, para pengungsi Vitas Barito dan JRS mengalami banyak tantangan 
dan belajar bahwa penyaluran bantuan kemanusiaan seringkali tidak memadai. Pengalaman 
menunjukkan bahwa proses-proses yang partisipatif dan transparan merupakan kunci untuk 
menjamin ditemukannya pemecahan masalah yang berdaya-tahan.

2| Pendahuluan
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1. Jumlah dan lamanya bantuan yang diberikan oleh pemerintah dan lembaga 
lain, dalam beberapa kasus, tidak mempertimbangkan keadaan dan kebutuhan 
nyata para pengungsi. Akibatnya, sejumlah bantuan yang dimaksudkan untuk 
membangun kembali rumah ternyata digunakan untuk menutupi kebutuhan 
harian yang mendesak seperti makanan atau sebagian digunakan untuk membeli 
lahan. 

2. Jarang ada mekanisme yang membahas masalah keamanan, trauma dan 
rekonsiliasi bagi mereka yang kembali ke daerah asal (reintegrasi) atau yang 
dipindahkan ke tempat baru (relokasi). 

3. Pemilikan lahan yang sah secara hukum adalah langkah awal yang sangat 
menentukan  dalam rangka pemecahan masalah yang berdaya tahan. 

4. Sejarah orang-orang yang mengungsi dalam waktu yang panjang menunjukkan 

sederhana. Banyak sekali faktor yang terlibat dan semuanya harus dikaji lebih 

yang berlarut-larut di masa depan.

Di seluruh 
Indonesia, 
sekitar 
200.000 orang 
pengungsi 

sampai 
sekarang belum 
menemukan 
pemecahan 
yang berdaya-
tahan. 

Empat temuan penting dalam kaji kasus ini adalah sebagai berikut:

1.1 Pengungsi Internal di Indonesia 

Pengungsian penduduk di Indonesia telah terjadi berulang-kali dengan tiga 

kebijakan ekonomi dan politik pembangunan.

Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Timor Timur (saat itu masih merupakan 
bagian dari Indonesia), Kalimantan Tengah dan Barat, serta Papua. Meskipun 

yang masih belum menemukan pemecahan masalah status kepengungsian 
mereka: apakah akan kembali ke tempat asal (reintegrasi); menetap  di tempat 
penampungan saat ini dan berbaur dengan warga setempat (integrasi); ataukah 
berpindah menetap ke tempat baru dan berbaur dengan warga setempat di sana 
(relokasi)? 

Tiga pilihan kemungkinan pemecahan masalah tersebut memang tidak mudah 
dan tidak sederhana. Kendala utamanya adalah ketakutan akan terjadi kekerasan 
dan permusuhan baru. Kejadian masa lampau di banyak tempat belum tuntas 
terselesaikan, baik secara perseorangan maupun sosial maupun secara hukum 
formal dan adat lokal. Sentimen dan trauma masa lalu antara para pengungsi 
dengan warga setempat, yang terdiri dari para penganut agama atau etnis 
yang berbeda, masih menjadi hambatan bagi pengungsi untuk memilih salah 
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satu dari tiga kemungkinan pilihan pemecahan masalah tersebut. Selain itu, beberapa faktor 
lainnya juga turut menentukan, antara lain, kesulitan memastikan jaminan hukum atas  lahan 
pemukiman, kelemahan beberapa program pemerintah, dan kelemahan komunitas pengungsi 
sendiri dalam mengelola bantuan kemanusiaan yang mereka terima. Semua faktor kendala 
itulah yang mengakibatkan sebagian pengungsi internal selama ini di Indonesia, termasuk 
pengungsi Vitas Barito, masih tetap berada dalam keadaan yang  memprihatinkan selama 13 
tahun.1

Pusat Pemantauan Pengungsi Internal ( , IDMC) 

(reintegrasi), menetap di tempat pengungsian (integrasi) atau berpindah menetap ke tempat 
baru (relokasi).2 Pada akhir tahun 2010, diyakini bahwa gabungan jumlah mereka yang masih 
mengungsi dan mereka yang telah kembali atau dimukimkan kembali --tetapi masih tetap 
menghadapi hambatan yang menghalangi mereka untuk menikmati berbagai hak-- mencapai 
200.000 orang.3 Beberapa dari mereka dimukimkan di lokasi terpencil dengan sarana yang 
buruk dan akses yang sulit terhadap layanan umum.

1.2  Pengungsi Internal di Maluku 

Satu pertikaian antara seorang pengemudi bus asli Ambon dan penumpang bus asal 

warga Kristen berhadapan dengan warga Muslim. Pertikaian itu semakin meruncing karena 
melibatkan aparat keamanan dan kedatangan milisi Laskar Jihad  dari Jawa. Dua akar utama 

5 Pemerintah telah memfasilitasi 
proses mediasi dengan membawa dua pihak yang bertikai ke meja perundingan yang 
akhirnya memungkinkan mereka menandatangani Perjanjian Perdamaian Malino II.

Tenggara dan Sulawesi Utara) (lihat: Peta-1). Setelah penandatanganan Perjanjian Malino, 
banyak pengungsi memilih pulang ke tempat asal atau direlokasi di tempat pemukiman baru 

1 JRS Indonesia, Laporan Pemetaan Pengungsi Internal di Indonesia 1 Desember 2010 – 2 Maret 2011; monograf.
2 IDMC, . 20 Maret 2009.

2010, Januari 2011; lihat: 
 

4 Laskar Jihad didirikan pada bulan Januari 2000 dalam menanggapi kegagalan pemerintah dalam menyelesaikan 

Schulze.pdf
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Dinas Sosial Provinsi Maluku mengumumkan bahwa semua masalah pengungsi telah tuntas 

Maluku . Kini pemerintah daerah (provinsi) berfokus pada peningkatan harmoni, rekonsiliasi, 
dan pengajaran nilai.

Ambon Ekspress, 

Peta1: 
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Tahun 2010, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) dan Koalisi Pengungsi 
Maluku (KPM) bertemu dengan Wakil Gubernur Maluku. Mereka bersepakat membentuk satu 
tim khusus untuk menilai keadaan kepengungsian, terutama pada kasus-kasus yang dicatat 
oleh KOMNAS HAM. Menurut Wakil Gubernur, pada tahun 2010, pemerintah provinsi masih 
menyimpan sisa dana penanggulangan pengungsi sebesar Rp 13 miliar dari pemerintah 
pusat. Dia menyarankan KOMNAS HAM mengirimkan permohonan kepada pemerintah pusat 
(Departemen Keuangan RI) untuk merelokasi dana tersebut guna mengatasi kasus-kasus 
pengungsi yang masih ada.8 Masalahnya adalah bahwa data lengkap tentang pengungsian 
yang berlarut-larut di Maluku belum tersedia. Sebagian besar jumlah yang disebutkan selama 
ini biasanya lebih merupakan data perkiraan (estimasi) kasar tanpa kriteria yang jelas dan 
tidak melalui proses pengumpulan yang sistematis.  

Pada bulan September 2011, terjadi lagi kerusuhan di Ambon. Menurut IDMC (Indonesia – 
, terbitan 31 Desember 2011), sebanyak 500 rumah di Kota Ambon rusak akibat 

perkelahian antarwarga dari kelompok agama yang berbeda. Lebih dari 3.000 orang terpaksa 
mengungsi lagi. Sebagian bahkan kehilangan rumah untuk keempat kalinya dalam 12 tahun. 
Padahal, sebelum kekerasan tahun 2011 itu terjadi lagi, diperkirakan sebanyak 30.000 orang 

1.3 Kehadiran JRS di Maluku 

perdamaian, rekonsiliasi para pengungsi yang telah kembali (returnee), dan bantuan 

kegiatan utamanya melayani pemenuhan kebutuhan korban bencana tsunami di Aceh, namun 
masih terus menjalin kontak dengan lembaga dan beberapa pengungsi di Maluku.10 JRS baru 
kembali lagi ke Maluku pada bulan September 2011 untuk menanggapi kebutuhan darurat 
para  pengungsian yang masih tersisa, bekerjasama dengan beberapa organisasi masyarakat 
sipil setempat. 

Dalam pengukuran kebutuhan pada bulan November 2011, JRS Indonesia mengunjungi 
delapan komunitas pengungsi internal di Pulau Ambon dan Pulau Seram. Setelah melihat 
keadaan mereka yang sangat memprihatinkan, JRS memutuskan untuk menawarkan 
pelayanannya kepada pengungsi internal yang menempati Gudang Vitas Barito di Passo 

Ambon Ekspress
Lihat:     

10
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Dari penemanan selama tahun 2012, JRS menemukan bahwa pengungsi di Vitas Barito 
masing-masing mempunyai sejarah pengungsian yang berbeda. Di halaman-halaman 
berikutnya, diuraikan sejarah mereka yang berasal dari Kayeli, Pulau Buru, dan  dari 

wilayah lain di Maluku.

 

2.1 Pengungsi dari Kayeli, Buru

Tempat asal warga pengungsi Kayeli yang tinggal di Vitas Barito adalah daerah Saumlaki di 

penghidupan yang lebih layak. Mereka tinggal di “Kampung Kayeli” (saat ini disebut 

satu dusun di Namlea. Mereka menempati sebidang tanah di Nametek yang dipinjamkan 

dari mantan Sekretaris Desa Namlea menyebutkan bahwa pernah ada diskusi antara 
pemerintah setempat dan pemilik lahan agar lahan tersebut dihibahkan kepada para 
pengungsi. Namun, sampai saat ini keberadaan dokumen hibah itu tidak dapat ditemukan, 
sehingga diragukan keberadaaannya. Lahan akhirnya “dikembalikan” kepada pewaris 
pemilik lahan. Para pendatang yang berasal dari Saumlaki, juga tinggal di Kampung Kayeli 
(Nametek) tersebut bersama  warga asli Kayeli yang mengungsi karena banjir besar dua 
tahun sebelumnya. 

Pada umumnya, mereka bekerja sebagai buruh pabrik penghasil kayu tripleks., Sebagian 
lagi bekerja sebagai tukang bangunan, tukang becak, penjual ikan di pasar, dan nelayan. 
Bagi mereka yang bekerja sebagai buruh, disediakan tempat tinggal di barak perusahaan di 
Kampung Waekose, Buru Barat.

persoalannya  adalah upah yang tidak sesuai dengan harapan para buruh. Sebagian besar 
buruh Kristen yang bekerja di bagian penggergajian (sawmill) dan pembalakan (logging) 
melakukan protes, meskipun tetap bersedia  berunding dengan pihak perusahaan. Saat 

terpaksa mengungsi lagi keluar Namlea untuk mencari tempat perlindungan yang lebih layak. 
Tempat tujuan pengungsian berpindah-pindah, tidak hanya di sekitar Pulau Buru, tetapi juga 
keluar dari Pulau Buru, yaitu sampai ke Passo, Ambon. Saat mendarat di Pelabuhan Gudang 
Arang (Ambon), mereka sempat singgah di Gereja Nehemia. Pada saat singgah sementara 

3| Sejarah Pengungsian 
Berlarut-larut di Vitas Barito 
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di Gereja Nehemia, mereka terpecah dalam beberapa kelompok. Sebagian memilih tinggal 
di Asrama Militer OSM ( /Sekolah Dinas Pelayaran), 
sebagian lagi menuju Suli dan Amahusu sebagai tempat singgah sementara. Setelah 
mendapatkan tempat tinggal, kelompok dari Suli menetap di Lembah Agro. Sebagian 
dari kelompok Nahel dan Kayu Besi akan menetap di Amahusu dan sebagian lagi akan  
menetap di lahan Airlow. Mereka yang memilih tinggal di OSM memiliki alasan bahwa 
keluarga mereka yang turut dalam gelombang pengungsian sebelumnya telah bertempat 
tinggal di OSM. 

OSM  Namun, karena OSM akan dipergunakan kembali oleh militer, mereka pindah ke 

pindah ke satu lahan di Air Besar, Ahuru, yang difasilitasi oleh salah satu lembaga sosial. 
“Mereka pernah bersih-bersih di lahan tersebut,” kata Piet Pattiwailapea, Kordinator PKM. 
Namun, rencana tersebut urung dilakukan, karena mereka pada akhirnya menolak dengan 
alasan masih trauma tinggal di komunitas campuran (Kristen-Islam). Ketika tinggal di 
Waemahu, warga pengungsi Kayeli itu bertetangga dengan pengungsi lain yang berasal 
dari berbagai daerah, seperti Kariu (Pulau Haruku), Wamkana (Buru Selatan), Buria (Seram 
Utara), Saparua (Lease), dan Rumah Tiga (Ambon). 

Pembangunan terminal transit di Waemahu akhirnya memaksa mereka untuk pindah ke 
Gudang Vitas Barito. Mereka juga berupaya mencari lahan untuk tempat tinggal menetap. 

Parrera yang dijual tidak secara kontan, tetapi bertahap (cicilan). Bantuan  uang untuk 
biaya tukang yang diperoleh dari pemerintah (Dinas Sosial), mereka gunakan sebagai uang 
muka (panjar)  kepada pemilik lahan. 
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Saumlaki - Namlea (1962)

Namlea - Ambon (1999)

Ambon - Passo (2007)
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darurat. Pembangunan tersebut dikerjakan bersama-sama dengan GMKI (Gerakan Mahasiswa 
Kristen Indonesia) Cabang Ambon, menggunakan dana Rp 18 juta yang diperoleh dari 
Pemerintah Daerah. Dana tersebut diperoleh atas lobi yang dilakukan KOMNAS HAM. 
Sebagian dana dipergunakan untuk pembelian atap dan sebagian lain dipakai untuk 
pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. 

Hanya sekitar satu bulan saja mereka tinggal di sana, lalu  kembali lagi ke  Vitas Barito, 
karena kawasan Air Besar  mengalami banjir, rawan longsor, serta belum adanya prasarana 
umum yang memadai. Seluruh proses pengungsian tersebut dapat dilihat pada bagan-arus 
( ) berikut:  



JRS Indonesia, Pengungsian Berlarut larut: Kasus Vitas Barito | 10

27 Desember 1999
Kelompok warga asal Ambon dan Lease 

pindah ke Nahel (Amahusu) 
Kayu besi (Airlow), karena sudah 
memiliki lahan atas upaya sendiri.

Bagan-1: Kronologi Pengungsian Warga Kayeli sampai ke Gudang Vitas Barito

26 Desember 1999
Warga asal Maluku 

Tenggara pindah dan 
menetap di Lembah agro, 
Suli karena sudah memiliki 

lahan, meskipun status 
lahan belum hak milik.

26 Desember 1999
pindah ke Asrama OSM (Barito). 

2002-2003 
Pindah ke Terminal Transit Waemahu, 
Passo bertetangga dengan pengungsi 

dari daerah lain

2007
10 KK pindah ke Gudang Vitas Barito

2009
Pindah ke Air Besar (kira-kira hanya 1 bulan) 

2009
kembali ke Vitas Barito, karena banjir 

dan rawan longsor di Air Besar.

1960
Warga Kayeli asli berpindah ke Dusun 
Nametek, Namlea (akhirnya disebut 

“Kampung Kayeli”), karena bencana banjir.

1962
Warga Saumlaki (Kepulauan Tanimbar) 

pindah menuju Nametek, Namlea (Kampung 
Kayeli) 

1962-1999
Tinggal di Dusun Nametek (Kampung 

Kayeli), Namlea.

Sebagian wargaasal Saumlaki bekerja di 
pabrik tripleks Waenibe Wood Industry (WWI) 

1999
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Mereka yang telah mengungsi sampai di Pulau Ambon tidak ingin kembali ke Pulau Buru, 
terutama ke tempat asal mereka sebelumnya, yaitu dusun Nametek, Namlea. Alasannya, 

khawatir bahwa hal yang sama akan terulang kembali. Selain itu, lahan yang mereka tempati 
di Nametek merupakan lahan pinjaman sementara yang telah dikembalikan kepada pemilik 
lahan, sehingga sebagian lahan telah dijual kepada pihak lain ataupun ditempati oleh ahli 
waris pemilik lahan. Hal ini diperkuat oleh pengakuan salah seorang warga yang dinyatakan 
kepada wartawan dari Khabar Southeast Asia. “Kami memilih tinggal di Passo, karena kami 

11

Mereka yang berani kembali ke Pulau Buru bukanlah mereka yang berasal dari Dusun 
Nametek, Namlea, dan bukan yang beragama Kristen. Mereka yang beragama Kristen dan 
berani kembali ke Pulau Buru biasanya akan memilih tempat tinggal bukan di Namlea, tetapi 
di bagian lain di Pulau Buru yang lebih kondusif untuk mereka. Mayoritas penduduk di Namlea 
adalah Muslim. Satu gereja Kristen di Kota Namlea telah tutup dalam keadaan rusak dan tidak 
terawat sampai sekarang, karena tidak ada lagi jemaat yang “menghidupi” gereja tersebut.  

Walhasil, warga Kayeli yang tidak berani pulang ke Namlea dan saat ini masih mengungsi di 
Gudang Vitas Barito di Ambon, telah menjalani masa pengungsian selama 12,5 tahun. 

Jika dibandingkan dengan komunitas pengungsi lain yang saat ini telah menetap di  daerah 
Lembah Agro, pengungsi di Vitas Barito belum menemukan pemecahan masalah  karena: 

1. Minimnya kapasitas  mengakses informasi, sehingga tidak bisa memiliki alternatif 
pemecahan berdaya-tahan bagi mereka sendiri. 

2. Tidak memiliki kemampuan untuk mengorganisasi diri sebagai komunitas  

Adapun pengungsi yang tinggal sementara di daerah Nahel dan Kayu Besi, dapat memperoleh 
pemecahan masalah dengan cara mengangsur pembelian tanah di daerah Amahusu dan 
Airlow. Lahan di kedua daerah tersebut berada di wilayah pedesaan sehingga harganya relatif 
lebih murah.

2.2 Pengungsi Lainnya 

Gudang Vitas Barito tidak hanya dihuni oleh pengungsi yang pernah tinggal di Kampung Kayeli 
(Nametek), Namlea, namun juga pengungsi dari beberapa daerah lain yang terkena dampak 

Kayeli dan bertempat tinggal di bangunan gudang bagian depan. Mereka berasal dari Kariu 
(Pulau Haruku), Wamkana (Buru Selatan), Buria (Seram Utara), Saparua (Lease), dan Rumah 

bahwa selama mengungsi mereka kemudian menikah dan hidup bercampur dengan orang-
orang sekitar di Passo atau pun Waeheru. Namun, ada pula yang sejak semula telah menikah 
dan mengungsi bersama sebagai keluarga hingga bertempat tinggal di Vitas Barito. 

11  
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Beberapa KK yang menikah dengan warga Passo atau Waeheru membawa istri mereka untuk 
tinggal di Vitas Barito karena mereka belum mempunyai lahan atau rumah sebagai tempat 
tinggal tetap. Meskipun tempat tinggal orangtua atau mertua mereka berada di Passo atau 
Waeheru, mereka tidak bisa tinggal bersama dengan orangtua atau mertua, karena rumah 
yang tidak cukup luas, sementara saudara kandung mereka yang lain (yang lebih muda) 
masih tinggal di rumah orangtua juga. 

Sebelum bertempat tinggal di Vitas Barito, pengungsi ini tinggal juga bersama-sama dengan 
pengungsi dari Kayeli di daerah yang saat ini dipakai sebagai Terminal Transit (300 meter dari 
gudang Vitas Barito). Namun, dengan adanya pembangunan dan penggunaan terminal transit 
untuk kebutuhan transportasi menuju dan dari luar Kota Ambon, mereka tergusur dan pindah 

Saat proses perpindahan, diceritakan pula oleh pengungsi bahwa mereka bersama-sama 
membersihkan bangunan gudang Vitas Barito secara bergotong-royong dan menjadi satu 
warga di gudang tersebut. Para pengungsi sebagian besar telah tinggal di gudang itu sejak 

Kampung Kayeli tidak lagi merasa menjadi satu warga dengan pengungsi yang berasal dari 
Kampung Kayeli. Mereka merasa disisihkan dan bahkan jarang sekali mendapatkan bantuan 
yang diperoleh dari pihak-pihak yang peduli kepada mereka. Bahkan, mereka dianggap bukan 
pengungsi oleh pengungsi lain. “Anak-anak sampai menangis waktu ada bantuan buku, tas 
dan sepatu. Nama mereka sudah didaftar, tapi akhirnya tidak menerima bantuan tersebut. 
Jadi mereka menangis,” jelas Usi Kos. 

Selama hidup bersama di Gudang Vitas Barito, beberapa KK 
menyatakan bahwa mereka tidak menerima bantuan dari 
pemerintah karena mereka tidak termasuk “titik api”12, tetapi 
mereka disebut sebagai “pecahan KK”13. 

Salah satu rekan JRS dari KPM (Koalisi Pengungsi Maluku) 
yang selama ini mengenal dekat para pengungsi yang bukan 
dari Kayeli ini, Piet Pattiwailapea, menyatakan bahwa sejak 
awal KPM mendata bahwa tidak semua warga di gudang 
depan berasal dari Kayeli dan mempunyai sejarah yang 
berbeda dengan orang-orang Kayeli. Namun, mereka benar-

berasal dari Kariu dan dikenal oleh Piet Pattiwailapea secara 
pribadi.  Kariu adalah tempat asal Piet yang juga terpaksa 

12
untuk mendapatkan bantuan. 

13

14

Pecahan KK tidak 
mendapatkan bantuan 
Bahan Bangunan Rumah 
(BBR) dari pemerintah. 
Usi Kos dan Usi Vera, 
kakak beradik yang 
tinggal di Vitas Barito 
dan telah berkeluarga 
bercerita, “Mama 
juga pengungsi, tapi 
sampai sekarang belum 
mendapatkan bantuan 
dari pemerintah” 
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Kronologi pengungsian mereka yang bukan berasal  dari Kampung Kayeli di Buru, cukup 
bervariasi. Empat KK berasal dari tempat yang sama yaitu 
Kariu yang terletak di Kecamatan Pulau Haruku, Maluku 

Mereka bersama-sama mengungsi ke Aboru, masih di Pulau 

kemudian menumpang di rumah orang tua mereka  di Passo 
dan ada pula yang langsung mengungsi ke Kamp Waemahu 
(sekarang disebut Terminal Transit). Namun, sebagian besar 
pada akhirnya bertemu dan tinggal bersama di Kamp Waemahu 

sempat mengontrak rumah di Jalan Baru, Passo, setelah tinggal 
2 tahun di Kamp Waemahu, akhirnya kembali pindah mengungsi 
ke Vitas Barito dan bertemu dengan pengungsi lainnya pada 

mengontrak rumah dengan penghasilan yang minim. 

Empat KK lainnya yang berasal dari Wamkana, Buru Selatan, mempunyai kronologi 

telah memaksa mereka  mengungsi ke Leksula yang masih termasuk wilayah Buru Selatan 
juga. Sebagian orang menumpang di rumah saudara atau rumah orang lain yang bersedia 
menerima mereka atau mendirikan tenda seadanya. Mereka mengungsi di Leksula sampai 

bertemu dengan pengungsi dari berbagai daerah lain seperti Namlea, Rumah Tiga, dan Kariu. 
Pada akhirnya, mereka tergusur karena pembangunan Terminal Transit dan terpaksa pindah ke 

15, membuat mereka mengungsi ke Sia Putih, Piru, Seram, 

Transit) pada tahun yang sama sampai kemudian mereka bersama-sama dengan pengungsi 
yang lain pindah ke Gudang Vitas Barito hingga saat ini. 

Satu KK yang berasal dari Rumah Tiga juga bertemu dengan pengungsi yang lain di kamp 

seadanya. Mereka sempat mengikuti program transmigrasi lokal (translok) di Bula, Seram 
Timur. Di sana, mereka sempat mempunyai dua rumah yang dibangun baik secara mandiri 
maupun dari bantuan pemerintah. Akibat kerusuhan pada tahun 2000, rumahnya hancur 

 
tersebut. 

sekitar Februari 1999. 
Kami masih punya 
tanah di Kariu, tapi 
karena trauma dan 
anak-anak sudah 
sekolah di Ambon, 
jadi tidak mau balik 
ke Kariu,” cerita Usi 
Kos, salah seorang 
pengungsi di Vitas 
Barito. 
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Bagan-2: Kronologi Pengungsian Warga Beberapa Desa Lain (selain Kayeli) 
sampai ke Gudang Vitas Barito

14 Februari 1999

Kariu, Pulau Haruku, 

2000

Wamkana, Buru 
Selatan

1999-2000

dan Lease

1999-2001
 Desa Aboru, 
Pulau Haruku.

2000-2002
Desa Leksula, 
Buru Selatan

1999
Kamp 

PT. Jakarta 
Baru, Seram 

2000
 Passo, 
Ambon

1999
 Rumah 

Tiga, Ambon 

1999
Soya, Ambon  
mengungsi ke 

gunung 

1999 – 2000
Ternate

2000
Ikut 

transmigrasi 
lokal di 

Bula, Seram 
Timur,
sampai 

pecah lagi 
tahun 2000

2000
Pindah ke 

Masohi 
(hanya 6 
bulan)

2001/2002 – 2007
Kamp Waemahu (Terminal Transit), 

Passo, Ambon

Bertemu dan tinggal bertetangga 
dengan pengungsi dari Pulau Buru, 

Waai dan daerah lainnya.

2007-sekarang
Gudang Vitas-Barito, 

Passo, Ambon,

2000-2001
Sia Putih, Piru, 

Seram
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2.3 Alasan Pengungsi Tidak Bisa Kembali ke Pulau Buru 

Ketidakjelasan Status Lahan yang Ditempati Pengungsi Kayeli saat Tinggal di 
Nametek 

Banjir besar di Kayeli pada puluhan tahun yang lalu  menyebabkan warga terpaksa 
mengungsi ke Namlea. Oleh Pemerintah Desa Namlea, mereka ditempatkan di Dusun 
Nametek. 

Masih dalam keadaan darurat, pemerintah setempat melokalisasi pengungsi korban 
banjir tersebut untuk tinggal di lahan yang dipinjam sementara oleh pemerintah setempat. 
Pemerintah setempat menceritakan kepada JRS bahwa pemilik lahan telah menyetujui 
pemakaian sementara lahan di Nametek tersebut. Lahan itu 
dimiliki oleh beberapa keluarga yang telah lama menempatinya. 

Saat tim JRS memeriksa status lahan di Dusun Nametek 
tersebut, berdasarkan hasil wawancara JRS dengan mantan 
Sekretaris Desa Namlea, ditemukan  bahwa dulu pernah 
dibuat surat hibah yang menjelaskan bahwa lahan  tersebut 
telah dihibahkan oleh pemilik lahan kepada pengungsi. Yang 
meminta hibah tersebut adalah pemerintah daerah setempat 
bagi kepentingan pengungsi saat itu. Namun, sampai saat ini, surat hibah tersebut tidak dapat 
ditemukan, sehingga keterangan ini hanya menjadi cerita belaka yang tidak dapat dibuktikan 
keabsahan kebenarannya. Beliau juga menceritakan kepada JRS bahwa akan menjadi sulit jika 
pengungsi kembali ke Dusun Nametek, karena beberapa pemilik lahan di Dusun Nametek telah 
menjual ataupun memakai sendiri lahan mereka. “Mereka tidak bisa lagi balik ke Nametek, 
karena lahan sudah dipakai pemilik dan banyak yang sudah dijual,” jelasnya lagi. 

Ketika JRS bertemu dengan Camat Namlea, beliau juga menceritakan bahwa pemerintah 
daerah telah memberikan semua bantuan kepada pengungsi.  Bagi pengungsi yang masih 
mempunyai lahan, pemerintah setempat telah menyalurkan bantuan BBR (Bahan Bangunan 
Rumah) agar bisa membangun rumah kembali. Bagi pengungsi yang tidak memiliki lahan, 
pemerintah setempat telah memberikan lahan di daerah Jiku Besar yang secara khusus 
diperuntukkan bagi warga pendatang dari Buton, Saparua, dan Madura. Tatkala JRS meminta 
keterangan mengenai pengungsi dari Kayeli, Camat menyebutkan bahwa mereka adalah 
orang-orang Kristen yang berasal dari Kayeli. Mereka mengungsi hingga ke Nametek karena 
banjir besar yang terjadi di Kayeli. “Saya tidak tahu pasti kapan banjir di Kayeli terjadi,” 
kata Camat Namlea ini yang belum lama dilantik. Tidak banyak data atau kesaksian yang 
didapatkan dari Camat Namlea, karena minimnya data tertulis yang diperoleh dari pejabat 
sebelumnya.

Keadaan di Namlea Kurang Kondusif bagi Pengungsi  

Ketika melakukan perjalanan ke Namlea, JRS mengamati keadaan yang kurang kondusif 
di Namlea bagi pengungsi dari luar daerah. Terdapat nuansa kecurigaan yang masih tinggi 

 Data mengenai kapan terjadinya banjir di Kayeli belum diketahui oleh JRS. JRS telah mencari keterangan 
dari pengungsi dan pemerintah Namlea, namun tidak mendapatkan data yang valid, karena tidak adanya 
bukti tertulis, saksi hidup, maupun para pejabat pemerintah yang mengalami kejadian tersebut. 

“Mereka tidak 
bisa lagi balik ke 
Nametek, karena 
lahan sudah dipakai 
pemilik dan banyak 
yang dijual”
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di masyarakat ketika JRS berusaha mencari bukti tertulis atau saksi hidup peristiwa 
pengungsian di dusun Nametek. Menurut orang yang dituakan oleh komunitas pengungsi 
di Vitas Barito, mereka tidak dapat pulang ke Namlea karena mereka dianggap telah “kalah 
perang” Secara kultural, mereka yang kalah perang tidak berhak untuk tinggal lagi di tempat 
asal. Komunitas pengungsi di Vitas Barito menghormati kultur tersebut, sehingga mereka 

daerah yang mayoritas memiliki identitas keagamaan yang berbeda.

“Kebanyakan dari kami yang hidup di sini sudah menganggap Passo sebagai rumah kami. 
Kami tidak ingin kembali ke desa asal kami karena tidak ada pekerjaan. Pohon-pohon buah 

kami akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan pendidikan bagi anak-anak kami, 
meskipun tidak ada lagi bantuan pemerintah,” kata Roy Pattiradjawane kepada Khabar 
Southeast Asia.
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WSelama berada di Vitas Barito, mata pencaharian warga menjadi beragam. Mereka 
yang pada awalnya bekerja sebagai buruh pabrik, tukang becak, tukang bangunan, dan 
penjual di pasar, sekarang harus menyesuaikan diri dengan keadaan. Saat ini, mereka bekerja 
secara serabutan, menjadi buruh kasar, penarik ojek (dengan sewa motor orang lain ataupun 
kredit motor sendiri), sopir (angkutan kota dan truk), berjualan (kue, buah menurut musimnya 
atau membuka warung), menerima pijat, jahitan maupun cuci pakaian. Sebagian pengungsi 
di Vitas Barito yang mempunyai keluarga besar dan cukup mampu secara ekonomi, kadang-
kadang mendapatkan sokongan atau sumbangan dari keluarga besar mereka. 

Keseluruhan kompleks bangunan Gudang Vitas Barito terbagi menjadi tiga ruang: (1) Gudang 
Depan; (2) Gudang Tengah; dan (3) Gudang Belakang. 

Sebagian warga mempunyai tempat tidur yang terbuat dari kayu dan beralas tikar. Ada pula 
yang mempunyai springbed. Saluran pembuangan limbah dibuat seadanya dan minim air 
bersih. Sebagian lantainya terbuat dari semen dan sudah mulai berlubang-lubang, sementara 
sebagian lainnya belum disemen. Tembok sudah mulai berlubang pula. Atap dari seng sudah 
berlubang di sana-sini dan bocor  saat hujan. Sejumlah kayu penyangga atap sudah rapuh.

1.1 Gambaran Umum Gudang Vitas Barito 

Letak Gudang Vitas Barito di Kota Passo cukup strategis. Batas sebelah utara adalah Kantor 
BKO TNI (Bawah Kendali Operasi Tentara Nasional Indonesia) dan hanya sekitar 150 meter 
dari Terminal Transit Passo yang belum selesai dibangun. Berada di kawasan pinggiran (sub-
urban) Kota Ambon yang terus bertumbuh pesat,  sarana dan prasarana transportasi umum 
sangat mudah dijangkau. Prasarana jalan juga sangat baik. 

Tempat ibadah, yaitu Gereja Kristen yang berjarak hanya sekitar 150 meter dari Gudang Vitas 
Barito, memudahkan warga pengungsi di sana untuk menjalankan ibadah. 

Terkait dengan pendidikan, beberapa anak pengungsi  Vitas Barito menyebutkan kurangnya 
sarana dan prasarana belajar (buku, tas, sepatu). Tetapi, lokasi sekolah cukup dekat 
bagi mereka yang masih duduk di  Sekolah Dasar. Mereka yang sudah duduk di  Sekolah 
Menengah Pertama (SMP) harus menggunakan sarana angkutan umum ke sekolah yang juga 
relatif tidak terlalu jauh, hanya sekitar 1,5 km. 

4| Keadaan di Tempat 
Pengungsian 
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Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) dan Rumah Sakit pun sangat dekat, hanya 

menyediakan pelayanan gratis yang dapat diakses oleh pengungsi . Jika ada yang menderita 
sakit parah, klinik akan merujuk ke Rumah Sakit terdekat. Sangat disayangkan bahwa mereka 
belum mendapatkan fasilitas Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dari pemerintah 
setempat. 

Warga pengungsi Vitas Barito yang tinggal di Gudang Tengah dan Gudang Belakang harus 
melompati tembok setinggi 1,5 meter di bagian belakang kompleks  untuk mengambil air 
bersih bagi pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari. Mereka mengambil dengan berjalan 
kaki pulang balik. Air bersih tersebut diambil dari sebuah sumur milik pribadi seseorang yang 
konon adalah orang Belanda. Namun, rumah tersebut sekarang hanya ditempati oleh sanak 

Warga Gudang Depan dan Gudang Tengah harus berbagi air untuk mandi dan mencuci 
pakaian, karena hanya ada satu sumur yang terletak di antara dua bangunan gudang 
tersebut. Air sumur tersebut agak keruh dan berwarna kecoklatan, karena sumur telah lama 
tidak dibersihkan. 

Hawa yang panas di siang hari dan sangat dingin di malam hari adalah keadaan yang 
paling  dirasakan di tempat pengungsian ini. Pada musim hujan, seringkali banjir menjadi 
ancaman. Penyebab utamanya adalah atap gudang yang telah berlubang-lubang, ketinggian 
dasar gudang yang relatif lebih rendah daripada lahan di sekitarnya, serta saluran air got 
yang sering mampet. Saluran lubang udara (ventilasi) bangunan  kurang baik, karena jumlah 
jendela yang tersedia kurang memadai. Sebagian pengungsi tidur tanpa tempat tidur,  hanya 
beralaskan tikar plastik dan selimut yang terbatas.

Ketersediaan listrik juga minim. Ketika harus menggunakan listrik secara bersamaan, listrik 
sering padam karena kurangnya daya. 
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1.2  Gambaran Fisik Gudang Vitas Barito  

Gudang Depan 

Belakang. Secara umum, Gudang Depan lebih kecil dibanding Gudang Tengah dan Gudang 
Belakang. Dengan atap yang berlubang, tembok bawah yang berlubang di sisi timur dan utara, 
serta sekat-sekat yang lebih sempit, gudang ini dihuni oleh 10 KK pada awalnya. Karena 
sempitnya ruang, ada 1 KK yang kemudian berpindah ke Gudang Tengah. 

Air hujan mudah sekali masuk ke dalam bangunan Gudang Depan karena tinggi pondasi 
bangunan lebih rendah dibandingkan dua gudang lainnya. Sampah di pojok samping gudang 
dibiarkan bertumpuk sehingga saluran air di sekitar gudang mudah tersumbat, terutama 
saat hujan. “Air dari depan masuk sampai setinggi lutut, Mbak,” kata Usi Kos setelah hujan 

Salah satu bagian dalam dari Gudang Depan yang atapnya mulai berlubang-lubang.



JRS Indonesia, Pengungsian Berlarut larut: Kasus Vitas Barito | 20

seharian mengguyur Ambon. “Tapi, (kita tidak) dapat bantuan apa pun dari 
pemerintah… katanya ada bantuan dari pemerintah untuk korban banjir,” tambahnya.

Untuk kebutuhan buang air besar (WC), warga yang tinggal di Gudang Depan 
memanfaatkan laut yang terletak di seberang jalan. Di sana ada tempat jongkok dari kayu 
yang sengaja disediakan untuk buang air besar, sehingga kotoran langsung masuk ke  
laut. Untuk kebutuhan air minum, warga Gudang Depan ini mengambil air dari kran milik 
satu perusahaan yang terletak di seberang jalan. Pengambilan air ini dapat dilakukan pada 
saat jam kerja perusahaan (pukul 08:00 - 18:00 WIT). 

Warga Gudang Depan sebagian besar mempunyai hubungan keluarga (saudara ipar, kakak 
beradik, sepupu, menantu atau mertua). Selain itu, hubungan antar-mereka diikat juga 
oleh rasa senasib sepenanggungan karena sebelumnya bersama-sama mengungsi di 
Kamp Waemahu (Terminal Transit).

Gudang Tengah 

Dinding luar Gudang Tengah
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Jumlah wargag Gudang Tengah lebih banyak daripada Gudang Depan maupun Gudang Belakang, 
yaitu 15 KK. Gudang Tengah ini adalah yang paling luas dibandingkan dua gudang lainnya,  yaitu 

Bahan material penyekat ruang terbuat dari tripleks yang tipis. Keadaan atap sedikit lebih baik 
daripada Gudang Depan, karena lubang-lubang kebocorannya tidak sebanyak pada atap Gudang 
Depan. Namun, keadaan kayu untuk atap mulai tampak lapuk. Pondasi bangunan sedikit lebih tinggi 
dibanding  pondasi Gudang Depan, sehingga saat hujan deras, air jarang masuk. 

Saluran pembuangan air kotor di sumur yang dipakai bersama dengan warga Gudang Depan, tidak 
diolah dengan baik, sehingga menggenang di sekitar gudang. Untuk kebutuhan buang air besar, 
warga Gudang Tengah ini terkadang memilih pergi ke kebun yang terletak di belakang Gudang 
Belakang. Jika tidak memungkinkan, mereka kemudian pergi ke pinggir laut seperti warga Gudang 
Depan. Hampir semua warga Gudang Tengah memiliki hubungan keluarga. Hubungan sebagai 
menantu, ipar maupun anak, masih erat terjalin. Ada sebagian dari warga yang tidak mempunyai 
ikatan keluarga, namun ikatan pertemanan dan kedekatan dengan keluarga yang ada, menjadikan 
mereka tinggal dalam satu gudang. 

Sekretaris Tim Relokasi Pengungsi Kabupaten Buru tinggal di Gudang Tengah ini. Beliau sangat 
dihormati dan menjadi panutan bagi semua penghuni. Selain jabatannya, beliau juga orang 
yang telah berumur dan dituakan oleh semua penghuni  Gudang Tengah. Beliau juga sering 
menjadi pemimpin ibadah bagi semua warga. Para warga Gudang Tengah menyerahkan segala 
kepengurusan dan keputusan terkait lahan kepada beliau. 

Gudang Belakang 

Bangunan Gudang Belakang. Saluran tidak lancar sehingga sering banjir.
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“Air masuk semua, Mbak, barang-barang ditempatkan di atas meja,” kata salah seorang  
penghuni Gudang Belakang, sehari setelah hujan lebat dan angin melanda kota Ambon. Kala 
itu, hampir seharian penuh hujan tidak berhenti dan mengakibatkan air masuk ke dalam 
gudang tempat hunian warga. 

Got di Gudang Belakang mampet karena onggokan sampah di sekitar gudang. Sampah 
hanya dibuang di pojokan gudang dan dibiarkan begitu saja. Saluran air bekas cuci atau 
mandi juga menggenang di sekitar gudang. Tidak ada fasilitas pembuangan limbah cair. 
Persoalan sampah ini sangat berpotensi menimbulkan penyakit. Warga Gudang Belakang 
memanfaatkan satu sumur umum yang terletak persis di belakang gudang untuk memenuhi 
kebutuhan mandi, mencuci pakaian, dan membersihkan perangkat rumah tangga. Warga 
Gudang Belakang juga memanfaatkan “WC terbuka” di kebun yang persis terletak di bagian 
belakang gudang. 

Atap bagian tengah sudah mulai rapuh dan bocor. Sekat-sekat kamar terbuat dari tripleks 
tipis. Mereka yang mempunyai hubungan keluarga, mempunyai dapur bersama. Mereka yang 
tidak memiliki hubungan keluarga, memiliki dapur terpisah. 

Hampir semua warga di Gudang Belakang ini masih mempunyai hubungan keluarga. Mereka 
memilih tinggal bersama di Gudang Belakang ini karena adanya ikatan keluarga. Ketua Tim 
Relokasi Pengungsi Kabupaten Buru tinggal di sini. Beliau sangat dihormati dan dituakan 
oleh semua penghuni Gudang Belakang. Beliau juga adalah ipar dari  Sekretaris Tim Relokasi 
Pengungsi Kabupaten Buru yang tinggal di Gudang Tengah.

3.3 Gambaran Relasi Sosial antar-Pengungsi Vitas Barito  

Warga pengungsi asal Kampung Kayeli di Gudang Vitas Barito seolah-olah terbagi dalam dua 
kelompok, yaitu Kelompok Gudang Tengah dan Kelompok Gudang Belakang. Jika dilihat dari 
hubungan keluarga, kedua-duanya berasal dari akar keluarga yang sama. 

Meskipun masih memiliki hubungan keluarga, namun warga Gudang Tengah dan Gudang 
Belakang memiliki perbedaan paham tentang harapan dan cita-cita  masa depan mereka. 
Selain itu, dalam beberapa hal mereka pun tidak kompak, misalnya saat mengelola bantuan 
dari pemerintah maupun LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Komunikasi antar-mereka 
terjadi hanya pada saat dan untuk tujuan tertentu, misalnya ketika bermain kartu (joker) 
atau membeli sesuatu di warung yang terletak di Gudang Tengah. Warga Gudang Depan 
malah kadang-kadang masih bisa berkomunikasi lebih baik dengan warga Gudang Belakang. 
Padahal, oleh warga Gudang Tengah maupun warga Gudang Belakang, warga Gudang Depan 
tidak dianggap sebagai pengungsi. Bantuan dari pihak lain kadang-kadang masih dibagikan 
juga  kepada mereka, tetapi informasi tentang jumlah atau bentuk bantuan tersebut tidak 
disampaikan kepada mereka, sehingga mereka merasa tidak diperlakukan secara adil dalam 
penerimaan bantuan. Beberapa kali warga Gudang Depan mendapatkan kabar agar segera 
pindah, karena pemilik bangunan gudang itu akan segera memakainya  untuk menempatkan 
alat-alat berat perusahaan. Namun, pada hari yang ditentukan untuk pindah, tidak ada tanda-
tanda proses pengusiran dari pihak pemilik.
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Kegelisahan semua warga Vitas Barito makin tampak saat pihak pemilik gudang berkali-kali 
mendesak agar mereka segera mengosongkan gudang. Terdapat berita bahwa pemilik gudang 
tersebut telah menjadikan gudang itu sebagai jaminan pinjaman pada salah satu  bank untuk  
kepentingan pengembangan perusahaannya. 

Dari sisi keagamaan, warga Gudang Tengah adalah penganut Kristen Advent, sedangkan 
warga Gudang Belakang penganut Gereja Protestan Maluku (GPM). Merek semua aktif terlibat 
dalam kelompok-kelompok doa sesuai  keyakinan mereka. Warga Kayeli yang beragama 
Kristen Advent, mulai hari Jumat sore tidak melakukan kegiatan apa pun sampai dengan hari 
Minggu pagi yang disebut Hari Sabat.   

Secara umum, selain mencari nafkah dengan cara bekerja serabutan, sebagai buruh 
kasar, ojek (sewa motor orang lain ataupun kredit motor sendiri), sopir (angkot dan truk), 
berjualan (kue, buah menurut musimnya ataupun buka warung), tukang pijat, tukang jahit 
atau menerima jasa cuci pakaian, sebagian warga (terutama para ibu) mengisi waktu luang 
mereka dengan bermain kartu. Selain itu, para ibu sangat aktif terlibat dalam kegiatan 
keagamaan (ibadat atau kebaktian). Waktu luang anak-anak terbagi menjadi dua, yaitu pagi 
hari (untuk anak yang masuk sekolah siang) dan siang hari (untuk anak yang masuk sekolah 
pagi). Waktu luang ini selalu bergantian setiap minggunya. Waktu luang bersama yang paling 
memungkinkan bagi anak-anak adalah hari Minggu atau hari libur nasional. Pemenuhan 
kebutuhan untuk melakukan kegiatan bersama yang bersifat rekreatif maupun spiritual masih 
minim. Pemenuhan kebutuhan sarana untuk keperluan sekolah (buku pelajaran) juga masih 
minim. 

3.4 Gambaran Relasi Sosial antara Pengungsi Vitas Barito dengan Warga Sekitar 

Hubungan antara warga asal Kampung Kayeli di Vitas Barito dengan masyarakat sekitar 
terjalin dengan baik, terutama saat transaksi ekonomi berlangsung. Warga Vitas Barito 
mendapatkan akses pelayanan kesehatan di klinik  dan sumber air bersih di lokasi kantor 
BKO-TNI dengan mudah. Mereka mengaku terbantu oleh  anggota BKO-TNI saat ini yang 
ramah dan siap membantu. “Kelompok BKO yang ini baik-baik, Mbak… Kalau ada yang 
sakit, kami boleh berobat ke klinik sebelah (BKO)”, kata salah seorang warga yang tinggal di 
Gudang Belakang. 

Beberapa warga Gudang Depan juga mengaku bahwa hubungan dengan tetangga cukup 
baik. Kadang-kadang, tetangga sekitar meminta mereka  membantu mencuci dan menyetrika 
baju. Hubungan dengan pemilik sumur di belakang gudang juga cukup baik. Demikian juga 
hubungan dengan tetangga perusahaan di seberang jalan  yang memperbolehkan mereka 
mengambil air untuk memenuhi kebutuhan air minum. 

Beberapa warga sekitar  juga sering berkunjung, meskipun hanya sekedar mengobrol atau 
bermain kartu bersama. “Kadang ada tetangga di sekitar gudang yang turut kegiatan nonton 

” kata Ning, staf JRS di Ambon. 
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1.5  Gambaran Relasi antara Pengungsi Vitas Barito dengan Pemerintah Lokal

Berbagai bantuan telah disalurkan oleh berbagai pihak --seperti pemerintah, LSM lokal 
maupun internasional, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan lembaga gereja. Saat 
pemerintah daerah  menyebarkan angket untuk mendata pengungsi di Ambon, pengungsi 
di Vitas Barito memilih kategori “Pengungsi Pasrah”,  karena tidak atau belum mempunyai 
tempat tinggal alternatif. Namun, dengan kategori pasrah tersebut, mereka diberi bantuan 
berupa BBR . Meskipun demikian, keberlarutan pengungsian tidak dapat diputus karena 
kebutuhan pengungsi yang sebenarnya adalah adanya lahan  untuk membangun rumah 
tempat tinggal tetap.

Berdasarkan hasil wawancara JRS, warga di Vitas Barito ingin mendapatkan perlakuan yang 
sama dari pemerintah dalam menerima bantuan sebagai warga miskin, seperti mendapatkan 
Beras Miskin (RASKIN) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Pemerintah Desa dan Kecamatan 
memberikan kemudahan bagi warga pengungsi di Vitas Barito dalam urusan administrasi, 
misalnya kemudahan mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tanpa 
pungutan biaya18.

Berikut ini hasil pendokumentasian JRS tentang beberapa pihak yang telah menyalurkan 
bantuan bagi pengungsi di Vitas Barito:

Tabel-1: Lembaga-lembaga Pemerintah & Jenis Bantuannya kepada Pengungsi

Pemerintah Jenis Bantuan

Dinas Sosial (DINSOS) 
Provinsi Maluku 

Bantuan BBR (Bahan Bangunan Rumah)  yang terdiri dari 66 
lembar seng, 40 sak semen, 20 lembar tripleks, dan 1 kloset serta 
uang upah tukang sejumlah Rp 1, 5 juta .

Komisi Nasional Hak Asasi 
Manusia (KOMNAS HAM) 

Bantuan uang Rp 250.000,00 untuk anak SMA; Rp 150.000,00 
untuk anak SMP; Rp 100.000,00 untuk anak SD; dan Rp 50.000,00 
untuk balita dan yang belum bersekolah.

Gubernur Maluku Bantuan pembuatan rumah darurat di Air Besar sebesar 
Rp18.000.000,00 untuk 15 KK ( Rp 500.000,00 per KK) 

DPR-RI 4 unit  kloset

lain  (Buru Selatan, Kariu, Buria , Rumah Tiga, Soya, Waai, Leihutu, Saparua, Tial, Masohi, 
Passo, Waai), sebagian telah mendapatkan bantuan BBR dari pemerintah dan sebagian tidak. 
Karena warga sudah tidak dapat kembali ke daerah asal dan belum mempunyai lahan sendiri, 
bantuan BBR itu menjadi tidak efektif. 

Pengungsi sendiri telah memilih opsi “pasrah”, artinya menyerahkan sepenuhnya kepada 
pemerintah untuk ditempatkan di mana pun, karena mereka tidak dapat kembali ke tempat 

 Opsi “Pasrah” merupakan salah satu kategori yang tercantum dalam angket data pengungsi yang 
dibagikan oleh Pemerintah Daerah. Ada tiga kategori pengungsi berdasarkan kebutuhan yang diperlukan 
oleh pengungsi. Tiga kategori tersebut adalah: (1) pengungsi yang membutuhkan BBR ; (2) pengungsi 
yang akan pulang ke daerah asal sebelum mengungsi; dan (3) pengungsi pasrah. 

 Dulu tidak dipungut biaya, sekarang dipungut biaya Rp10.000,00
19 

data. 
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asal. Namun, pada akhirnya, pemerintah menerjemahkan opsi  tersebut dengan memberikan 
BBR. 

Terkait dengan kepedulian pemerintah terhadap warga Vitas Barito, Sekretaris Kota Ambon 
telah memerintahkan agar Dinas Sosial (DINSOS) Kota berkordinasi dengan DINSOS Provinsi 
koordinasi guna menyelesaikan penanganan pengungsi. Perintah ini muncul setelah KOMNAS 
Perempuan melakukan audiensi dengan Sekretaris Kota dan DPRD Kota Ambon. KOMNAS 
Perempuan menyampaikan informasi tentang keadaan warga berdasarkan informasi dari JRS 
terkait pengisian kolom “pasrah” dalam angket pendataan pengungsi yang diterjemahkan 
menjadi “pemberian bantuan BBR”. 

Menurut informasi yang diterima oleh JRS, Pemerintah Kota Ambon pernah membuat 

Pada minggu ketiga bulan September 2012, JRS mendapatkan informasi bahwa warga 
pengungsi mendapatkan bantuan RASKIN. Ada satu KK yang tinggal di Gudang Depan yang 
selama ini telah dua kali mendapatkan bantuan RASKIN  dari Pemerintah Desa Passo. Namun, 
sebagian pengungsi lainnya mengaku bahwa inilah pertama kalinya mereka mendapatkan 
bantuan tersebut. 

Gambaran Relasi antara Pengungsi Vitas Barito dengan Organisasi Masyarakat Sipil 
(OMS) 

Selama masa pengungsian mereka, warga di Vitas Barito mendapatkan perhatian dan 
bantuan dari berbagai OMS. Masing-masing OMS ini hadir sesuai dengan kapasitas program 
yang mereka miliki. Beberapa lembaga yang telah terlibat  memperhatikan dan membantu 
kehidupan para pengungsi di Vitas Barito antara lain Jaringan Baileo Maluku, Walang 
Perempuan, Yayasan Arika Mahina, Koalisi Pengungsi Maluku dan HIVOS.

Selain lembaga-lembaga itu, ada juga komunitas dan lembaga lain yang turut membantu 
mereka, di antaranya adalah Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), komunitas Gereja 
Bethel, komunitas Gereja Advent,  dan Perusahaan Listrik Negara (PLN). 

HIVOS menyalurkan dana bantuan bagi pengungsi melalui beberapa LSM lokal di Ambon. 
Jaringan Baileo Maluku (selanjutnya disebut “Baileo” saja) dan Walang Perempuan adalah dua 
LSM di Ambon yang memfasilitasi lebih lanjut agar bantuan benar-benar sampai kepada para 
pengungsi, termasuk pengungsi  di Vitas Barito. Pengungsi di Vitas Barito telah mengenal  
Baileo dan Walang Perempuan terlebih dahulu. Selain itu, Koalisi Pengungsi Maluku (KPM) 
juga telah hadir   membantu para warga Vitas Barito membuka akses ke berbagai pihak. 

Dalam proses lebih lanjut, HIVOS, Baileo, dan JRS saling berkordinasi agar dapat 
memfasilitasi bentuk bantuan secara lebih tepat, saling mendukung dan tanpa tumpang tindih. 
HIVOS melalui Baileo telah memutuskan untuk membantu penyediaan bahan-bahan bangunan  
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yang dibutuhkan bagi pembangunan rumah warga Vitas Barito di lahan baru. Sementara itu, 
JRS mengambil peran membantu pelunasan biaya dan pengadaan lahan.

Dukungan Organisasi Masyarakat Sipil kepada Warga Pengungsi di Vitas Barito adalah: 

Tabel-2: Beberapa Organisasi Masyarakat Sipil dan Jenis Bantuannya ke Pengungsi

Nama OMS Jenis Bantuan

HIVOS 
Uang  Rp 500.000,00 per KK (melalui Walang Perempuan) 

Penyediaan bahan bangunan rumah (melalui Baileo) 

Walang Perempuan Bantuan yang didukung oleh HIVOS bertujuan untuk mendukung 
usaha masing-masing KK pengungsi

Baileo Penyediaan bahan material bangunan rumah 

GMKI & PLN
Bantuan untuk anak sekolah (pakaian seragam, sepatu, dan tas)

Bantuan atap untuk 8 KK yang tinggal di lahan

Gereja Bethel Sembako, pakaian layak pakai, Alkitab, dan uang sejumlah Rp 
45.000,00 per KK

Gereja Advent Pengobatan/pemeriksaan gratis
KPM/Baileo Fasilitasi akses ke berbagai pihak

3.7. Para-pihak yang Terlibat dalam Pelayanan Kepada Pengungsi Vitas Barito

Para-pihak ( ) yang mendampingi dan menawarkan pelayanan kepada pengungsi 
internal di Ambon dan Maluku adalah sebagai berikut: 

Jaringan  Baileo Maluku 20  

Jaringan Baileo Maluku didirikan 

perwakilan beberapa organisasi rakyat 
dan masyarakat adat lokal. Anggota 

dan dewan adat lokal di pulau-pulau Kei 
Kecil, Kei Besar, Aru, Tanimbar, Haruku, 
dan Seram; 2 koperasi primer di Kei 
Kecil; 1 perusahaan perdagangan dan 
1 perusahaan jasa konsultan di Kota 
Tual; 1 Lembaga Pengkajian Hukum 
dan Masyarakat di Kota Ambon; 1 
Perhimpunan Kemanusiaan baik di 
Maluku Tengah dan di Maluku Tenggara; 1 
Lembaga Pendanaan juga berkedudukan di 
Ambon; dan 1 Lembaga Advokasi khusus 
masalah Ambon di Jakarta.

20  

Tujuan Pendirian: 

(1) Memperjuangkan pemulihan dan pengakuan 
hak-hak adat dan sejarah masyarakat lokal di 
Maluku atas kawasan ulayat tradisional mereka dan 
sumber daya alam di dalamnya; 
(2) Memperjuangkan dan menguatkan kembali 
otonomi organisasi dan lembaga adat lokal untuk 
mengelola dan mengatur kehidupan sehari-hari 
masyarakat setempat; 
(3) Mendidik warga masyarakat lokal untuk memiliki 
kemampuan mengorganisasi diri dan menentukan 
pilihan-pilihan mereka sendiri. 
Fungsi & Peran: 
(1) Sebagai pusat kordinasi, konsolidasi, 
komunikasi dan konsultasi semua organisasi 
anggota jaringan; 
(2) Mewakili semua anggota jaringan untuk 
hubungan kerjasama dengan pihak luar, termasuk 
dengan lembaga dana; 
(3) Mengadvokasikan isu-isu penting yang dihadapi 
oleh masyarakat lokal yang diorganisir oleh semua 
anggota jaringan. 
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Koalisi Pengungsi Maluku (KPM) 

Koalisi Pengungsi Maluku [KPM] dibentuk oleh Pengungsi Maluku pada tanggal 21 Desember 
2003 sebagai wadah untuk memperjuangkan hak-hak pengungsi yang merupakan kekuatan 
organisasi rakyat.

Misi KPM adalah mendorong berbagai pihak yang berkompeten untuk menangani pengungsi 
agar melakukan kewajibannya dengan baik, sehingga hak-hak pengungsi sebagai warga 
negara terjamin, sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku dalam 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. KPM berorientasi pada tugas sosialisasi hak-hak 
pengungsi internal , advokasi, dan mediasi.

Walang Perempuan21 

Walang Perempuan sebagai satu LSM yang berkomitmen  mendampingi korban kekerasan 
terhadap perempuan dan anak serta pemberdayaan masyarakat, hadir dengan  strategi 
“Rehabilitasi dan Pemberdayaan Berbasis Masyarakat”.

termasuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan mengikutsertakan 
masyarakat sendiri sebagai bagian yang terintegrasi dalam proses penyelesaian masalah 
tersebut, dengan menggunakan sumber daya yang mereka miliki.

Rehabilitasi dan pemberdayaan dilakukan dalam tiga bentuk kegiatan. Pertama, kegiatan 
pendampingan psikologis melalui konseling dan pendampingan kepada perempuan dan anak 
korban kekerasan, advokasi kasus dan advokasi kebijakan yang berkaitan dengan  persoalan 
kekerasan terhadap perempuan dan anak, antara lain advokasi bagi perempuan adat untuk 
mendapat hak atas tanah dan sumber daya alam. Kedua, kegiatan pendidikan kepada 
masyarakat termasuk pelatihan-pelatihan, sosialisasi, lokakarya, dan diskusi kampung. 
Ketiga, kegiatan ekonomi rumah tangga melalui kegiatan pemberdayaan ekonomi seperti 
peningkatan sumber-sumber mata pencaharian (livelihood), peningkatan pendapatan (
generating), dan pengelolaan dana berputar (revolving fund).

HIVOS 22

1. HIVOS bekerja untuk pengungsi di Maluku melalui kerjasama dengan Jaringan 
Baileo Maluku. Program kemitraan tersebut berorientasi kepada kegiatan-kegiatan penguatan 
masyarakat sipil. HIVOS dan Baileo  telah terlibat langsung dalam perencanaan aksi, termasuk 
dalam pengkajian lapangan dan lokakarya-lokakarya perencanaan di Maluku dan Jakarta 
pada bukan Maret dan April 2010.

2. Aksi yang dilakukan adalah menangani masalah-masalah kunci yang dihadapi 
penduduk yang tertinggal dan pengungsi dalam proses pemulihan di pulau Seram dan 
Ambon. Masalah kunci tersebut adalah tidak adanya jaminan atas kepemilikan lahan, 
keamanan dan kondisi perumahan yang buruk, buruknya akses terhadap air bersih yang 

21  
22  
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aman, terbatasnya akses terhadap lahan dan peluang-peluang penghidupan, dan kurangnya 
bantuan atau integrasi ke dalam kebijakan dan program-program pemerintah. Sementara itu, 
masalah yang dihadapi oleh masyarakat penerima di lokasi-lokasi pemulangan atau relokasi 
pengungsi mencakup antara lain keterbatasan prasarana dan penghidupan dan masalah 
integrasi serta kohesi sosial. 

3. HIVOS juga memperhatikan masalah-masalah khusus yang dihadapi perempuan dan 
kelompok-kelompok rentan, seperti kepala rumah tangga perempuan dan anak-anak, antara 
lain minimnya partisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebutuhan 
mereka. Selain itu, masyarakat, lembaga desa dan lembaga adat tidak mempunyai kapasitas 
untuk mengelola proses integrasi dan kohesi sosial secara adil dan kurang mampu 
mendorong proses-proses rekonsiliasi. Sementara pemerintah di tingkat kabupaten dan 
provinsi, serta OMS yang ada, juga memiliki keterbatasan kapasitas dan sumber daya untuk 
menangani masalah pengungsi dan rekonsiliasi. 

 

sejak November 2010 sampai Oktober 2013. Program ini bertujuan untuk menjamin 
terwujudnya pemukiman kembali dan penghidupan yang berkelanjutan bagi pengungsi 
internal yang tidak diikutsertakan dalam proses pemulihan di Provinsi Maluku. 

5. Tujuan khusus dari program ini adalah memastikan bahwa pengungsi internal 
yang kembali atau relokasi dan orang miskin di Maluku dapat bermukim secara layak dan 
terintegrasi dalam masyarakat, serta tercakup dalam program-program serta kebijakan-
kebijakan pemerintah setempat.  

500 rumah tangga/kepala keluarga pengungsi internal berhasil merundingkan akses 
terhadap lahan dan sumber daya untuk pemukiman kembali dan penghidupan di lokasi-
lokasi pemulangan/relokasi, dan membangun tempat tinggal permanen.

10 kelompok masyarakat pengungsi internal diintegrasikan ke dalam institusi-
institusi masyarakat yang inklusif dan semakin mampu melakukan perencanaan dan 
pengelolaan sumber daya, serta mampu mengupayakan agar fasilitas-fasilitas penting 
diperbaiki demi kepentingan bersama.

1.000 rumah tangga pengungsi internal dan masyarakat penerima (500 KK pengungsi 
internal dan 500 KK masyarakat miskin setempat) mempunyai akses terhadap 
ketrampilan yang memadai dan aset-aset produktif untuk penghidupan berkelanjutan, 
dengan prioritas bagi perempuan serta laki-laki miskin dan rentan.

Para pengungsi internal dapat memenuhi hak mereka untuk mendapatkan bantuan 
pemulihan kehidupan dan bantuan pembangunan dari pemerintah yang menjawab 
kebutuhan mereka.
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Yayasan Arika Mahina 

Arika Mahina adalah dua kata yang berasal dari bahasa daerah Maluku Tengah yang artinya  
“Semangat Perempuan”. Arika Mahina merupakan cetusan semangat dari sekelompok orang 
muda perempuan dan laki-laki yang berpihak pada perempuan yang tertindas. Arika Mahina 

lain yang berdampak pada perempuan dan anak. 

Misinya adalah memperkuat posisi perempuan dan anak korban kekerasan, melalui 
pendampingan psikologis, hukum, advokasi, kampanye dan penguatan ekonomi serta 
berusaha membangun komunitas yang membela korban dengan menghapus segala bentuk 
kekerasan terhadap perempuan dan anak, sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang 
mandiri. Arika Mahina melakukan kegiatan sebagai berikut: 

pendampingan bagi perempuan dan anak korban kekerasan melalui pendekatan psikologis 
dan hukum.

menyusun dokumentasi data kekerasan terhadap anak dan perempuan, serta melakukan 
advokasi dan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan melalui jaringan kerja 

perempuan dan anak.

mengorganisasi perempuan korban kekerasan dengan membentuk kelompok-kelompok 
kritis yang mampu menyikapi masalah-masalah perempuan yang mengalami ketidakadilan.

memperkuat ekonomi rumah tangga sebagai bagian dasar untuk memperoleh kehidupan 
yang lebih layak sebagai manusia, karena bagian ini merupakan alasan terjadinya 
kekerasan dalam rumah tangga.

melakukan 
pemberian modal usaha.

pemberian beasiswa, pendidikan alternatif, dan pendampingan psikologis.

Pemerintah Desa Passo 

Pemerintah Desa Passo terletak di Kecamatan Teluk Ambon Baguala yang menjadi sasaran 
pengembangan Kota Ambon. Perkembangan Desa Passo sangat pesat. Pusat perbelanjaan 
baru yang telah dibuka dan cukup menarik sebagai pusat perbelanjaan, terminal transit yang 
telah mulai beroperasi, pasar yang menjadi pusat jual beli masyarakat adalah tempat-tempat 
transaksi sekaligus “hiburan” yang baru saja tersedia di Passo. Tidaklah mengherankan 
jika kemudian banyak kontraktor dan investor, termasuk PT Jakarta Baru, tertarik untuk 
mengembangkan usaha di Passo. Di sisi lain, harga-harga melambung tinggi, khususnya 
harga lahan.Dalam hal administrasi, Pemerintah Desa Passo menerapkan prosedur yang 
diberlakukan oleh peraturan perundangan. Urusan administrasi tidak dapat dilayani di rumah 
staf ataupun di rumah Kepala Desa (Raja). Karakter Kepala Desa (Raja Passo) yang terbuka 
dan akomodatif terhadap niat baik semua pihak juga memudahkan kordinasi. Kapasitas staf 
yang kompeten juga mendukung berjalannya pelayanan publik di Passo. 
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November-Desember 2011 
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JRS --yang mempunyai misi menemani, melayani dan membela hak-hak pengungsi-- 
mengadakan need assessment di delapan komunitas pengungsi pada tanggal 8-25 
November 2011.  menghasilkan rekomendasi agar JRS melakukan 

Gudang Vitas Barito. ini dilakukan dengan metodologi 
FGD) atau diskusi kelompok yang terfokus serta wawancara mendalam (indepth 

interview)  pada  beberapa kelompok khas sasaran seperti perempuan (para ibu), laki-laki 
(para bapak), dan anak-anak.

Hasil  analisis tim need assessment JRS 
memperlihatakan bahwa masalah utama yang 
dihadapi para pengungsi di Vitas Barito adalah 
kenyataan bahwa mereka masih tinggal di sana 
setelah sepuluh tahun tanpa kejelasan alternatif 
pemukiman yang tetap di masa depan. Secara lebih 
rinci, masalah-masalah nyata yang dihadapi oleh 
para pengungsi adalah minimnya penghasilan karena 
tidak mempunyai lahan garapan, tidak amannya akses 
menuju tempat pendidikan, adanya ancaman  sewaktu-
waktu dapat diusir oleh pemilik gudang, keadaan 
sanitasi dan air yang buruk, dan sekat ruangan yang 
tidak kedap suara. Di samping itu, mereka juga belum dapat menempati lahan yang sudah 
mereka beli, karena belum sepenuhnya lunas, meskipun mereka sudah membayar tunai  
uang muka (panjar) kepada pemilik lahan. Di sisi lain, pemerintah telah memberikan hak-hak 
pengungsi seperti jatah hidup, BBR, dan dana transportasi pemulangan. Dengan diberikannya 
hak-hak pengungsi tersebut, maka pemerintah beranggapan bahwa sudah tidak ada lagi 
pengungsi di Ambon.  Pemerintah tidak melihat lebih lanjut apakah bantuan yang telah 
disalurkan itu efektif atau tidak. 

Berdasarkan hasil need assessment diketahui juga bahwa ketersediaan lahan menjadi  inti 
(core)  program untuk mencapai pemecahan yang berdaya-tahan) bagi pengungsi di 
Vitas Barito. Bantuan pengadaan lahan ini terdiri dari bantuan pelunasan harga lahan bagi 
mereka yang sudah membeli lahan di daerah Air Besar,  serta bantuan pengadaan lahan baru 
bagi pengungsi yang sama sekali belum mempunyai lahan atau belum  membeli lahan sama 
sekali.

Selain kebutuhan dasar akan lahan, JRS juga menganggap perlunya suatu strategi khusus 
sebagai pintu masuk dan pendukung program inti dalam melayani pengungsi di Vitas Barito. 
Strategi lain ini juga dikaitkan dengan kebutuhan pengungsi untuk meningkatkan kapasitasnya. 

5| Proses 
Pendampingan JRS

“Saya tidak diakui sebagai 
pengungsi lagi, pemerintah 
pernah memberi BBR, jadi 
tidak ada lagi bantuan dari 
pemerintah. Saya tidak 
bisa bangun rumah, karena 
belum punya lahan. 
Padahal, kami sudah dapat 
BBR,” kata salah seorang 
pengungsi.
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Hasil need assessment merekomendasikan adanya dua kegiatan utama. Pertama, kegiatan 
yang dapat dilakukan oleh para perempuan di Gudang Vitas Barito yang berfokus pada 

perdamaian, serta teknik fasilitasi pertemuan. Kedua
Bersamaan dengan kegiatan ini, diharapkan pula agar komunikasi antarwarga terjalin dengan 
baik dan kaum perempuan di Vitas Barito makin berdaya sehingga tujuan  program inti dapat 
tercapai. 

Setelah proses need assessment, temuan dan rencana di atas dirangkum dalam satu 
program pelayanan yang bertujuan umum (overall goal) “Solusi Berdaya Tahan bagi 
Pengungsi Internal yang Terlupakan di Indonesia Timur”. Tujuan umum tersebut hendak 
dicapai dengan tujuan-tujuan yang lebih khusus, yakni: 

memastikan relokasi pengungsi di kamp Vitas Barito dengan menyediakan lahan 
melalui fasilitasi kepemilikan lahan relokasi.

meningkatkan relasi sosial di kamp Vitas Barito dengan memperkuat pengetahuan 

melalui fasilitasi kegiatan pelatihan.

meningkatkan pengetahuan warga – baik warga masyarakat umum  dan para 
pengungsi di Vitas Barito sendiri - mengenai solusi berdaya tahan melalui 
pembelajaran dalam mengelola pengungsian yang berlarut-larut  di kamp Vitas 
Barito.

Januari 2012 

JRS mulai hadir dan melayani pengungsi di Ambon, khususnya di gudang Vitas Barito, 

Kementrian Hukum dan HAM, Pemerintah Desa Passo, sampai dengan Tim Relokasi di 
Gudang Vitas Barito), kehadiran JRS secara formal telah diakui baik oleh pemerintah Kota 
Ambon maupun masyarakat dampingan itu sendiri.

Pada bulan Januari 2012 tersebut, JRS lebih banyak melakukan kordinasi bersama dengan 
HIVOS dan Baileo. koordinasi terjadi karena kesamaan maksud antara JRS dan HIVOS 
(melalui Baileo) untuk melunasi lahan baru di Desa Waai bagi pengungsi Vitas Barito. 
Koordinasi ini dilakukan agar tidak ada tumpang-tindih program dan menemukan sinergi 
serta kolaborasi yang bagus antara JRS dan Baileo. Warga Vitas Barito yang  difasilitasi oleh 

JRS juga melakukan pengecekan kondisi lahan di Air Besar bersama dengan Baileo, KPM 
dan sebagian perwakilan warga Vitas Barito. Dalam pertemuan tersebut, JRS menangkap 
adanya tanda-tanda perbedaan pandangan di kalangan warga pengungsi Vitas Barito. Setelah 
pengecekan kondisi lahan Air Besar, Tim Relokasi, JRS, dan Baileo/KPM menyetujui tindak 
lanjut dan peran masing-masing. Sementara itu, JRS mulai melakukan kordinasi dengan 
Walang Perempuan terkait dengan rencana kegiatan komunitas dalam rangka meningkatkan 
relasi sosial di kamp Vitas Barito.  
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Februari 2012 

Koordinasi dengan Tim Relokasi  Vitas Barito dilakukan oleh JRS untuk 
menggali informasi hasil pertemuan dengan warga. Pertemuan tersebut 
telah dilakukan melalui diskusi-diskusi kelompok yang dihadiri oleh 
orang-orang tertentu saja dan tidak mencerminkan keterlibatan seluruh 
warga. Bersamaan dengan proses koordinasi dan diskusi, JRS juga mulai 
melakukan pendataan warga di Vitas Barito. Pada pertemuan tanggal 10 
Februari 2012, JRS mengumpulkan harapan warga melalui proses FGD.  
Warga mengusulkan agar JRS membantu pembangunan rumah. Usulan 
tersebut masih disimpan oleh JRS, karena diskusi bersama dengan 

Baileo dan KPM menyepakati peran masing-masing lembaga. 

“koordinasi 
antara JRS dan 
Baileo/KPM harus 
dilakukan agar 
program tidak 
tumpang-tindih, 
tapi bersinergi 
dalam kolaborasi 
yang bagus”

Pertemuan koordinasi tim JRS,Jaringan Baileo Maluku dan KPM
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Pada bulan Februari, JRS melakukan proses need 
assessment kedua dan penyusunan Rencana 
Aksi ( . Proses ini dilakukan untuk 
mengantisipasi kemungkinan jika HIVOS mengubah 
bentuk bantuannya serta untuk merumuskan rincian 
kegiatan komunitas yang akan dilakukan bersama 
para ibu dan anak-anak di Vitas Barito. 

Bersama para Ibu dan anak-anak di Vitas Barito, Tim 
JRS melakukan FGD untuk menyusun tema pelatihan, 
perkiraan waktu pelaksanaan dan frekuensi kegiatan. 

Pembagian Peran JRS, HIVOS-Baileo 
dan KPM: 

lahan bagi yang sudah memiliki lahan 
tetapi belum lunas dan membantu 
membelikan lahan bagi yang sama 
sekali belum memiliki lahan.

bahan bangunan rumah.

Salah seorang ibu 
warga Vitas Bari-
to menyampaikan 
pendapatnya dalam 
acara FGD

dan KPM. Pada pertemuan tersebut JRS dan Baileo/KPM mensosialisasikan program yang 

usulan warga yang tidak sesuai dengan kebijakan JRS dalam pelunasan dan pengadaan 
lahan.
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Usulan warga: 
Semua warga harus mendapatkan 
jumlah bantuan dengan nilai uang yang 
sama (JRS diminta mengganti uang 
muka/panjar harga lahan di Air Besar 
yang sudah pernah dibayarkan warga). 
Bagi yang sudah lunas, harus diberikan 
uang sebesar harga pelunasan lahan 
yang diberikan pada yang belum lunas. 
Bantuan dalam bentuk uang tunai.

Kebijakan JRS: 
Bantuan yang diberikan adalah 

Uang untuk pelunasan dan bantuan 
untuk pengadaan tidak diberikan 
secara tunai.
Pelunasan pembayaran lahan dan 
administrasi lahan akan dibayarkan 
langsung kepada pemilik lahan 
(disaksikan langsung oleh warga) 

Pertemuan JRS dengan Tim Relokasi Pengungsi Vitas Barito
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Maret 2012 

JRS meminta keterangan dari beberapa  
berkaitan dengan proses pengecekan atas status  lahan 
di Air Besar. Pengecekan tersebut dimaksudkan untuk 
melihat sejauh mana tingkat keabsahan kepemilikan dan 
proses pembayaran lahan. Karena sulit mendapatkan 
informasi terkait status kepemilikan dan pembayaran 
panjar yang sudah dibayarkan oleh sebagian  pengungsi, 
JRS bertemu dengan pemilik lahan yang telah memberikan 
kuasa kepada anak menantu dan anak kandungnya. JRS 
memperoleh beberapa data tentang jumlah dana yang telah dipanjar oleh pengungsi dan 

. 

JRS juga mendapatkan beberapa informasi tambahan tentang lahan di Air Besar dari 
beberapa warga yang bersedia untuk bercerita. JRS merasakan perlunya mencari data untuk 

dengan lahan, karena JRS tidak ingin menanggung risiko adanya masalah yang lebih rumit di 
masa depan berkaitan dengan lahan di Air Besar tersebut.

Data- di atas dibagikan pula kepada Raja Passo, Baileo, dan KPM. 

Setelah JRS melakukan cross 
check dengan data lain: 

sesuai dengan warga yang masih 
menempati gudang Vitas Barito 
(yang termasuk dalam 19 KK). 
Ada juga yang sudah lunas dan 

milik warga Vitas Barito, 
sedangkan sisanya adalah 
bagian dari milik 54 KK lainnya. 

Ada 4 kepala keluarga yang telah 

sudah tidak ada.

“JRS datang membawa 
masalah. Sebelumnya 
tidak ada masalah. Lalu, 
JRS tanya ke sana ke sini, 
jadi ada masalah,” kata 
salah seorang warga di 
Gudang Tengah Vitas 
Barito. 

Data yang didapatkan JRS dari 
keluarga pemilik lahan: 

Surat Pernyataan Pemberian 
Kuasa

Surat Kuasa

Fotokopi kuitansi-kuitansi tanda 
terima uang oleh pemilik lahan atas 
nama “Tim Relokasi Pengungsi 
Kabupaten Buru”

Fotokopi daftar nama-nama orang 

sudah lunas dan ada yang belum 
lunas; tanpa ada informasi, berapa 
kekurangannya)

Peta lokasi lahan relokasi 

Daftar pemilik lahan di Air Besar 
(54 KK) 
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April 2012 

Pada bulan April 2012, JRS melakukan pertemuan dan wawancara dengan warga Vitas Barito 
pada saat mengumpulkan data untuk menelusuri kronologi pengungsian warga. 

Pada bulan ini, JRS juga menyelenggarakan perayaan Paskah bersama dengan anak-anak di 
Gudang Vitas Barito. JRS memanfaatkan momen Paskah dengan mengadakan lomba mencari 
telur Paskah. Ini menjadi kesempatan yang baik bagi para ibu dan anak untuk melakukan 
kegiatan bersama.

Mei 2012 

Tim JRS lebih banyak berfokus pada pencarian informasi tentang lahan yang potensial untuk 
ditempati oleh pengungsi yang belum memiliki lahan. Proses pengumpulan data mengenai 
status lahan di Air Besar masih tetap dilakukan. 

Rohaniwan di Ambon mempunyai peran dalam mendukung kerja-kerja JRS, terutama dalam 
memberikan informasi dan rekomendasi kepada JRS terkait dengan beberapa lahan di Ambon 
yang potensial bagi pengungsi. 

Meninjau lahan milik Keuskupan Amboina di Wayame.
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Salah satu lahan yang dicek oleh JRS adalah lahan milik Keuskupan Amboina yang 
bertempat di Wayame. Saat ini, lahan tersebut telah dimanfaatkan oleh warga Muslim untuk 
berkebun. Warga Vitas Barito tidak berminat memilih lahan milik Keuskupan tersebut karena 
berada di daerah campuran (Muslim dan Kristen). Seorang pastor memberi saran agar JRS 
mencari lahan lain di daerah Waeyare, sekitar Natsepa dan Waai. 

JRS dan dua orang wakil pengungsi mencoba mengecek lahan di Waai. Pastor Paroki Poka 
memberikan informasi tambahan tentang lahan di Waai tersebut. Para pengungsi memberi 
reaksi dan kesan positif terhadap lahan di Waai.

Juni 2012 

Reaksi dan kesan positif para pengungsi terhadap lahan di Waai mendorong JRS untuk 
menjalin komunikasi dengan pemilik lahan serta melakukan pertemuan dengan Raja Passo 
untuk memberikan informasi tentang perkembangan kegiatan JRS dan situasi pengungsi di 
Vitas Barito yang berada dalam wilayahnya. 

Rapat penting dilakukan di kantor JRS saat Baileo menyatakan kemungkinan untuk menarik 

kurang merespon apa yang diupayakan oleh Baileo, KPM maupun JRS selama ini. Namun, 
penarikan diri ini akan diperhitungkan kembali dengan adanya reaksi dan respon positif 
dari warga Vitas Barito terhadap lahan di Waai. Karena tahun program Baileo hanya akan 
berlangsung sampai dengan tahun 2013, Baileo mengajak JRS mengadakan pertemuan 

posisi program maupun perkembangan lahan, serta menjelaskan persoalan hukum yang 
ditemukan oleh Baileo dan JRS terkait lahan di Air Besar. 

Sebelum pertemuan tersebut berlangsung, JRS dan KPM telah sempat bertemu dengan 
pengurus Tim Relokasi Vitas Barito yang dihadiri oleh Ketua dan Sekretaris Tim Relokasi 

lahan dan bukti pembayaran uang muka (panjar) yang didapatkan. Ditemukan pula adanya 

yang tidak diketahui keberadaannya. Selain itu, ditemukan adanya bukti pembayaran yang 
bersifat komunal atas nama “Tim Relokasi Pengungsi Kabupaten Buru”, dan bukan atas 
nama masing-masing Kepala Keluarga warga Vitas Barito.  
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berikut: 

Temuan-temuan Baileo maupun JRS terkait kasus lahan di Air Besar yang bermasalah 
secara hukum. 

Baileo sepakat dengan langkah alternatif yang diajukan oleh JRS untuk mencari lahan 
alternatif yang tidak bermasalah secara hukum. 

Kasus pengusiran pengungsi di Warasia yang telah lama membeli dan menempati kapling 
lahan karena adanya klaim dari pihak lain yang terbukti sah memiliki lahan tersebut. 

Batas waktu program Baileo. 

Hasil pertemuan warga bersama dengan Baileo dan JRS adalah sebagai berikut:

Pengungsi yang merasa yakin bahwa lahan di Air Besar tidak memiliki masalah hukum, 
diminta mengumpulkan bukti tentang hal itu dengan cara meminta surat pernyataan yang 
ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 3 pihak yang terkait dengan lahan tersebut, 
yakni Badan Pertanahan Nasional (BPN), keluarga Parrera, dan PT Jakarta Baru.

Surat tersebut harus menyatakan bahwa lahan di Air Besar tidak bermasalah secara 
hukum dan ditandatangani oleh 3 pihak yang disebutkan di muka. 

Warga Vitas Barito, Baileo dan JRS sepakat untuk 

2012. 

hadir di Vitas Barito oleh Ketua dan Sekretaris Tim 
Relokasi. Mereka menceritakan adanya ancaman 
pembunuhan dari warga lain yang juga ikut membeli 
kapling lahan di Air Besar namun tidak tinggal di Vitas 
Barito. Warga lain yang dimaksudkan ini tidak pernah 
memiliki hubungan dengan JRS, karena JRS hanya 
melayani pengungsi yang tinggal di Vitas Barito. Identitas 

Sengketa Lahan di Air Besar: 
Yance Parrera, salah satu anggota keluarga Parrera yang diupah Rp 1 juta  tiap 
bulan oleh PT Jakarta Baru untuk menjaga lahan milik perusahaan tersebut  yang 
terletak di Air Besar, dilaporkan kepada polisi oleh PT Jakarta Baru karena telah 
menjual lahan milik perusahaan. PT Jakarta Baru merasa telah ditipu oelh Yance 
Parrera. 

Diduga adanya praktek “jual di atas jual” terhadap lahan di Air Besar.

Diduga bahwa lokasi lahan yang dipanjar pengungsi masuk dalam wilayah lahan 
milik PT Jakarta Baru.

“Sampai kapan bisa 
beli tanah, Mbak. Saya 
dengan keluarga hanya 
bisa tabung sedikit-
sedikit untuk mencicil 
beli tanah. Belum lagi 
untuk makan dan biaya 
sekolah anak”
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warga lain yang memberikan ancaman ini tidak pernah diketahui secara jelas. Ancaman 
pembunuhan itu diberikan karena warga Vitas Barito berencana untuk pindah ke lahan lain.

untuk bertemu dan meminta agar mencantumkan nama-nama mereka ke dalam daftar calon 
peserta relokasi di lahan Waai. 

Juli 2012 

mendapatkan surat pernyataan dari pihak-pihak yang dapat membuktikan keabsahan lahan 
Air Besar. Melalui pernyataan Sekretaris Tim Relokasi, mereka menyatakan kepada JRS dan 

2012. Dalam pertemuan ini juga diungkapkan secara jelas bahwa warga (melalui Sekretaris 
Tim Relokasi) menolak JRS serta cara-cara JRS dalam mencari-cari data serta pendekatan 
orang per orang (keuarga) warga  yang dilakukan JRS. 

Peringatan Hari Anak Nasional. Anak-anak di Vitas Barito turut serta dalam kegiatan tersebut.
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Meskipun sebagian warga telah menyatakan sepakat soal relokasi di Waai, muncul usulan 
dari warga tersebut untuk mengecek lahan di tempat lain yang lebih dekat dibandingkan Waai. 
Namun, ketidakjelasan kepemilikan lahan membuat JRS dan warga memutuskan untuk tidak 
menindaklanjutinya. 

Meskipun tenggang waktu pembuktian telah lewat, JRS masih memberikan waktu bagi warga 

2012. Pada 13 Juli 2012, terdapat 10 KK yang mendaftar. Kemudian bertambah menjadi 
13 KK. kordinasi dengan Baileo dan KPM memang selalu dilakukan, khususnya mengenai 
isu pengungsi di Vitas Barito. Baileo dan KPM ikut hadir pada pertemuan di kantor Dewan 
Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) di Ambon atas undangan Jack Ospara 
(Anggota DPD-RI dari Daerah Pemiilihan  Maluku). Dalam pertemuan kordinasi dengan KPM, 
dijelaskan bahwa Jack Ospara mempunyai data lengkap mengenai persoalan lahan di Air 
Besar. KPM dan Baileo menyampaikan pula posisi dan perkembangan kegiatan yang telah 
dilakukan oleh Baileo, KPM dan JRS. 

Pada bulan Juli ini, JRS berkenalan dengan Arika Mahina yang bekerjasama dengan Dinas 
Sosial untuk mengorganisir perayaan Hari Anak Nasional di Dinas Sosial. Anak-anak di 
Vitas Barito juga termasuk yang diundang untuk terlibat dalam acara tersebut, sehingga JRS 
diminta untuk membantu mengajak dan mendampingi anak-anak dari Vitas Barito. Dalam 
perkenalan tersebut, Arika Mahina juga menjadi lebih mengetahui kondisi warga Vitas Barito. 

Pada Juli 2012, terjadi penolakan terhadap pelaksanaan kegiatan komunitas di Vitas Barito 
yang disampaikan oleh salah seorang penghuni gudang Vitas Barito. Dia menyatakan bahwa 

setelah sebelumnya yang bersangkutan berdiskusi dengan Pengurus Tim Relokasi Vitas Barito 
tentang maksud JRS untuk mengadakan kegiatan komunitas. Situasi ini membuat pembawa 
pesan tidak merasa nyaman, karena komunikasi antara dia dan JRS selama ini telah terjalin 
dengan baik. 

Agustus 2012 

Memasuki bulan Agustus, meski penolakan dari sebagian besar warga di Vitas Barito telah 
diungkapkan, JRS mulai fokus pada pengurusan lahan di Waai terutama bagi mereka yang 
bersedia relokasi ke lahan Waai. 

JRS menghubungi pihak-pihak terkait, termasuk pemilik lahan dan Raja Waai. Beberapa kegiatan 
yang dilakukan di bulan Agustus adalah negosiasi harga, pengecekan kembali lahan yang akan 
dibeli oleh sebagian warga yang bersedia relokasi ke  Waai, serta pertemuan yang difasilitasi 
oleh Raja Passo beserta dengan Pengurus Tim Relokasi. 

Pertemuan di Kantor Desa Passo tanggal 13 Agustus 2012 menghadirkan JRS, Baileo dan 
Pengurus Tim Relokasi. Dimoderatori oleh staf Kantor Desa Passo, Raja Passo memimpin 
rapat. Ketika rapat, pengurus Tim Relokasi menegaskan kembali ketidaksetujuan mereka pindah 
ke lahan Waai dan tetap akan berjuang untuk lahan di Air Besar. 
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Sementara itu, JRS dan Baileo  memfasilitasi mereka yang bersedia pindah ke lahan Waai. 
Semua peserta diskusi juga menyepakati bahwa advokasi melalui Jack Ospara (Anggota 
DPD-RI ), BPN dan PT Jakarta Baru harus tetap diteruskan. 

Pengakuan perwakilan pengungsi: “Kami tidak mau pindah-pindah lagi dan akan tetap 
bertahan di lahan yang sudah digusur pemerintah, meskipun sudah ada jalan lain dari 
JRS dan Baileo untuk pindah ke Waai. Saya tidak marah dan saya punya hati, tapi 
bagaimana dengan 54 KK yang sudah beli lahan di Air Besar? Ada beban moral yang 
kami tanggung terhadap 54 KK lain jika kami pindah ke lahan lain yang bukan di Air Besar. 
Beta su diancam. Jangan sekali-kali pindah dari Passo. Mau dibawa ke mana 54 KK ini?” 
tambahnya. 

JRS juga berhubungan dengan Jack Ospara  yang mempunyai kepedulian terhadap 
pengungsi di Vitas Barito. Dalam hal ini, Jack Ospara telah menanggapi kebutuhan pengungsi 
terhadap lahan melalui proses fasilitasi pertemuan dengan Baileo yang dilanjutkan dengan 
pertemuan dengan BPN dan PT Jakarta Baru. Jack Ospara adalah salah satu dari empat 
orang anggota DPD-RI dari Daerah Pemilihan Maluku yang sangat dihormati di Ambon, 
termasuk oleh para pengungsi di Vitas Barito. Karena latar belakang asal daerah yang sama 
(Maluku Tenggara), pengungsi di Vitas Barito sangat berharap agar Jack Ospara dapat 
membantu sekuat tenaga untuk memenuhi kebutuhan lahan bagi pengungsi. Pertemuan 
antara Jack Ospara dan JRS juga terjadi pasca pertemuan antara Jack Ospara, pengungsi, 
BPN dan PT Jakarta Baru. JRS dan Jack Ospara saling berbagi informasi mengenai keadaan 
pengungsi di Vitas Barito yang berujung pada kesepahaman. Jack Ospara menyarankan 
agar JRS fokus pada pengungsi yang bersedia pindah ke lahan di Waai. Sementara itu, Jack 

Pertemuan dengan 
JackOspara di Kantor 
DPD RI Maluku di 
Ambon.
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Ospara akan tetap membantu pengungsi dengan cara berkomunikasi dengan BPN untuk 
mengukur ulang lahan di Air Besar dan juga akan melakukan negosiasi dengan pemilik PT 
Jakarta Baru agar bisa menghibahkan lahan jika hasil ukur ulang dari BPN menyatakan bahwa 
lahan yang telah dipanjar oleh pengungsi di Vitas Barito termasuk dalam kepemilikan PT 
Jakarta Baru. 

Sementara itu, proses pengurusan lahan Waai tetap berlangsung. JRS melakukan konsultasi 
dengan notaris tentang Akta Jual-Beli lahan yang memerlukan alas hak di hadapan Pejabat 
Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan, karena lahan masih merupakan tanah dati23. 
Kantor Nasional JRS menunjuk salah satu staf JRS di Ambon untuk mewakili 

 JRS agar namanya dapat digunakan sebagai pemilik lahan sementara sebelum 
dihibahkan kepada masing-masing KK pengungsi. Proses yang dilakukan oleh JRS antara 
lain proses pengukuran lahan oleh Kantor Desa, proses akad dan Perjanjian Jual Beli Lahan, 
dan Pengurusan Akta Jual Beli Lahan. Hasil ukur lahan menjadi dasar dan bagian yang 
paling penting untuk pembuatan alas hak yang  akan menjadi dasar pula untuk menentukan 
berapa luas lahan yang akan dimasukkan dalam perjanjian dan akta jual beli lahan. Proses 
penyusunan alas hak juga harus diakui, diketahui, dan disetujui oleh semua ahli waris. Surat 

ketika lahan telah dibeli. Semua proses pengurusan dokumen lahan ini harus dilalui oleh JRS 
agar memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi JRS sebagai pembeli dan yang pada 
akhirnya perlindungan bagi pengungsi pula sebagai pemilik akhir lahan tersebut. 

lahan oleh BPN. JRS berkonsultasi kembali dengan notaris dan BPN untuk mendapatkan 

Di tengah-tengah proses pengurusan dokumen lahan, sempat muncul kabar dari warga di 
Gudang Depan bahwa mereka diminta secepatnya keluar dari Gudang Vitas Barito karena 
pemilik gudang akan memakai gudang sebagai tempat penyimpanan alat berat perusahaan. 
JRS yang mendapati warga Gudang Depan  gelisah memikirkan isu tersebut, mengajak warga 
berdiskusi dan berpikir tentang apa yang akan dilakukan jika isu tersebut benar adanya. Warga 
mengusulkan beberapa alternatif, misalnya mengungsi sementara ke kompleks BKO-TNI 

pimpinan BKO-TNI maupun Raja Passo. Diskusi tersebut membuat warga lebih tenang. 
Pada batas waktu yang ditentukan (satu minggu), pengusiran tersebut ternyata tidak terjadi, 
sehingga warga juga lebih merasa tenang.  

September 2012 

JRS melakukan pengurusan syarat-syarat permohonan ukur lahan kepada BPN. Proses ini 
juga melalui konsultasi dengan Kepala Seksi Pengukuran BPN Maluku Tengah yang berkantor 
di Masohi. Beberapa hari kemudian, setelah pengajuan permohonan tersebut, BPN turun ke 
lapangan  melakukan pengukuran langsung. Hasil pengukuran diterima sekitar seminggu 

23 Lahan dati adalah tanah adat.  
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Kantor Desa dan BPN adalah 

Pada Bulan September, JRS 
juga melakukan perjalanan ke Pulau Buru 
untuk merunut sejarah pengungsi Kayeli 
yang mengungsi ke Dusun Nametek, 
Namlea. JRS bertemu dengan beberapa 
narasumber dari pemerintah lokal dan warga 
asli dari Kayeli. Namun, sangat disayangkan 
bahwa tidak cukup bayak data yang 
diperoleh  karena tidak ada bukti tertulis atau 
narasumber yang masih hidup yang bisa 
menjadi saksi pengungsian warga Kayeli 
menuju Nametek. 

Penolakan atas kegiatan komunitas 

pelatihan) oleh warga Gudang Tengah dan 
Gudang Belakang pada bulan Juli 2012 
mengakibatkan komunikasi dengan mereka 
semakin merenggang. Namun, beberapa 
anak dan orangtua yang merasakan manfaat 
kegiatan tersebut masih menyampaikan 
minat mereka agar JRS tetap mengadakan 
kegiatan komunitas. Menghadapi keadaan 

semacam itu, JRS berinisiatif untuk berkolaborasi dengan Arika Mahina guna melanjutkan 
kegiatan pendampingan bersama warga di Vitas Barito terkait pelaksanaan kegiatan 

dari Arika Mahina, warga Gudang Tengah dan Gudang Belakang pada akhirnya tetap menolak 

Sekretaris Tim Relokasi Vitas Barito. 

JRS berkoordinasi dengan Baileo dan KPM untuk menginformasikan perkembangan 
pendampingan JRS di Vitas Barito. Pada pertemuan ini, JRS sekaligus mulai mentransfer 
peran yang akan dilakukan Baileo dan KPM setelah JRS tidak lagi melakukan pelayanan di 
Vitas Barito. Salah satu topik penting dalam diskusi ini, Baileo akan membantu membuat 
perencanaan kapling lahan di Waai dan tindakan selanjutnya terkait bantuan bahan-bahan 
bangunan untuk membangun rumah 13 KK pengungsi. 

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengungsi dalam perikehidupan 
sosial di masa mendatang, JRS dibantu oleh Arika Mahina mengadakan Pelatihan 

berpartisipasi dalam pelatihan pengembangan perdamaian. Pelatihan ini difasilitasi oleh  Ina 
Soselisa dari Arika Mahina. Selama proses pelatihan, nampak jelas bahwa para perempuan 
di Vitas Barito jarang sekali berkumpul dan berdiskusi, sehingga pada awalnya fasilitator 
mengalami kesulitan ketika meminta para perempuan ini menyatakan pendapat di depan 

Kegiatan 
pengukuran 
lahan di 
Waai.
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forum. “Mereka tidak terbiasa berbicara di depan umum, jadi sulit meminta mereka bicara. 
Perlu waktu dan lebih banyak pertemuan sehingga mereka terbiasa”, kata  Ina Soselisa. 

Oktober 2012 

Pada bulan Oktober 2012, JRS dan 13 KK yang bersedia pindah ke lahan Waai melakukan 

mengungkapkan pendapat dan pilihan mereka secara terbuka. 13 KK yang telah menyatakan 
kesediaan pindah ke lahan di Waai tersebut dimotivasi oleh JRS untuk berpartisipasi secara 
aktif dalam mewujudkan pilihan mengenai solusi yang berdaya tahan. Pembentukan tim 
merupakan salah satu cara agar 13 KK bisa mengorganisasi diri di masa depan, terutama 
setelah JRS tidak lagi mendampingi pengungsi di Vitas Barito. Hal ini akan menjamin adanya 
keberlanjutan mengenai apa yang telah dirintis bersama-sama dengan JRS. Pada kesempatan 
ini, akhirnya terpilih tiga orang yang menjadi anggota tim. 

Diskusi 
dengan 
warga 
Gudang 
Depan

Ada kekhawatiran dari warga yang akan pindah tentang hak mendapatkan RASKIN  dan 
beberapa hak lain seperti jaminan kesehatan dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang 
akan hilang jika mereka pindah. 

tidak mencoret daftar pengungsi yang akan pindah ke Waai sebagai penerima bantuan, 
sebelum benar-benar pindah ke Waai. 
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Kebiasaan para suami untuk ikut menambang emas di Gunung Botak menurut para isteri 
mereka di Vitas Barito adalah usaha untuk mendapatkan uang yang cukup untuk membangun 
rumah dan memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari di masa depan. Namun, di sisi lain, 
kepergian hampir seluruh suami atau laki-laki di Vitas Barito juga mempengaruhi dinamika 
diskusi bersama antarwarga dengan JRS, karena tidak semua orang dari 13 KK bisa hadir 
pada saat diskusi mengenai tindak lanjut lahan di Waai.

JRS bersama dengan Baileo bekerjasama  mengurus dokumen dan proses hibah dan 

juga dilakukan pada bulan Oktober ini. Sebelum proses pengkaplingan, warga bergotong- 
royong membersihkan lahan agar lebih mudah ditandai dengan nomor dan batas kapling. 

Warga juga difasilitasi oleh JRS dengan bantuan staf Kantor Desa Passo untuk mengurus 
surat domisili warga. Surat domisili dari Desa Passo tersebut berfungsi sebagai jaminan 
bahwa warga ada dalam masa transisi untuk berpindah ke lahan relokasi. Surat domisili dari 
Desa Waai juga akan diurus kemudian karena menjadi salah satu dokumen syarat yang akan 
digunakan ketika membuat akta hibah lahan dari JRS kepada tiap KK pengungsi. Sementara 
itu, beberapa warga yang belum mempunyai KTP sekaligus mengurus KTP sementara 
mereka agar dapat melengkapi dokumen hibah lahan. 

November 2012 

Proses penarikan undian tiap kapling lahan di Waai 
menjadi penanda letak lahan yang menjadi milik tiap 
KK. Penarikan undian, di hadapan Raja Waai sebagai 
saksi langsung,  dilakukan oleh 10 KK yang pada hari 
penarikan undian bersedia hadir dan pindah ke lahan 
Waai. Momen ini dipakai pula agar warga sekaligus 
mengurus Surat Domisili di Waai. Raja Waai juga 
memberikan penjelasan kepada warga mengenai keadaan 
secara umum di Waai, misalnya tentang identitas warga 
yang akan diberikan kepada gereja setempat, tentang 
potensi pengaruh negatif kebiasaan mabuk dan membuat 
onar bagi orang muda yang perlu mendapat perhatian 
khusus, serta perkembangan pembangunan di kawasan 
Waai yang membuka peluang lapangan kerja bagi warga. 

Warga yang bersedia pindah ke lahan Waai juga diminta 
untuk menandatangani surat pernyataan bermeterai 
yang menyebutkan komitmen mereka untuk membangun 
rumah di atas lahan yang telah dihibahkan oleh JRS serta 
tidak akan mengalihkan hak kepemilikan lahan kepada 
pihak lain selama 25 tahun. Warga juga berkomitmen 
untuk merawat, memelihara, dan memanfaatkan lahan yang akan dipakai secara bersama-
sama (komunal) untuk pengadaan air bersih dan untuk lapangan terbuka. Mekanisme 

Kesepakatan Warga
Tiap KK bersedia:  
1. pindah ke Waai
2. memelihara lahan dan 

bertetangga secara damai
3. tidak menjual lahan yang telah 

dimiliki secara sah hingga 20 – 
25 tahun

4. menggunakan mekanisme 
undian (mencabut nomor) saat 
penentuan lokasi kapling tiap KK, 

5. tidak memakai lahan tiap kapling 
untuk bangunan saja, namun 
juga menyisihkan untuk jalan 
antar-rumah selebar 1 meter tiap 
kapling KK. 

Jika ada penyimpangan dari surat 
pernyataan tersebut, hibah JRS 
kepada tiap KK pengungsi ini dapat 
dicabut. 
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penggunaan dan perawatan lahan tersebut akan ditentukan bersama secara partisipatif 
antarwarga. Proses yang dilalui selanjutnya adalah hibah lahan dari JRS kepada warga. 

lahan. Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu syarat yang harus 

Tengah. Untuk selanjutnya, BPN akan melakukan pengukuran lahan tiap kapling KK dan 

yang dilalui BPN Maluku Tengah membutuhkan waktu hingga 35 hari, sehingga JRS 
memperpanjang waktu keberadaannya di Ambon hingga akhir Januari 2013. Hal ini dilakukan 
mengingat waktu efektif yang dapat dipakai selama bulan Desember tidak akan banyak, 
karena sebagian besar warga Ambon akan merayakan Natal dan Tahun Baru. 

dokumentasi telah dilakukan oleh JRS bersama dengan warga maupun dengan  

mengadakan lokakarya yang mengundang warga dan  yang lebih luas untuk 
menyumbangkan gagasan dan pemikiran mengenai “Memutus Pengungsian yang Berlarut-
larut”. 

Desember 2012 

Natal. JRS memutuskan untuk memperpanjang masa  program sampai dengan bulan Maret 
2013. Keputusan ini disepakati bersama ketika proses evaluasi akhir program pada bulan 
Desember 2012.

 

Januari 2013 

JRS melakukan berbagai rapat koordinasi bersama dengan perwakilan 10 KK pengungsi di 

tetapi juga proses pembangunan tempat tinggal yang akan difasilitasi oleh Baileo dan KPM. 
Di sela-sela rapat kordinasi ini, JRS, Baileo dan KPM senantiasa mendorong 10 KK tersebut 
untuk menjaga kekompakan dan komitmen bersama. 

BPN melaksanakan pengukuran lahan untuk tiap kapling milik 10 KK warga Vitas Barito. 
Sebelum pengukuran, perwakilan warga bersama JRS melakukan koordinasi dengan BPN 
Maluku Tengah di Masohi untuk menentukan waktu dan administrasi pengukuran. Persiapan 
lain yang dilakukan adalah pembersihan lahan secara gotong-royong oleh warga. Ketika Tim 
BPN hadir untuk pengukuran lahan, warga juga mempersiapkan dana untuk konsumsi dan 
transportasi Tim BPN tersebut. 
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Menimbang sejarah perpindahan dan pengungsian orang-orang yang tinggal di 
Gudang Vitas Barito (sebagaimana diuraian pada butir 3), faktor-faktor kunci bagi 

Faktor 1: Bagi sebagian besar pengungsi internal, sejarah perpindahan yang didorong oleh 

dapat diabaikan begitu saja. Perpindahan menuju provinsi atau pulau lain untuk mendapatkan 
kepastian tentang penghasilan tetap sebagai buruh atau akses terhadap lahan pertanian, 

Faktor 2: Faktor lain adalah bencana alam, banjir, dan tanah longsor yang mengakibatkan 
pemiskinan penduduk dan hilangnya lahan pemukiman. Upaya pemerintah lokal saat itu 
untuk menjamin kepemilikan lahan di wilayah relokasi menunjukkan  pentingnya kepemilikan 

atas nama kepala keluarga selama tahun-tahun berikutnya membuat mereka rentan untuk 
mengungsi lagi di masa selanjutnya atau diusir dari lahan tersebut.

Faktor 3
mengungsi. Bantuan untuk mengatasi trauma individual dan komunal sebagai tahapan untuk 
melaksanakan rekonsiliasi seringkali terlewatkan.

Faktor 4: Bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah dan lembaga lain kepada 
pengungsi dalam rentang sejarah pengungsian yang panjang seringkali kurang 
memperhatikan kebutuhan utama pada saat itu (makanan dan tempat tinggal sementara) 
dan didasarkan pada asumsi. Misalnya, akses terhadap lahan atau kepemilikan lahan tidak 
dianggap sebagai kebutuhan utama pengungsi, sehingga sampai sekarang mereka belum 
menemukan solusi bagi pengungsian mereka. Hal ini memberi peluang bagi pengungsi untuk 
mengalihkan pemanfaatan bantuan-bantuan itu kepada kebutuhan untuk bertahan hidup 
dan memenuhi kebutuhan tempat tinggal sementara (membeli tripleks atau seng).  Hal ini 
sekurang-kurangnya terjadi pada mereka yang paling miskin di antara komunitas pengungsi. 

dalam 
menetapkan bentuk bantuan bagi pengungsi mengakibatkan para pengungsi tidak mampu 
mengakhiri masa pengungsian mereka. Untuk itu dibutuhkan koordinasi antara pemerintah 
dan lembaga-lembaga lain agar solusi berdaya tahan bagi pengungsi dapat tercapai. 

Faktor 5: Apabila kalangan keluarga luas mereka telah tercerabut, potensi mereka untuk 
saling membantu menjadi terbatas. Semakin sering dan semakin lama keluarga-keluarga 
itu mengungsi, akses langsung dan tidak langsung mereka terhadap sumber daya - seperti 
kepemilikan lahan yang sah atau sarana untuk membangun kembali kehidupan mereka - juga 
semakin terbatas. 

6| Faktor Kunci Pengungsian 
Berlarut-larut
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Faktor 6: Renggangnya ikatan komunitas akibat-pengungsian yang berkepanjangan dapat 
mempengaruhi rasa saling percaya dan transparansi antar pengungsi, komunitas pengungsi, 
pemerintah, atau lembaga-lembaga yang memberikan bantuan. Transparansi yang secara 
ideal dapat dijamin melalui partisipasi yang luas dari beragam unsur atau pihak yang berbeda 
di antara komunitas pengungsi, seringkali hanya menjadi komitmen di atas kertas yang 
membuat komunitas pengungsi dan para wakilnya menafsirkan bantuan yang diberikan 
menurut cara mereka sendiri, yang seringkali didasarkan pada kekecewaan mereka di masa 
lalu.
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6.1. Pengungsi (Warga Vitas Barito) 

6.1.1. Trauma 

Pengungsi di Vitas Barito yang telah 12 tahun berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat 

Hal ini menimbulkan pertanyaan: benarkah trauma yang telah 12 tahun dialami itu masih 
menjadi penghambat utama dalam memutus pengungsian yang berlarut-larut ataukah ada 
alasan lain yang lebih kuat sehingga pengungsi di Vitas Barito belum mendapatkan solusi 
yang berdaya tahan? 

6.1.2. Tempat yang (Tidak) Ideal  

Kepindahan pengungsi di Vitas Barito yang berkali-kali di berbagai tempat yang berbeda 
juga telah menimbulkan ketidaknyamanan bagi mereka, karena diharuskan  beradaptasi 
secara cepat, serta dituntut untuk menemukan tempat yang dirasakan “aman” bagi mereka. 
Bagi pengungsi di Vitas Barito, tempat yang aman bagi mereka adalah tempat dengan 
komposisi warga yang homogen, yaitu seagama dengan mereka, dan tidak berada di antara 
dua daerah dengan penganut agama yang berbeda. Tempat dengan kriteria seperti ini sulit 
untuk ditemukan, karena hampir seluruh daerah di Pulau Ambon merupakan tempat yang 
berbatasan antara daerah Muslim dan daerah Kristen. 

Kota Passo yang dirasakan selama masa pengungsian mereka relatif aman, menjadi tempat 
pilihan mereka untuk menetap. Gudang Vitas Barito yang terletak di Kota Passo telah 
mereka tempati selama kurang lebih lima tahun. Di sisi lain, kota Passo juga merupakan 
kota yang berkembang pesat dalam  pembangunan, sehingga para pengungsi mempunyai 
peluang besar untuk mencari nafkah di kota tersebut. Ketetapan hati untuk tinggal di  Passo 
mendorong para pengungsi memakai dana-dana bantuan yang diperoleh dari pemerintah 
atau pihak-pihak lain yang peduli, untuk mencari dan membeli lahan di sekitar  Passo dengan 
cara pembayaran bertahap. Dengan kriteria tersebut, sulit bagi warga pengungsi untuk 
menemukan tempat yang ideal bagi mereka maupun untuk melunasi lahan yang telah mereka 
pilih dengan semakin naiknya harga tanah. 

6.1.3. Kurang Transparan  

Lamanya pengungsian menjadikan para pengungsi sangat mengenal satu sama lain. 
Pemimpin yang dipilih merupakan orang tua yang sangat mereka hormati. Segala keputusan 
diserahkan kepada pemimpin mereka. Dalam perjalanan waktu, hal ini menimbulkan masalah 
karena berbagai keputusan tidak dilakukan secara demokratis dan transparan, namun 
terpusat pada beberapa orang yang dihormati dan dituakan. Konsekuensi yang timbul adalah 
pengungsi di Vitas Barito seakan-akan terpecah, karena beberapa pernyataan pribadi warga 

7| Analisis
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berlainan dengan pernyataan pimpinan yang mengatasnamakan kepentingan bersama. Hal 
ini memunculkan bibit ketidakpercayaan antar-pengungsi di Vitas Barito, terutama kepada 
pimpinan mereka. 

6.1.4. Kelelahan dan Lunturnya Kepercayaan  

Kelelahan juga tersirat dalam diri para pengungsi karena panjangnya masa pengungsian 
serta banyaknya hal yang telah mereka alami bersama. Aneka janji dari berbagai pihak, 
terutama pada saat pemilihan umum atau pemilihan pimpinan daerah setempat, ternyata 
tidak terpenuhi, sehingga pengungsi mengalami banyak kekecewaan. Adanya pimpinan yang 
tidak demokratis dan tidak transparan, serta ingkar janji para pemimpin terhadap konstituen 
mereka, mempersulit LSM ataupun pihak lain yang ingin memfasilitasi pengungsi untuk 
memperoleh tempat tinggal yang tetap.

Keadaan menjadi semakin rumit dan jauh dari pemecahan masalah pengungsian mereka 
ketika muncul dugaan adanya masalah hukum pada lahan di daerah Air Besar yang telah 
dibayar sebagian (melalui uang muka) oleh pengungsi. Sebagian pengungsi Vitas Barito tidak 
mempercayai dugaan tersebut. JRS yang mencari data tentang status lahan ke berbagai 
instansi dan pihak lain dianggap telah memantik masalah yang sebelumnya tidak ada. Dengan 
ketidakpercayaan terhadap informasi yang didapatkan oleh JRS, pengungsi bersikukuh untuk 
tetap menindaklanjuti pelunasan lahan di Air Besar secara mandiri meskipun membutuhkan 
waktu yang lebih lama untuk mengumpulkan uang. 

6.1.5. Terbatasnya kemampuan lobi dan “advokasi” pengungsi

Pelaku utama advokasi bagi terpenuhinya hak-hak para pengungsi adalah diri para pengungsi 
itu sendiri. Komunitas pengungsi di Vitas Barito kurang dapat memanfaatkan relasi-relasi yang 
sebelumnya telah terjalin dengan pemerintah di tingkat desa, kabupaten, maupun provinsi. 
Dukungan dan bantuan dari berbagai pihak ini seharusnya dapat dimanfaatkan sebagai pintu 
masuk pengungsi untuk melakukan advokasi atau menyuarakan kemauan, harapan dan 
kebutuhan mereka secara khusus di hadapan pemerintah, karena pemerintah memiliki mandat 
untuk menciptakan kebijakan yang membantu para pengungsi untuk memenuhi hak mereka.

Setelah sekian lama mengungsi, langkah-langkah swadaya untuk menyuarakan hak 
asasi mereka sendiri belum membuahkan hasil yang maksimal. Cara berkomunikasi 
dengan pemerintah yang masih parsial, yang hanya melibatkan orang tertentu saja, dan 
ketidakpercayaan kepada pihak lain (LSM) yang sebenarnya dapat membantu mendukung 
proses advokasi pengungsi, membuat kondisi pengungsi tidak banyak berubah. Ketidaktahuan 
tentang bagaimana dan kepada instansi pemerintah yang mana mereka harus menyuarakan 
hak-haknya, menjadi hambatan tersendiri, sehingga pengungsi kurang bisa mempercepat 
proses untuk mengakhiri pengungsian mereka. 

6.1.6. Kurangnya Konsolidasi Internal  

Dalam menyuarakan hak-hak pengungsi kepada pemerintah ataupun pihak lain, perlu 
konsolidasi (kekompakan) internal antar-pengungsi. Dengan kekompakan ini, mereka 
mempunyai kekuatan yang bulat untuk melakukan advokasi. Konsolidasi merupakan hal dasar 
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yang relatif berat untuk dilakukan, karena proses konsolidasi mensyaratkan adanya ruang-
ruang komunikasi yang terbuka dan transparan, sehingga kesepakatan dapat dicapai dari 
beragam perbedaan. 

Lemahnya konsolidasi internal antar-pengungsi juga menjadi penghambat dalam mengakhiri 
pengungsian di Vitas Barito. Kekurangkompakan antar-pengungsi dan kurangnya keterlibatan 
mereka dalam diskusi-diskusi terbuka di antara mereka sendiri, memberikan kesan bahwa 
yang mempunyai pengaruh untuk berhubungan dengan pihak luar hanyalah orang-orang 
tertentu saja. Akibatnya, tidak semua keputusan merupakan suara bersama para pengungsi, 
sehingga tidak menggambarkan kemauan dan harapan bulat semua pengungsi di Vitas 
Barito. 

6.2. Pemerintah Setempat (dari tingkat desa sampai kabupaten atau provinsi)

6.2.1. Bantuan yang Tidak Efektif 

Berbagai bantuan yang telah didapatkan oleh pengungsi dari berbagai pihak tidak juga 
memberikan solusi berdaya tahan. Bentuk bantuan BBR yang didistribusikan oleh pemerintah 
menjadi kurang efektif karena pada dasarnya pengungsi membutuhkan lahan untuk 
membangun rumah sebagai tempat tinggal tetap. 

6.2.2. Dukungan yang Tidak Tuntas 

Dengan berbagai cara, pada akhirnya pengungsi memanfaatkan beberapa bantuan lain, 
seperti dana upah tukang maupun dana lainnya yang diterimakan secara kolektif dari 
pemerintah, untuk membeli lahan di daerah Air Besar secara cicilan bertahap (tidak tunai). 
Pemerintah pun mulai membenahi calon tempat pemukiman dengan membersihkan ilalang 
dan rumput serta berencana membuat talud. Namun, tidak lama kemudian terjadi banjir 
dan longsor sehingga pembersihan dan pembangunan dihentikan. Sebagian pengungsi 
yang sudah memberikan uang muka mulai membangun rumah darurat di Air Besar. Namun, 
mereka terpaksa kembali ke Gudang Vitas Barito sampai sekarang karena banjir dan longsor 
tersebut. 

Dukungan pemerintah dalam penanganan pengungsi dirasakan belum tuntas. Seharusnya 
pengungsi didukung hingga mendapatkan tempat tinggal tetap sebagai tanda berakhirnya 
masa pengungsian. Di sini tampak pula usaha mandiri pengungsi untuk mendapatkan lahan 
agar bisa membangun tempat tinggal yang tetap. Pengungsi juga memiliki keterbatasan 
kemampuan untuk membayar pelunasan lahan karena minimnya penghasilan. Hal ini terlepas 
dari situasi ketika pada akhirnya PT Jakarta Baru bersedia menghibahkan lahan di Air Besar 
bagi pengungsi, yaitu lahan yang uang mukanya telah dibayar oleh pengungsi dan masuk 
dalam wilayah PT Jakarta Baru. 

6.2.3. Sistem Penanganan Pengungsi yang Kurang Memperhatikan Semua Aspek 
Penghidupan Manusia 

Secara umum, tidak tuntasnya penanganan pengungsi bukan hanya mengenai tempat tinggal 
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tetap bagi pengungsi, namun juga aspek lain seperti aspek ekonomi yang harus diperhatikan 
oleh pemerintah yang akan menempatkan pengungsi di tempat lain (relokasi). Ini menjadi 
penting agar pengungsi dapat bertahan hidup di tempat yang baru. 

dan bagaimana sebuah komunitas tidak lagi dapat disebut sebagai pengungsi, sama sekali 
belum jelas. Pemerintah belum memperhatikan hal ini. 

6.3. Organisasi Masyarakat Sipil

Berbagai Organisasi Masyarakat Sipil baik yang berskala lokal, nasional maupun internasional 
telah melakukan berbagai upaya bagi pengungsi di Vitas Barito. Kenyataan bahwa para 
pengungsi masih tinggal di gudang Vitas Barito selama kurang lebih 5 tahun  memunculkan 
pertanyaan, apakah upaya yang dilakukan oleh Organisasi Masyarakat Sipil selama 12 tahun 
itu belum cukup?. Apa penyebabnya sehingga intervensi Organisasi Masyarakat Sipil belum 
mampu memutus masa pengungsian di Vitas Barito? Beberapa hal berikut ini merupakan 
temuan-temuan menurut sudut pandang JRS, tanpa menutup kemungkinan adanya temuan 
dan perspektif yang lain. 

6.3.1. Data yang Tidak Sahih karena Kurangnya Keterbukaan dan Transparansi 

JRS yang memfasilitasi pengungsi Vitas Barito bersama Koalisi Pengungsi Maluku (KPM) dan 
Yayasan Baileo mengalami hambatan utama karena komunikasi Tim Relokasi Pengungsi di 
Vitas Barito yang kurang terbuka dan kurang transparan (lihat kembali analisis pada bagian 
pengungsi). Mereka tidak menunjukkan data pengungsi dan bukti pembayaran lahan di Air 
Besar secara utuh dan jelas kepada JRS maupun Organisasi Masyarakat Sipil lain yang hadir 
di Vitas Barito. 

Dalam situasi komunitas yang sulit terbuka, kurang transparan dan tidak demokratis, JRS 
melakukan pendataan secara lebih rinci, pendekatan secara orang per orang dan penuh 
kesabaran, pertemuan yang lebih intens, dan menjembatani komunikasi secara lebih baik. 
Namun, penolakan pengungsi terhadap kehadiran JRS semakin tampak jelas dalam perjalanan 
waktu, karena perbedaan mengenai mekanisme pelunasan lahan. Hal ini berkembang menjadi 
ketidakpercayaan terhadap kerja JRS, karena JRS mencari data mengenai status lahan dari 
pihak-pihak lain di luar pengungsi Vitas Barito. 

6.3.2. Terbatasnya Waktu Program 

Terbatasnya waktu program yang hanya satu tahun juga mempengaruhi pelayanan JRS, 
terutama ketika mendalami keadaan pengungsi yang telah lama di pengungsian,  dan karena 
mulai lunturnya kepercayaan pengungsi kepada pihak lain yang hadir (OMS/LSM). Berbagai 
temuan yang didapatkan oleh JRS ketika proses need assessment belum sepenuhnya dapat 
mewakili keadaan yang sebenarnya di Vitas Barito. Keadaan  yang sebenarnya justru lebih 
sering terungkap saat JRS melakukan proses penemanan rutin di Vitas Barito. Hal ini pun 
justru terjadi ketika JRS tidak secara sengaja melakukan penggalian informasi dari pengungsi. 
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Dengan waktu program yang terbatas, secara umum Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) 
yang melayani pengungsi di Vitas Barito hanya akan memahami keadaan pengungsi di 
tataran pemukaan dan mengalami kesulitan untuk memahami keadaan mereka secara 
lebih mendalam. Pemeriksaan silang  (  data dari berbagai sumber juga bisa 
dilakukan oleh OMS/SLM yang melayani mereka. Namun hal ini pun memperlukan waktu dan 
koordinasi yang kuat dengan jaringan.

6.3.3. Pendampingan yang Kurang Intensif 

Secara umum, pendampingan beberapa OSM/LSM lain di Vitas Barito yang hadir sebelum 
JRS, bermasa singkat dan kurang intensif. Kehadiran JRS di komunitas pengungsi Vitas 
Barito cukup intensif, namun masa program yang terbatas mempengaruhi kedalaman 
pemahaman JRS terhadap dinamika pengungsi. 

6.4. Kebijakan Pemerintah

6.4.1. Sikap Pemerintah yang Kurang Serius

pengungsi di Ambon, karena semua pengungsi telah menerima bantuan sesuai dengan hak 

dari pemerintah. 

harapan bagi pengungsi untuk menuntaskan apa yang menjadi hak, sekaligus menyuarakan 

pendataan mereka. Namun, belum ada pembahasan lebih lanjut terhadap hasil pendataan 
tersebut.  

Di sisi yang lain, pernyataan pemerintah bahwa tidak ada lagi pengungsi di Ambon 
menimbulkan kesan bahwa pemerintah daerah hanya ingin dianggap berhasil (berprestasi) 
dalam menangani pengungsi.

Dari sini nampak bahwa pemerintah daerah tidak terlalu serius dan setengah-setengah dalam 
menangani pengungsi, sehingga pemerintah belum mampu memutus masa pengungsian 
yang berkepanjangan. 

6.5. Komunitas Lokal Penerima Pengungsi

6.5.1. Relasi yang Saling Memanfaatkan 

Komunitas di sekitar Gudang Vitas Barito berhubungan  baik dengan para pengungsi yang 
tinggal di gudang tersebut, karena sebelum menghuni gudang, pengungsi telah bertempat 
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tinggal tidak jauh dari lokasi tersebut. Komunitas di sekitar Gudang Vitas Barito tidak merasa 
terganggu oleh kehadiran para pengungsi di sana. Dalam perkembangan waktu, komunitas 
sekitar Vitas Barito sering meminta tolong pengungsi untuk melakukan pelayanan jasa 
seperti laundry
dan tukang kayu. Tidak jarang pula, pengungsi yang sakit dan memeriksakan kesehatan, 
memanfaatkan klinik gratis yang berada di kompleks BKO-TNI . 

Kenyamanan dan keamanan yang dirasakan oleh pengungsi di Vitas Barito yang bertetangga 
secara baik dengan komunitas lokal, membuat komunitas lokal tidak berkeberatan apabila 
para pengungsi tetap tinggal di Gudang Vitas Barito. Komunitas lokal menunjukkan belas 
kasih dan empati terhadap pengungsi yang tinggal di tempat yang kurang sehat. Selain itu, 
letak Gudang Vitas Barito berada di Negeri Passo yang sedang berkembang pesat dalam 
pembangunan sarana sosial yang mudah diakses, seperti sarana  pendidikan dan kesehatan. 
Pengungsi dapat bertahan tinggal di Gudang Vitas Barito karena keuntungan-keuntungan 
strategis tersebut, walaupun sebenarnya bangunan gudang itu tidak layak huni.
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Faktor 1: Semangat dan harapan sebagian warga pengungsi yang bersedia pindah ke lahan 
Waai merupakan pendukung utama untuk memutus pengungsian yang berlarut-larut di Vitas 
Barito. JRS beserta warga pengungsi yang bersedia pindah ke lahan Waai berupaya untuk 
selalu menjaga semangat dan harapan tersebut. Hal ini dilakukan melalui proses diskusi 
bersama dan keterlibatan warga pengungsi dalam menempuh langkah-langkah kepengurusan 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan warga untuk hidup secara damai.  

Faktor 2: Pengembangan dan penguatan jaringan, serta koordinasi antara pengungsi, 
LSM lokal, pihak gereja maupun pemerintah setempat, menjadi satu faktor kunci dalam 
pengecekan status dan pencarian lahan relokasi, serta integrasi ke dalam masyarakat lokal di 
sekitar lahan relokasi. Masyarakat lokal maupun lembaga yang berada di Ambon merupakan 
pihak-pihak yang lebih mengetahui keadaan setempat. Dukungan dari jaringan di Ambon 
berupa saling-berbagi (sharing) informasi dan gagasan, khususnya soal status hukum lokasi 
lahan relokasi, dukungan moral, serta pembagian peran dan koordinasi bentuk bantuan 
yang diberikan kepada pengungsi. JRS menyediakan bantuan berupa lahan relokasi untuk 
pengungsi, sedangkan Baileo dan KPM menyediakan bahan-bahan  bangunan rumah serta 

JRS didukung oleh Arika Mahina, Caritas Amboina, dan Walang Perempuan.

Faktor 3: Dukungan pemilik lahan pilihan relokasi sangat membantu proses integrasi 
pengungsi ke dalam masyarakat lokal di sekitar lahan relokasi. Dukungan tersebut tampak 
dalam kekompakan seluruh keluarga pemilik lahan dan pandangan mereka bahwa menjual 
lahan untuk pengungsi menjadi jalan berkat bagi mereka dan bagi banyak orang. Namun, 
pemahaman dan pengertian akan pentingnya administrasi yang lengkap belum sepenuhnya 
dipahami sejak awal, terutama oleh penjual lahan. Dalam hal ini, JRS sangat terbantu oleh 
hadirnya teman dari Baileo yang memahami karakter orang lokal dan hukum pertanahan. 
Jaringan pertemanan menjadi dukungan kuat bagi JRS. 

Faktor 4: Koordinasi, pemutakhiran (updating) informasi dan hubungan dengan pemerintah 
setempat, terutama di tingkat desa pengungsian merupakan suatu keharusan. Tugas publik 
pemerintah setempat adalah menyejahterakan masyarakat yang berada di wilayahnya, 
termasuk para pengungsi Vitas Barito yang masih tinggal di satu gudang tua dengan sarana 
yang sangat minim. Koordinasi secara intensif dengan Raja Passo, yang membawahi wilayah 
Gudang Vitas Barito, memastikan bahwa kehadiran LSM untuk membantu pengungsi akan 
diterima dan didukung dengan baik. Dalam proses komunikasi antara pengungsi dan pihak 
pemilik lahan yang telah menerima uang panjar, otoritas Raja Passo memiliki peran sangat 
penting. Komunikasi dan transparansi antara JRS, Baileo, KPM dan Raja Passo tentang 

8| Ringkasan Faktor-faktor 
Pendorong
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informasi dan data yang dikumpulkan oleh JRS, Baileo dan KPM, memfasilitasi pemahaman 
yang sama. 

Faktor 5: Penerimaan pemerintah di lahan relokasi mendukung penuh proses integrasi 
warga pengungsi yang secara formal akan menjadi warga Waai. Perwakilan pengungsi telah 
bertemu dan berkenalan dengan Raja Waai saat melakukan proses pengukuran lahan di Waai. 
Di sisi lain, Pemerintah Desa Passo juga terlibat secara aktif dan mendukung proses dengan 
menyediakan dokumen-dokumen perpindahan warga ke lokasi yang baru. Hal ini merupakan 
hasil dari pendekatan yang baik oleh JRS kepada pihak-pihak pemerintah setempat.  

Faktor 6: Proses partisipatif dan penemanan personal dengan komunikasi yang intensif 
membantu pengungsi Vitas Barito untuk merumuskan kebutuhan mereka yang paling dasar 
dan menyiapkan mereka untuk mengambil keputusan bagi masa depan berdasarkan informasi 
yang lengkap dan memadai. Kisah-kisah personal, pengenalan akan karakter pengungsi yang 
dilayani, dan catatan kronologis sejarah pengungsian komunitas Vitas Barito, membantu 
semua pihak untuk merancang langkah-langkah yang tepat bagi suatu pemecahan  yang 
berdaya tahan. 

Catatan: Tidaklah mudah membangun komunikasi yang intensif dan melaksanakan 
pendekatan yang tepat, karena dibutuhkan kesabaran yang lebih dan waktu yang panjang. 
Penolakan aktivitas oleh sebagian komunitas pengungsi Vitas Barito menjadi pembelajaran 
yang baik bagi JRS untuk mencari pendekatan yang terbaik di hadapan aneka aspirasi dan 
kepentingan anggota atau kelompok-kelompok dalam komunitas. 
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Pelajaran 1: Koordinasi yang baik antara pemerintah lokal, LSM lokal maupun 
internasional yang peduli terhadap pengungsi, serta komunitas pengungsi sendiri 
berkaitan dengan pengelolaan pengungsi internal, merupakan hal yang wajib dilakukan 
dalam upaya memutus pengungsian yang berlarut-larut. Hal ini bukan hanya kewajiban 
bagi lembaga-lembaga ataupun pemerintah setempat, namun juga komunitas pengungsi 
itu sendiri. Koordinasi bisa meliputi berbagi informasi, berbagi sumber daya, dan bahkan 
kolaborasi antarpihak. Koordinasi yang baik juga harus dilandasi pada rasa saling 
membutuhkan, keterbukaan (transparansi), serta kesepahaman antarpihak, baik dari segi 
posisi, kepentingan, maupun kebutuhan masing-masing untuk mencapai tujuan besar 
bersama, yaitu solusi yang berdaya tahan bagi pengungsian yang berlarut-larut. 

Pelajaran 2: Pengembangan partisipasi dan organisasi komunitas pengungsi 
merupakan pendekatan yang memadai untuk memutus pengungsian yang berlarut-larut. 
Melalui pengembangan tersebut, komunitas pengungsi dapat mempunyai wadah untuk 
menumbuhkan partisipasi aktif dalam kehidupan komunitas dan menumbuhkan usaha 
advokasi mandiri. Selain itu, komunitas pengungsi dapat merumuskan dan menyatakan 
kebutuhan serta harapan mereka berdasarkan ikatan kesetiakawanan (solidaritas) untuk 
memutus rantai pengungsian yang berlarut-larut. Untuk itu, dibutuhkan komitmen dari 
dalam diri komunitas pengungsi sendiri maupun dari lembaga-lembaga yang hadir untuk 
membantu pengungsi. Kehadiran secara intensif bagi komunitas pengungsi yang didampingi 
merupakan langkah yang mutlak diperlukan agar mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, 
dan tantangan yang dihadapi oleh komunitas pengungsi. Pemahaman yang mendalam akan 
situasi komunitas pengungsi akan membantu  untuk merumuskan solusi yang tepat dan 
berdaya tahan bersama komunitas pengungsi. 

Pelajaran 3: Pemerintah setempat dapat bertindak sebagai koordinator, stabilisator dan 
dinamisator. Salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah perlunya pengaturan mengenai 
bentuk, jenis, maupun bidang bantuan yang akan disalurkan bagi para pengungsi agar saling 

Dalam hal ini, pemerintah dapat mengatur bentuk, jenis, dan bidang bantuan yang disalurkan 
oleh pihak-pihak lain (selain pemerintah) bagi suatu komunitas pengungsi yang berlarut-larut 
sesuai dengan peran dan kapasitas (sumber daya manusia, strategi, bidang kepedulian, dan 
dana) masing-masing lembaga yang membantu. 

Pemerintah setempat dapat pula mengupayakan adanya rapat-rapat kordinasi untuk 
mengecek perkembangan pelayanan tiap pihak yang mempunyai kepedulian yang sama 
untuk pengungsian yang berlarut-larut. 

9| Pelajaran Penting 
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Saran  Umum: 

Pada umumnya, semakin lama masa pengungsian, semakin sulit menjamin pencapaian 
pemecahan yang berdaya tahan. Banyak faktor yang mempengaruhi dan menciptakan 
hambatan bagi tercapainya pemecahan yang berdaya tahan tersebut. Secara umum, masa 

diperhatikan dalam penanganan pengungsi - mencakup faktor sosial, ideologi, keamanan, 
ekonomi, dan budaya.

Saran  untuk Komunitas Pengungsi

Saran  1: Pengorganisasian komunitas pengungsi secara transparan, partisipatif dan 
demokratis merupakan cara yang diyakini paling baik. Komunitas pengungsi internal harus 
memiliki rasa percaya diri dan yakin bahwa semua bagian dari komunitas masih memiliki 
modal sosial yang berharga untuk dapat bangkit (berdaya) bersama-sama sebagai komunitas. 
Perlu disadari sepenuhnya oleh semua pengungsi internal bahwa mereka mempunyai hak, 
martabat dan kekuatan, meskipun keadaan  yang dihadapi penuh dengan kendala  dan 
keterbatasan. Saran 2: Dalam komunitas pengungsi internal diperlukan kepemimpinan yang 
transparan, terutama dalam proses pengambilan keputusan bersama. Ruang-ruang diskusi 
dibuka penuh tanpa memandang usia, jenis kelamin, ataupun status sosial. Semua warga 
komunitas memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk memutuskan sesuatu. Pemimpin 
atau tim koordinasi dalam komunitas dipilih secara transparan.

Saran  3: Perlu adanya pendataan pengungsi yang menyeluruh (komprehensif), mencakup 
identitas dan keadaan pengungsi internal, kronologi pengungsian, dan penyebab pengungsian. 
Data identitas pengungsi mencakup keragaman keadaan pribadi (perempuan, anak, laki-
laki, lanjut-usia perempuan maupun laki-laki, janda, orang-orang dengan kebutuhan khusus, 
tingkat pendidikan, keadaan kesehatan, pekerjaan, dll.). Pendataan menyeluruh mengenai 
pengungsi beserta kebutuhan mereka akan menjadi titik pijak pengelolaan bantuan yang adil 
dan tepat sasaran. 

Saran untuk Lembaga Swadaya Masyarakat  

Saran  1: Pendampingan terhadap pengungsi internal yang berlarut-larut perlu dilakukan 
secara intensif, transparan dan partisipatif. Pendampingan tersebut akan membantu pribadi 
dan komunitas pengungsi dalam proses-proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya. 
LSM perlu melibatkan komunitas pengungsi internal dalam langkah-langkah penyusunan 
program, dari proses penjajakan kebutuhan, perencanaan, implementasi sampai dengan 

Saran 2: Pendampingan komunitas pengungsi untuk mencapai 

10| Saran: Pengelolaan Pengungsian 
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pemecahan berdaya tahan membutuhkan waktu  panjang (satu tahun tidak cukup). 

Saran 3: LSM yang melayani pengungsi internal sebaiknya melibatkan LSM lain dalam 
kerangka kolaborasi, kerjasama, dan saling berbagi informasi. Perlu juga melibatkan 
dukungan pihak-pihak lain yang mempunyai kepedulian yang sama. Kolaborasi ini penting 
untuk memetakan tindak-lanjut pasca pendampingan, sehingga pendampingan tidak terputus. 
Namun, pelaku utama tindak lanjut adalah komunitas pengungsi internal itu sendiri. Untuk 
itu, LSM sebaiknya mempersiapkan langkah-langkah yang memberdayakan komunitas 
pengungsi internal setelah program selesai.  

Saran  untuk Pemerintah Lokal

1. Pemerintah lokal sebaiknya menempatkan  diri sebagai pihak yang paling berperan 
dalam penanganan komunitas pengungsi internal dalam proses pemulangan pengungsi, 
integrasi  pengungsi dengan masyarakat setempat, atau relokasi pengungsi ke wilayah lain. 

2. Dalam konteks pengungsian yang berlarut-larut, pemerintah sebaiknya memberikan akses 
bantuan orang miskin kepada komunitas pengungsi internal yang telah berada di suatu 
tempat dalam waktu yang lama. Namun, diperlukan kecermatan agar bantuan bersifat 
transformatif dan tidak menciptakan ketergantungan.
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Pengungsian internal di Indonesia pada umumnya masih menyisakan banyak pekerjaan 
rumah bagi pemerintah pusat, pemerintah setempat, lembaga-lembaga yang peduli 
pada kemanusiaan, serta para pengungsi internal itu sendiri. Bantuan ataupun intervensi 

dari berbagai pihak tidak dapat dalam sekejap menyelesaikan masalah pengungsi internal. 
Proses ini memerlukan waktu yang cukup panjang agar dapat memulihkan kembali kehidupan 
pengungsi internal di Indonesia. 

Selama setahun melakukan penemanan, pelayanan dan advokasi hak-hak pengungsi di Vitas 
Barito, Ambon, JRS telah menapakkan jejak-jejak pembelajaran bagi JRS sendiri, pengungsi 
internal di Vitas Barito maupun pihak-pihak terkait ( ) lainnya. Kaji kasus  ini 
merupakan pembelajaran tentang salah satu contoh dari banyak komunitas pengungsi internal 
di Indonesia yang masih berada dalam keadaan yang tidak jauh berbeda dengan pengungsi 

pihak yang berhubungan erat dengan isu-isu pengungsi internal di Indonesia, khususnya 
pemerintah, komunitas pengungsi internal itu sendiri, dan LSM pemerhati pengungsi. Semakin 
mendalam pengertian akan dinamika perjalanan pengungsian yang berlarut-larut, semakin 
besar peluang untuk memutus rantai pengabaian terhadap pengungsian tersebut.

 

11| Kesimpulan
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LAMPIRAN

Kapan Pengungsian Berakhir?

Studi Kasus Pengungsian yang Berlarut-larut di Vitas Barito

Proses Diskusi Kelompok Pengambil Keputusan

Pada tanggal 18 Februari 2013, JRS mengundang pihak-pihak terkait yang peduli dengan 
pengungsian di Ambon untuk melakukan Diskusi Kelompok Pengambil Keputusan yang 
mengambil tema “Kapan Pengungsian Berakhir?” Tema tersebut diangkat dari Studi Kasus 
Pengungsian yang Berlarut-larut di Vitas Barito. Materi diskusi tersebut dikaitkan dengan Prinsip-
prinsip Panduan bagi Pengungsi Internal. Sebanyak 22 peserta yang berasal dari beberapa 
unsur masyarakat hadir dalam diskusi, yakni pemerintah (Dinas Sosial, BPBD, Pemerintah 
Negeri Waai dan Passo), LSM (KPM, Baileo, Arika Mahina, LAPPAN, Walang Perempuan), 
Komnas HAM, DPD (Dewan Pertimbangan Daerah) Daerah Pilihan Maluku, dan perwakilan dari 
Komunitas Pengungsi Vitas Barito. 

Situasi Diskusi Kelompok Pengambil Keputusan di Baguala, Ambon
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Difasilitasi oleh Bachrum (Roem) Topattimasang, peserta diskusi menyepakati bahwa fokus 
diskusi adalah kasus Pengungsi Internal di Vitas Barito yang dikaitkan dengan persoalan yang 
masih muncul dalam penanganan Pengungsi Internal di Ambon secara umum. Materi diskusi 
yang disajikan mencakup: 1) Gambaran Pengungsi Internal di dunia dan Indonesia; 2) Prinsip-
prinsip Panduan bagi Pengungsi Internal yang berlaku secara internasional; dan 3) Paparan Studi 
Kasus tentang Pengungsian yang Berlarut-larut di Vitas Barito. 

Dari paparan mengenai situasi umum Pengungsian Internal, masalah pengungsian dapat 
diselesaikan dengan tiga cara, yakni reintegrasi/pulang ke daerah asal, integrasi dengan 
masyarakat di tempat pengungsian, dan relokasi ke wilayah lain. Pada kasus Pengungsi Internal 
di Vitas Barito, peserta diskusi berpendapat bahwa relokasi adalah cara yang paling mungkin 
dilakukan dengan berbagai kondisi dan situasi pengungsian yang telah disebutkan secara rinci 
dalam Studi Kasus “Pengungsian yang Berlarut-larut di Vitas Barito”. Berdasarkan pilihan daerah 

mereka yang memilih relokasi di Air Besar dan di Waai. 

Hasil Diskusi Kelompok Pengambil Keputusan 

Diskusi Kelompok Pengambil Keputusan tentang “Kapan Pengungsian Berakhir?” merupakan 
sebuah langkah awal bagi para pengambil keputusan yang peduli pada penanganan Pengungsi 
Internal di Ambon. Diskusi Kelompok Pengambil Keputusan ini tidak dimaksudkan untuk membuat 
kesimpulan tentang solusi akhir bagi penanganan Pengungsi Internal, namun lebih merupakan 

Pengungsi Internal di Ambon ke depan yang masih memerlukan diskusi lebih lanjut. 

Beberapa hal penting yang muncul dalam diskusi dan perlu dipikirkan lebih lanjut adalah 
sebagai berikut: 

data pengungsi merupakan masalah yang mendasar 
agar pengungsian tidak menjadi masalah yang berlarut-
larut. Hal ini penting baik bagi pihak LSM maupun 

tepat membutuhkan diskusi lebih lanjut. 

Pada tingkat Pemerintah, ditemukan beberapa 
persoalan dalam penanganan Pengungsi Internal: 

1. Belum adanya data Pengungsi Internal yang 
valid. Dalam konteks Ambon, data masih terhenti 
di tingkat Kabupaten. Oleh karena itu, perlu 

yang valid akan menentukan alokasi anggaran 
penyelesaian masalah pengungsi.

2. Prinsip-prinsip Panduan bagi Pengungsi Internal 
belum menjadi pedoman bagi regulasi di tingkat 
daerah untuk menangani masalah pengungsi.

Kebijakan tergantung 
pada siapa yang 
berkuasa ketika itu. 
Gubernur yang lama 
memakai pendekatan 
jumlah KK, sehingga 
bantuan rumah cukup 
besar. Gubernur yang 
berikutnya menerapkan 
pendekatan titik api yaitu 
berdasarkan titik rumah 
yang terbakar, tanpa 
melihat jumlah keluarga 
di dalam rumah tersebut”, 
kata Piet Pattiwaellapia 
dari KPM. 
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3. Di konteks Ambon dan Maluku, penanganan Pengungsi Internal dilakukan sangat 
lamban jika dibandingkan dengan daerah lain. Hal ini disebabkan oleh belum adanya 
kejelasan mengenai siapa/lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani masalah 
Pengungsi Internal. Oleh karena itu, regulasi dan skema penanganan Pengungsi Internal 
belum jelas. 

Di Ambon, belum ada kejelasan tentang lembaga yang berwenang untuk menangani 

penanganan Pengungsi Internal di Ambon, belum difasilitasi secara jelas dan tuntas. 

Beberapa peserta 
diskusi: wakil-wakil 
warga pengungsi 
Vitas Barito (ATAS); 
dan wakil-wakil 
beberapa LSM lokal 
mitra JRS (BAWAH).
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5. Pemerintah selama ini belum menjadikan penanganan Pengungsi Internal sebagai prioritas 
tindakan/program pemerintah 

Pada tingkat LSM, diangkat persoalan kurangnya frekuensi 
pertemuan langsung antara LSM dan Pengungsi Internal yang 
dilayani dan ditemani. Frekuensi dan intensitas pertemuan 
yang lebih banyak akan memperjelas hal-hal yang terkait 
dengan penanganan Pengungsi Internal. Prinsipnya, lebih cepat 
ditangani secara bersama, masalah tidak akan berlarut-larut.

Peserta diskusi juga menyepakati bahwa kewajiban utama 
dalam penanganan Pengungsi Internal seharusnya ada di tangan  
Pemerintah (Lokal dan Nasional). Bantuan LSM (LSM Lokal 
dan Internasional) merupakan bantuan yang bersifat tambahan 
( ). 

Pada tingkat Pengungsi Internal, persoalan yang dijumpai 
dalam komunitas Pengungsi Internal adalah sebagai berikut: 

1. Minimnya kapasitas untuk melakukan advokasi. 
Dibutuhkan program pengembangan kapasitas Pengungsi 
Internal.

2. Rendahnya kemandirian untuk mengorganisasi komunitas 
dan tingginya ketergantungan terhadap bantuan pihak luar. 

3. Kurangnya transparansi dalam komunitas sehingga konsolidasi antar-pengungsi lemah. 

Minimnya solidaritas dalam komunitas. 

Pada tingkat masyarakat lokal (penerima Pengungsi Internal), aturan adat yang berlaku dalam 
masyarakat setempat menjadi panduan dalam proses integrasi pengungsi dalam masyarakat 
setempat. Dalam konteks Pengungsi Internal di Vitas Barito, masyarakat Waai telah menerima 
para Pengungsi Internal yang akan tinggal di Waai. 

Karena JRS Ambon telah mengakhiri project pendampingan pada akhir tahun 2012, JRS berharap 
bahwa ajang diskusi kelompok ini menjadi salah satu tanda serah terima JRS kepada pihak-
pihak terkait yang hadir dalam diskusi kelompok pengambil keputusan agar dapat melanjutkan 
pelayanan bagi Pengungsi Internal di Ambon. 

“Community 
Organizer 
yang berasal 
dari komunitas 
pengungsi sendiri 
menjadi penting 
agar mereka bisa 
mengorganisir diri. 
Pengungsi bisa 
mengadvokasi diri 
mereka sendiri”, 
kata Linda Holle 
dari KOMNAS HAM 
Ambon. 
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