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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Pemetaan Konflik Wisata Bukit Ongakan 

Untuk semakin memudahkan memahami dalam membaca maupun 

menganalisa konflik yang terjadi di dalam pengelolaan wisata bekas letusan 

Gunung Kelud adalah dengan melakukan pemetaan konflik. Hal ini 

merupakan langkah penting untuk menganalisa konflik karena pemetaan 

konflik akan memberikan deskripsi pendahuluan tentang situasi, sikap dan 

perilaku dalam sebuah konflik. Menurut Fihser dalam (Susan N. , 2009). 

Pemetaan merupakan suatu Teknik yang digunakan untuk menggambarkan 

konflik secara grafis, menghubungkan pihak-pihak dengan masalah dan 

dengan pihak-pihak lain. Ketika masyarakat yang memiliki berbagai sudut 

pandang berbeda, memetakan situasi secara bersama mereka saling 

mempelajari pengalaman dan pandangan masing-masing (Fisher, 2000). 

Pemetaan konflik juga merupakan metode untuk menganalisis secara 

terstruktur terhadap konflik yang terjadi pada suatu waktu tertentu. Oleh 

karena itu dengan menggunakan pemetaan konflik sebagai sebuah 

pendahuluan analisa dalam konflik pada kasus pengelolaan wisata bekas 

letusan Gunung Kelud akan didapatkan gambaran yang jelas atas situasi, 

sikap dan perilaku konflik yang terjadi. Ada banyak alat bantu yang 

digunakan untuk memetakan sebuah konflik salah satunya adalah model 

pemetaan konflik multidisipliner yang dikembangan oleh sosiolog dari 
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United Nations-University For Peace, Amr Abadalla, yaitu model SIPABIO 

(2002). SIPABIO sendiri merupakan singkatan dari Source Sumber  

Konflik), Issues (Isu-Isu), Parties (Pihak), Attitude/Feelings (Sikap), 

Behaviour (Perilaku/Tindakan), Intervention (Campur Tangan Pihak Lain), 

Outcome (Hasil Akhir). Berikut adalah pemetaan konflik yang terjadi di 

pengelolaan wisata bekas letusan Gunung Kelud berdasarkan analisis 

SIPABIO: 

5.1.1 Sumber Konflik dan Konteks Konflik 

Konflik dapat dilihat sebagai suatu perkembangan yang dapat menjadi 

perubahan dalam masyarakat. Konflik menurut Dahrendorf memiliki 2 wajah 

yaitu konflik dan konsensus. Untuk memahami bagaimana konflik dan 

konsensus itu terjadi dalam kasus pengelolaan bekas letusan gunung kelud di 

Desa Besowo ini, ada baiknya kita melihat dari aspek kesejarahan dan 

runtutan kejadian selama awal mula munculnya wisata dari mulai persiapan 

sampai pelaksanaan.   

Dampak letusan yang terjadi 2014 silam disisi lain dimanfaatkan oleh 

sebagian orang untuk berjualan makanan ringan maupun minuman untuk 

menyediakan para pengunjung yang datang. Awalnya mereka berdagang 

hanya dengan bermodalkan sebuah meja. Kemudian semakin waktu berjalan 

dengan melihat banyaknya pengunjung yang datang mereka pun membuat 

bangunan semi permanen yang terbuat dari terpal dan juga bambu. 
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Seiring berjalannya waktu tidak hanya pak Jaimun saja yang berjualan 

di sana tetapi mulai banyak pedagang lain yang mengikuti untuk menjajakan 

dagangannya. Gubuk-gubuk semi permanen mulai menjamur dan menempati 

sisi-sisi bukit yang datar. Terlihat semrawut, banyak bangunan semi 

permanen yang didirikan bebas di sebelah barat jurang Ongakan, hal tersebut 

merupakan tindakan yang sengaja dilakukan tanpa adanya aturan dan 

kesepakatan tentang penataan.  

Menjamurnya para pedagang membawa dampak ‘simala-kama’ di satu 

sisi pengunjung merasa sangat terbantu atas kehadiran mereka, namun di sisi 

lain spot foto yang bagus sedikit terhalangi oleh deretan tenda atau bangunan 

semi permanen yang berdiri tidak beraturan. Di samping itu pergerakan minat 

masyarakat semakin menjadi ditandai dengan banyaknya pengunjung untuk 

melihat asap vulkanik yang keluar dari dasar jurang Ongakan. Pada hari 

biasapun jumlah masyarakat yang datang semakin meningkat, puncaknya 

tentu pada saat hari libur. Memang tidak pernah ada catatan pasti yang 

menyebutkan berapa banyak jumlah pengunjung yang datang setiap harinya. 

Namun kesempatan ini dimanfaatkan oleh masyarakat dan pemuda sekitar 

untuk membuka jasa penitipan sepeda di atas, selain memberikan rasa aman 

bagi pengunjung, kesempatan ini juga menjadi pemasukan bagi masyarakat 

sekitar. Dengan bermodalkan keplek parkir --semacam potongan kertas yang 

diberi nomor yang digunakan sebagai tanda parkir kendaraan--. Dari usaha 

ini setiap harinya mereka dapat mengumpulkan ratusan ribu rupiah, 
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tergantung berapa banyak jumlah pengunjung yang datang pada hari itu. Tarif 

yang dipatok pun cukup murah hanya sebesar Rp. 3000.  

Kemudian aktor lokal yaitu masyarakat Desa Besowo khususnya Dusun 

Sidodadi dan Dusun Besowo Timur sebagai dusun terdekat dari Ongakan dan 

merupakan pintu masuk menuju lokasi tersebut melihat hal ini sebagai 

peluang usaha yang baru. Sebagai masyarakat yang hampir semua 

penduduknya setiap hari berkutat dengan kehidupan pertanian. Ketika banyak 

orang yang datang melewati perkampungan mereka menjadi hal yang baru. 

Hal ini pun dimanfaatkan oleh masyarakat masing-masing dusun untuk 

memperbaiki jalan setapak yang ada. 

Perbaikan jalan setapak pun mulai dilakukan oleh masyarakat kedua 

dusun tersebut, perbaikan jalan dilakukan secara bertahap. Dengan 

menggunakan sistem gotong royong masyarakat dusun Besowo Timur dan 

Dusun Sidodadi mulai membersihkan jalan yang tertutup rumput dan 

menguruk jalan yang berlubang, agar pengendara yang lewat bisa lebih 

nyaman meskipun dengan perbaikan seadanya. Mayoritas kegitan gotong 

royong ini dilakukan oleh golongan pemuda dusun, namun disinilah 

permasalahan mulai muncul yaitu adanya pungutan liar disela-sela kegiatan 

kerja bakti tersebut. Awalnya pengunjung tidak keberatan ketika terjadi hal 

seperti ini namun pungutan liar ini semakin lama semakin berlanjut. Dan 

kemudian berujung kepada perselisian antara dua kubu yaitu dusun Sidodadi 

dan Dusun Besowo timur. Terutama di kalangan pemuda, mereka ramai-

ramai berebut wisatawan untuk melewati jalurnya.  
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Keluhan tersebut berkembang sangat pesat dalam masyarakat, banyak 

reaksi yang ditimbulkan dengan adanya pungutan liar yang terjadi khususnya 

bagi masyarakat Desa Besowo sendiri dan menimbulkan ketidaknyamanan 

yang dari waktu ke waktu berubah menjadi obrolan tentang pandangan tidak 

baik terkait wisata dadakan Ongakan selama ini. Sebelumnya, permasalahan 

tersebut sudah terdengar sampai ke pihak kepala Desa Besowo yaitu bapak 

Sumariono.   

Akhirnya inisatif untuk melakukan pengelolaan Wana Wisata Ongakan 

mulai diperbaiki, dimulai dengan kunjungan ke lokasi oleh beberapa pihak-

pihak yang berwenang seperti kepala desa, pihak LMDH, Karang taruna, 

sampai masyarakat biasa. Semua menyarankan untuk mengelola kawasan 

bekas bencana yang menjadi pusat perhatian pada saat itu dikelola dan 

dijadikan tempat wisata. Selain itu karena beberapa pihak yang secara sengaja 

memanfaatkan kedatangan para pengunjung untuk mendapatkan keuntungan 

bagi diri sendiri maupun kelompoknya yang kemudian menimbulkan hal 

yang kurang nyaman seperti pungutan liar, semakin semrawutnya pedagang 

yang ada di atas (lokasi wisata), sampai pertimbangan keamanan. kegiatan-

kegiatan tersebut membuat kepala Desa Besowo ingin melakukan 

pengelolaan agar masyarakatnya lebih nyaman dan teratur, serta 

meminimalisir perilaku saling claim antara pihak-pihak masyarakat Desa 

Besowo. Hal ini disampaikan pada FGD yang dilakukan  sebagai berikut: 

Karena menurut saya Ongakan kan sudah mulai dikenal, apabila 

masalah ini tidak segera kita selesaikan maka khususnya parkir 

dikhawatirkan ada kejadian yang seperti kemarin. Kejadian yang 

menyebabkan dusun Besowo timur dan dusun lainya saling berebut 
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lagi. Jangan sampai ini terjadi lagi. (Kepala Desa Besowo Bapak 

Sumariono, FGD 8 februari 2017) 

Perselisihan antara masyarakat Dusun Sidodadi dan masyarakat Dusun 

Besowo Timur berawal ketika tidak adanya pengelolaan di tempat bekas 

kawasan letusan Gunung Kelud, sebagai dusun yang paling akhir  akses 

pengunjung sehingga para pemuda dari dua dusun tersebut saling berebut 

terkait pengelolaan parkir dan pungutan liar, perselisihan yang terjadi 

menimbulkan sedikit insiden yaitu pemblokiran jalan masuk kawasan wisata. 

Dusun Besowo timur merupakan jalur yang umum digunakan untuk 

memasuki kawasan wisata sedangkan dusun Sidodadi umumnya digunakan 

pengunjung untuk jalur keluar atau jalur pulangnya pengunjung. Oleh karena 

itu mereka merasa bahwa akses jalanan bagi pengunjung adalah milik mereka 

dan harus memberikan kontribusi biaya kepada masyarakat setempat. 

Tidak hanya kelompok pemuda dusun terdekat yang mengalami 

‘kontak’ tetapi pemuda dusun lain juga berpadangan dan bersikap negatif 

terhadap wisata bekas letusan gunung kelud, tentunya hal tersebut menjadi 

kekawatiran dari pemerintah desa, jika kawasan bekas letusan Gunung Kelud 

yang ramai oleh pengunjung tersebut dibiarkan tanpa dipayungi oleh pihak 

pengelola akan menyebabkan masalah di kemudian hari. Seperti yang 

disampaikan oleh kepala Desa Besowo pada kesempatan FGD berikut: 

Ben gak enek gejolak saking pengunjung terutama kenyamanan 

kalian keamanan pengunjung, kalian warung sing warga ne piyambak 

kan bingung atap e sinten. 

Agar tidak ada gejolak dari pengunjung, terutama kenyamanan 

pengunjung menjadi utama dan pemilik warung yang merupakan warga 

Desa Besowo nanti mereka kebingungan apa yang menjadi atap 
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(peraturan).(Kepala Desa Besowo Bapak Sumariono, data dari 

FGD 8 februari 2017) 

Mulai adanya kelompok-kelompok kepentingan yang muncul, 

kelompok-kelompok sosial yang ingin berusaha memanfaatkan momen 

tersebut untuk mendapatkan keuntungan, menyebabkan banyak gesekan 

dalam masyarakat Desa Besowo yang dapat menyebabkan konflik yang lebih 

besar oleh karenanya permasalahan pungutan liar yang sebagian besar 

melibatkan pemuda dusun maka kepala desa ingin menyelesaikan lewat 

organisasi kepemudaaan. Oleh karena itu Karang taruna yang pada saat itu 

diketuai oleh Bapak Wahyu diminta untuk melakukaan koordinasi dengan 

pemuda Dusun Sidodadi dan dusun Besowo Timur.  

Namun di sisi lain ternyata gaung-gaung pengelolaan juga ada di pihak  

Perhutani. Tidak heran karena lahan yang sekarang menjadi pusat keramaian 

masyarakat secara legal adalah lahan milik Perhutani. Permasalahan tentang 

konflik antara pemuda dusun yang melakukan pungutan liar juga menjadi 

faktor pendorong untuk segera mengelola kawasan bekas letusan Gunung 

Kelud tersebut menjadi lokasi wisata. 

Sebelumnya Perhutani memiliki track record dalam mengelola dan 

menyediakan wisata. Tercatat lebih dari 122 destinasi wisata alam di Jawa 

telah dikelola dan dikembangkan oleh Perhutani. Oleh karena itu tidak akan 

muncul keraguan bahwa Perhutani memiliki pengalaman dalam bidang 

kepariwisataan. Nampaknya keinginan Perhutani untuk mengelola kawasan 

bekas letusan gunung kelud ini seperti ‘gayung bersambut’ pasalnya pihak 

terdekat untuk mengelola hutan yang ada di Besowo yaitu LMDH juga 
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sudah memiliki keinginan dan tujuan yang sama untuk mengelola lahan 

tersebut untuk dijadikan tempat wisata.  

Saat ini LMDH hanya sebatas melakukan pembicaraan bersama 

pemerintah Desa Besowo dan Karang taruna terkait keinginannya 

mengelola kawasan bekas letusan gunung kelud tersebut menjadi destinasi 

wisata. Namun LMDH sebagai mitra Perhutani yang sebelumnya dalam 

pengelolaan hutan belum menyampaikan keinginanya kepada Perhutani. 

Hubungan antara Perhutani dan LMDH di kawasan hutan Besowo 

sebelumnya memang sudah terjalin namun bukan dalam bidang pariwisata, 

namun dalam bidang pengeloaan dan perawatan sumber daya hutan. Hal ini 

disampaikan langsung oleh ketua LMDH dalam wawancara yang dilakukan 

sebagai berikut: 

Bantu Perhutani, nggih bantu enten kobongan, enten 

taneman, enten tebangan. Sak niki tugas e pun penuh, yen enten 

tebangan alas ngenten niki nggih tanda tangan e lembaga sebagai 

penanggung jawab,  terus keamanan, terus taneman nopo niku 

tanggung jawab e LMDH sing nanda tangani. 

Membantu Perhutani, membantu ketika ada kebakaran hutan, 

reboisasi, pemanenan kayu produksi. Sekarang tugasnya sudah 

banyak. Ketika ada panen kayu produksi LMDH yang bertanda 

tangan sebagai penanggung jawab. Kemudaian reboisasai yang 

bertanda tangan dan memiliki tanggung jawab adalah 

LMDH.(Wawancara Pak Sukidi, Ketua LMDH) 

 

Disisi lain pemerintah Desa Besowo yang juga terlebih dahulu memiliki 

keinginan untuk mengelola kawasan tersebut dan juga sudah melakukan 

komuniksi dengan LMDH. Dalam komunikasi yang mereka jalin terdapat 

kesepakatan untuk mengelola kawasan ini. Dengan tujuan agar perselisihan 

akibat pungutan liar yang terjadi antara pemuda dusun dapat tertangani tidak 

hanya masalah itu saja namun penataan pedagang liar, munculnya parkir liar 
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dan juga terkoordinirnya pengunjung membuat ketiga pihak ini sepakat untuk 

mengelola kawasan tersebut. Sejauh ini hanya urusan parkir kendaraan di 

wana wisata yang didahulukan karena kesadaran akan kapasitas untuk 

membuka area tersebut masih belum mumpuni meningat tempat tersebut 

adalah kekuasaan dan wewenang dari Perhutani.  

Akhirnya terjalinlah komunikasi lanjutan antara Perhutani dan LMDH. 

Komunikasi ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama yang sudah mereka 

bangun sejak 2005. Peningkatan kerja sama ini difokuskan pada sektor 

pariwisata dengan meliputi kerjasama pengelolaan wisata antara LMDH dan 

Perhutani. Kerjasama tersebut dimulai dengan penandatanganan perjanjian 

kerjasama. Pembaharuan kerjasama ini sudah biasa mereka lakukan setiap 6 

bulan sekali meliputi bidang-bidang yang lain.  Kerjasama dalam bidang 

pariwisata sendiri mengalami kebaharuan seperti yang diungkapkan Pak 

Sukidi ketua LMDH sebagai berikut : 

Nek wonten sing mboten pas nggih ditoto malih, kan tiap 6 bulan 

sekali enten perjanjian. Nggih reklamasi, umpama wonten perubahan.  

prinsip e dos pundi, umpama niku dibahas. Kempalan rutin 6 bulan 

sekali, menawi wonten sing mboten pas, mboten cocok niku saget di 

usulaken, di ubah maleh.  

Kalau ada yang yang kurang pas akan dilakukan penataan ulang. 

Kan setiap 6 bulan sekali dilakukan perjian ulang. Ya Raklamasi, ketika 

ada perubahan. Prinsip-prinsipnya harus dibicarakan. Jadi kita 

berkumpul rutin setiap 6 bulan sekali. Ketika tidak ada yang tidak pas 

atau ketidak cocokan maka dapat di usulkan untuk di ubah kembali.  

(Wawancara Pak Sukidi, Ketua LMDH). 

 

Hubungan antara LMDH dan Perhutani kemudian diteruskan menjadi 

kerja sama dalam bidang pengelolaan wisata, namun di sisi lain kerjasama 

pengelolaan wisata ini hanya berlangsung antara kedua pihak sedangkan 

pemerintah desa dan karang taruna yang dari awal memiliki andil mengingat  
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kewenangan atas sumber daya manusia dan juga akses jalan tidak 

diikutsertakan dalam penandatangan perjanjian kerjasama dalam bidang 

pengembangan dan pengelolaan kawasan wisata ini. Seperti pengakuan yang 

diungkapkan oleh ketua LMDH dalam wawancara dengan peneliti : 

Peneliti  :  Terus pas pembentukan pengelolaan niku 

pripun pak? Antara LMDH dan Perhutani? 

Narasumber :  Kaleh Karang taruna awal e, sing tanda tangan 

Perhutani kaleh LMDH.  Karang taruna desa 

kan gabung.  

Peneliti  : Kemudian bagaimana dengan pembentukan 

pengelola? Apakah antara LMDH dan 

Perhutani? 

Narasumber :  Iya awalnya bersama Karang taruna. Tetapi 

yang menandatangani kesepakatan Perhutani 

dan LMDH. Karang taruna desa kemudian 

bergabung. (Wawancara Pak Sukidi, Ketua 

LMDH) 

 

Dari kesepakaan yang sudah tercapai untuk melakukan kerjasama 

dalam pengelolaan, antara Perhutani, LMDH, Karang taruna dan pemerintah 

desa tetap diikutkan dalam pengelolaan namun selama ini tidak pernah ada 

kerja sama hitam diatas putih, Padahal posisi ke empatnya dalam pengelolaan 

adalah sama rata sebagai mitra.  

Akhirnya dalam kesepakatan ini maka ada sebuah nilai yang dibentuk 

di mana untuk membuat sebuah sistem pengelolaan wisata, para aktor 

pengelola ini mengawali dengan komunikasi dan koordinasi yang mereka 

lakukan. Peneliti secara sederhana menggambarkan pola komunikasi antara 

aktor pengelolaan bekas letusan Gunung Kelud secara kemitraan adalah 

sebagai berikut : 
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Melihat dari bagan diatas pola komunikasi yang dijalin Perhutani 

adalah dengan LMDH saja, peran LMDH adalah menjadi perantara dan 

kepanjangan lidah Perhutani untuk disampaikan ke pemerintah desa dan 

karang taruna. Jadi apa saja yang diinginkan oleh Perhutani akan diteruskan 

ke karang taruna dan pemerintah desa. Tidak hanya itu proses komunikasi 

arang taruna dan pemerintah desa harus disampaikan ke LMDH agar bisa 

sampai ke pihak Perhutani. Oleh karena itu peran LMDH begitu besar dalam 

proses pembentukan pengelolaan secara kemitraan di dalam kawasan bekas 

letusan Gunung Kelud.  

  Hubungan komunikasi yang bermuara pada hubungan kerjasama 

pengelolaan secara kemitraan ini dapat dikatakan sebagai bentuk dari 

kelompok intregasi seperti yang dikatakan Talcot Parson dalam teori intregasi 

yang menekankan bahwa struktur masyarakat merupakan suatu sistem yang 

terintegrasi secara fungsional di mana keseimbangan dipertahankan melalui 

pola-pola tertentu dan melewati proses yang berulang-ulang. (Susilo, 2008). 

Oleh karena itu dalam pembentukan kemitraan pengelolaan ini aktor 

Perhutani LMDH 

Karang taruna Pemerintah Desa 

Tidak ada komunikasi 

         Ada komunikasi 
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pengelola berharap bahwa masalah yang terjadi sebelum adanya pengelolaan 

dapat terselesaikan dan tidak akan adalagi konflik atau masalah yang terjadi 

entah dalam lapisan masyarakat ataupun wisatawan.  

Langkah awal yang diambil oleh keempat pihak yang bermitra adalah 

mereka membuat sistem pengelolaan. Dalam kesepakatan awal pehutani 

merupakan pihak yang memiliki lahan dengan pengakuan sebagai pihak yang 

paling tinggi kedudukannya di mata LMDH, karang taruna dan pemerintah 

desa. Proses awal kerjasama berjalan secara relatif, stabil serta terintegrasi 

dengan baik sehingga terjalin suatu pemeliharaan keutuhan dan ketahanan 

sistem yang didasarkan atas konsensus dan keteraturan sosial yang diciptakan 

secara sukarela dalam sebuah kerjasama pengelolaan. Cara ini memang cukup 

efektif untuk melawan ketidakteraturan yang terjadi sebelum dibentuknya 

pengelolaan.  

Tetapi tidak selamanya kesepakatan empat aktor tersebut berbuah 

manis, sebaliknya masalah pengelolaan mencapai puncaknya ketika  

kesepakatan telah mereka bentuk dan mulai mereka jalankan. Perhutani 

adalah aktor yang berperan sangat penting dalam pengelolaan wisata bekas 

letusan Gunung Kelud pasalnya secara hukum hak kepemilikan lahan yang 

ada di kawasan wisata adalah lahan milik Perhutani.  Oleh karenanya semua 

kegiatan yang ada di wilayah tersebut dapat dikatakan merupakan 

tanggungjawab dari Perhutani. Sejak awal pengelolaannya Perhutani sudah 

sepakat untuk mengelola kawasan bekas letusan Gunung Kelud ini dengan 

sistem pengelolan bersama atau kemitraan, dalam sistem seperti ini 
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seharusnya kedudukan antar pihak disejajarkan. Dalam prakteknya pihak 

Perhutani lebih banyak mendominasi karena merasa menjadi pihak yang 

paling berhak dan paling bertanggung jawab dalam pengelolaan kawasan 

bekas letusan Gunung Kelud tersebut.  

Dalam sistem pengelolaan wisata secara kemitraan ini pada dasarnya 

semua aktor memiliki tupoksi yang sama dan memiliki hak dan kewajiban 

yang sama juga. Tidak ada mana yang lebih dominan dan mana yang lebih 

berkuasa atau mana pihak yang lebih kuat. Pada konsep kemitraan yang di 

ungkapkan Kaswinto (1999) mengemukakan bahwa prinsip kesetaraan bagi 

stakeholder merupakan sebuah kunci keberhasilan dalam membangun 

kemitraan.  Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh Iswantoro (1999), 

bahwa prinsip dasar kemitraan adalah saling percaya, kesamaan kepentingan 

dan tujuan, kesamaan pandangan tentang cara-cara pencapaian tujuan 

tersebut, pembagian tanggung jawab yang jelas, pembagian hak yang jelas 

dan pembagian ongkos dan keuntungan yang adil berdasar kesepakatan 

bersama. Berikut adalah bagan ideal kemitraan di wisata bekas letusan 

Gunung Kelud yang peneliti susun : 
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Dalam prakteknya sejak awal pembentukan kemitraan sudah terlihat 

kecenderungan asimetris. Setelah proses perencanaan yang sudah dilakukaan, 

tahapan yang harus dilewati bagi mitra pengelola adalah tahap 

pengorganisasian, dalam tahap ini dibutuhkan penanggung jawab wisata, 

divisi-divisi yang diperlukan sampai pembagian tugas dan kewenangan agar 

tidak terjadi tumpang tindih. Tetapi dalam pengelolaan wisata bekas letusan 

Gunung Kelud tidak pernah ada sruktur organisasi yang dibentuk atau  

meminjam bahasa dahrendorf adalah asosiasi (Kolip, 2011).  tidak ada 

penanggung jawab, ketua, bendahara, sekretaris maupun divisi pekerjaan 

yang jelas. Hal ini diamini oleh Babinkamtibmas Desa Besowo sebagai pihak 

yang harus mengetahui hal tersebut sebagai pihak yang berkaitan dengan 

hukum dan peraturan desa setempat.  

Dari situ saya sebagai babinkamtipmas tidak tahu menau 

bagaimana proses sampai terbentuknya tempat wisata tersebut. Dados 

LMDH Perhutani 

Pemerintah Desa Karang taruna 

Asosiasi  

Kepengurusan 

Wisata 

Pengambilan 

Keputusan dan 

kebijakan 

Tujuan Bersama 

Tercapai 
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mulai dari pengelolaan sampek struktur organisasinya pun saya 

mboten semerep, dan mboten di tembusi nopo-nopo, dados ngeteniki, 

itu pasti di pertannyakan soal e kaitan e kalih wilayah Perhutani. 

Tetapi ibaratipun Perhutani niku bernaung di Desa Besowo. 

Dari situ saya sebagai babinkamtibmas tidak tahu menau 

mengenai bagaimana proses sampai terbentuknya tempat wisata 

tersebut. Mulai dari pengelolaan dampai struktur organisasinya pun 

saya tidak mengetahuinya dan tidak ada pemberitahuan. Jadi ini pasti 

menjadi pertanyaan karena kaitannya dengan wilayah Perhutani. 

Kareana ibaratnya Perhutani juga bernaung di Desa Besowo. 

(Babinkamtibmas, dalam FGD pada 8 Februari 2017) 

 

Ini tentunya mengindikasikan bahwa adanya kekuatan (power) yang 

dimiliki oleh Perhutani digunakan untuk mengatur aktor kemitraan yang lain. 

Disinilah Perhutani mulai membuat perjanjian kerja sama hanya dengan 

LMDH. Perjanjian kerja sama itupun bukan perjanjian kerjasama yang fokus 

dalam pengelolaan wisata namun kerja sama yang biasa mereka lakukan 

setiap 6 bulan sekali. 

Tidak hanya mengenai proses perjanjian kerja sama yang tidak serius 

dan berbadan hukum namun tidak adanya susunan organisasi pengelolaan 

membuat jalannya kontrol tetap dipegang oeh Perhutani karena mereka 

merasa yang berhak dan berkuasa atas lahan yang ditempati adalah milik 

Perhutani dan kuasa penuh ada di Perhutani. Oleh karena itu pengambilan 

kebijakan atau keputusan walaupun dilakukan proses diskusi, namun hasil 

akhir tetap berada di tangan Perhutani sedangkan pihak-pihak sebagai 

mitranya tidak dapat menentang keputusan yang telah diambil karena tidak 

diberikan hak untuk mengemukakan pendapatnya ditambahlagi adanya 

ancaman dan sangsi yang Perhutani terapkan ketika ada pihak-pihak yang 

menentang, contohnya ketika LMDH dan Karang taruna tidak setuju dengan 

penerapan pembagian presentase pekerjaan dan penghasilan, yang terjadi 
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adalah Perhutani mengancam akan menyerahkan ke pihak investor dariluar 

jika tidak mau menuruti kesepakatan akhir Perhutani tersebut. Hal ini linier 

dengan apa yang dikatakan Dahrendorf yang mengembangkan beberapa 

terminologi dari Max Weber, antara lain bahwa sistem sosial itu dikoordinasi 

secara imperatif melalui otoritas dan kekuasaan. Sehingga memungkinkan 

pemegang kekuasaan yang dalam hal ini Perhutani  mendapatkan kenginan 

mereka dari aktor LMDH maupun  karang taruna yang tidak memiliki 

kekuasaan.  

Oleh karena itu perubahan yang terjadi pada masyarakat Desa Besowo 

saat secara tiba-tiba ramai dikunjungi wisatawan, dimanfaatkan beberapa 

kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan untuk mendapatkan 

keuntungan menimbulkan permasalahan seperti kotornya kawasan hutan, 

munculnya kios pedagang liar, tidak terkoordinasinya pengunjung yang 

datang membuat keselamatan wisatawan menjadi terancam sampai 

munculnya pungutan liar yang berdampak pada konflik perebutan wisatawan 

antara kedua sisi yaitu Dusun Sidodadi dan Dusun Besowo Timur.  

Permasalahan seperti di atas menyebabkan muncul wacana pengelolaan 

untuk menjadikannya sebagai tempat wisata dan akhirnya dibentuklah 

kemitraan untuk mengelola kawasan letusan Gunung Kelud tersebut. 

Perhutani, LMDH, karang taruna dan Pemerintah Desa Besowo, namun 

hubungan kemitraan dari keempat aktor ini terjadi ketimpangan yaitu 

ketimpangan kekuasaan dan otoritas yang dimiliki oleh Perhutani digunakan 

untuk menguasai pihak-pihak yang tidak memiliki kekuasaan dan otoritas. 
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Oleh karena kekuasaan dan otoritas Perhutani mendominasi aktor kemitraan 

hal ini bertentangan dengan konsep kemitraan yang mengedepankan 

kesetaraan dan keadilan antara aktor-aktor kemitraan yang lain. Hal tersebut 

memicu terjadinya konflik antara aktor-aktor dalam kemitraan pengelolaan 

wisata.  

5.1.2 Isu-Isu Konflik 

Konflik yang ada terjadi dalam pengelolaan wisata bekas letusan 

Gunung Kelud tersebut memunculkan isu-isu konflik yang muncul ke 

permukaan dan yang tidak muncul ke permukaan. Isu-isu konflik ini muncul 

karena adanya kekuasaan dan otoritas Perhutani yang digunakan untuk 

menguasai aktor kemitraan lainnya. Isu konflik dalam bahasan kali ini akan 

merujuk pada saling terkaitannya tujuan yang tidak sejalan diantara aktor 

Perhutani, LMDH, Karang taruna dan Pemerintah Desa Besowo.  

Dalam bagian sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana penerapan 

kekuasaan yang di miliki oleh Perhutani direalisikan dalam bentuk penerapan 

pembagian hasil. Sebelumnya proses perencanaan pengelolaan sudah 

dilakukan di mana disepakati bahwa kawasan bekas letusan Gunung Kelud 

tersebut dikelola yang kemudian dalam pengelolaan ditetapkan kawasan 

tersebut menjadi sebagai Wana Wisata Rintisasan Bukit Ongakan dalam 

pengelolaan yang bisa di sebut tanpa keorganisasian yang jelas ini tetap 

dijalankan. Perjalanan pengeloaan ini sebenarnya LMDH dan Karang taruna 

sudah dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan 

pengelolaan wisata, namun dalam proses pengambilan keputusan masih 
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ditentukan oleh Perhutani. Hubungan yang tidak seimbang ini menempatkan 

peran Perhutani yang lebih dominan sedangakan aktor-aktor lain terlihat 

hanya seperti pelengkap kemitraan. Seperti dalam tahapan perencanaan 

pengeloaan suatu kawasan wisata umumnya dibutuhkan dan dikaitkan 

dengan aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, 

pengarahan, memotivasikan dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh 

setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber 

daya yang dimiliki organisasi sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa 

secara efisien.  

a. Isu Penerapan Presentase Pembagian Hasil Wisata 

Dalam proses perencanaan ini, isu yang muncul adalah proses 

perencanaan pengadaan tiket masuk wana wisata yang kemudian akan 

didapatkan nilai tambah bagi mitra yang bekerja sama karena adanya 

pemasukan. Tiket yang dijual ke pengunjung tentu akan menambah 

pendapatan namun sebelumnya harus ada perencanaan dan tupoksi yang 

matang dalam memilih arah administrasi terkait, pihak mana saja yang 

mengelola pemasukan tiket tersebut. Dalam pertemuan Perhutani, LMDH 

dan perwakilan karang taruna guna membahas pembagian presentase 

dicapai kesepakatan bahwa Perhutani akan mendapatkan bagian sebesar 

60% dari hasil penjualan tiket sedangkan LMDH dan Karang taruna 

mendapatkan masing-masing 10%, kemudian pemerintah desa 

mendapatkan 3% dan 7% untuk Muspika.  
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Dari hasil kesepakatan pembagian hasil tersebut juga di sepakati 

pos-pos pekerjaan masing-masing mitra, mulai dari LMHD yang bertugas 

di pintu masuk penjualan tiket dan karang taruna yang bertugas pada divisi 

parkir kendaraan pengunjung. Tidak hanya itu jalannya perputaran uang 

juga diatur di dalamnya, mulai dari mencetak lembar tiket masuk, hasil 

pendapatan tiket masuk dan hasil pendapatan parkir kendaraan 

pengunjung oleh petugas lapangan disetorkan ke bendahara LMDH setiap 

hari dan akan dihitung.  

Melalui bendahara LMDH penghasilan tiket harian kemudian 

dilaporkan ke oknum Perhutani melalui pesan singkat. Misalnya pada hari 

Minggu, tanggal 26 November 2016 tiket terjual sebanyak 250 lembar, dan 

pendapatan parkir 340.000 Rupiah. Penyetoran dilakukn oleh petugas 

piket dilapangan pada sore hari ke bendahara LMDH dengan membawa 

bukti sisa tiket terjual dan potongan tiket yang terjual sedangkan untuk 

petugas parkir cukup melaporkan hasil pendapatan pada hari tersebut, 

kemudian setelah jumlah uang dan bukti sesuai kemudian bendahara 

LMDH akan membuat pembukuan administrasi harian -buku tulis kecil 

ukuran A5 yang hanya berisi tanggal, jumlah tiket terjual dan jumlah 

penghasilan parkir- proses pelaporan pendapatan yang terakhir adalah 

melalui pesan singkat bendahara ke pihak Perhutani. Berikut adalah 

kutipan dari hasil wawancara ketua LMDH :   

Sementara tasih Perhutani. Wingenane pun diserahne mriki, 

tapi kan lembaga sing mbagi. Cuma e coro mbagi itung-itungan kan 

Perhutani.  Sementara nyerahno ning Perhutani, ning kono ono 

alat-alat e, ning kono ora ono e. ngeprint e barang nambah ragad 

maneh. 
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Sementara ini masih Perhutani,  Kemarin sudah diserahkan ke 

sini, kemudian LMDH yang membagi (membagi ke LMDH dan 

Karang taruna saja). Cuma untuk pembagian hitung-hitungan 

presentase tetap dipegang oleh Perhutani. Karena di Perhutani 

alatnya lengkap, disini tidak punyakarena nanti psti butuh print pasti 

akan menambah biaya lagi. (wawancara Ketua LMDH) 

 

Kemudian uang yang berasal dari petugas lapangan dibawa oleh 

petugas lapangan dan disetorkan ke Perhutani namun tidak ada jangka 

waktu yang jelas untuk melakukan penyetoran ke Perhutani, hanya saja 

ketika pihak Perhutani meminta jumlah uang tersebut, bendahara LMDH 

akan memberikannya. Selanjutnya Perhutani melakukan penghitungan 

sesuai presentase yang juga akan dibagi-bagikan ke pos-pos yang sudah 

ditentukan. Untuk pembagian LMDH dan karang taruna diberikan kepada 

pihak LMDH, selanjutnya LMDH memberikan jatah ke karang taruna. 

Aktor LMDH dan karang tarunapun tidak akan mengetahui bagaimana 

proses-proses pengelolaan dan penghitungan hasil wisata yang mereka 

setorkan.  

Berikut adalah bagan sederhana jalannya pembagian hasil yang 

peneliti sudah rangkum untuk memudahkan memahami konsep 

pembagian hasil penjualan tiket wisata bekas letusan Gunung Kelud : 
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Hasil Penjualan tiket yang sudah dikelola oleh Perhutani kemudian 

dibagikan ke aktor kemitraan pengelola maupun non pengelola.  Aliran 

dana yang salah satunya adalah ke pemerintah Desa Besowo. Pemerintah 

Desa Besowo seharusnya mendapatkan 3% dari hasil penjualan tiket, 

namun berdasarkan catatan lapangan tanggal 18 Desember 2016 kepala 

desa sempat memanggil salah satu mandor Perhutani dan meminta 

kejelasan tentang bagian 3% yang selama pengelolaan berlangsung 

pemerintah desapun belum pernah mendapatkan hasil apapun. Kepala 

Desa Besowo sebenarnya tidak terlalu mempermasalahkan uang tersebut 

karena  menurut beliau terkenalnya Desa Besowo karena wana wisata 

tersebutpun sudah cukup, namun jika ada pihak desa yang tetap bersikuku 

untuk meminta uang tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan kekeosan 

dalam pengelolaan. Seperti yang disampaikan beliau saat wawancara 

sebagai berikut: 

Pendapatan 

Tiket 

Pendapatan 

Parkir 

Pendapatan 

Harian 

Pemberitahuan 

ke Perhutani 

Via Pesan Singkat 

Petugas Lapangan 

Oknum Perhutani  

Uang di setorkan 

Ke Perhutani 
Perhutani membagi ke pos-pos 

yang ditentukan Perhutani 

Batas Kewenangan 
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Duwit sakituk ae mas, timbang garai rame. 

Uangnya hanya sedikit mas, nanti dari pada ramai.     

           (Wawancara Kepala Desa Besowo) 

 

Tidak hanya itu aliran dana seharusnya juga masuk ke Karang taruna 

dan LMDH, yang masing-masing memiliki persentase sebesar 10%. Hasil 

pembagian 10% tersebut adalah di luar uang fee perorangan yang piket. 

Biaya fee perorangan saat piket rata-rata adalah sebesar Rp. 30.000. 

Meskipun bagian 10% tersebut merupakan biaya fee diluar pendapatan 

perorangan yang meliputi biaya operasional seperti pembenahan jalan, 

biaya kerja bakti, pembenahan fasilitas tempat duduk, toilet sampai 

pengadaan mushola. LMDH dan Karang taruna memiliki beban untuk 

menanggung kegiatan pengadaan fasilitas tersebut, selama ini hanya 

mushola yang pengadaan untuk kayu gelondongan dibantu oleh pihak 

Perhutani selebihnya LMDH dan Karang taruna masih harus  menanggung 

biaya lebih dari 5 juta Rupiah untuk membiayai pemotongan agar 

selanjutnya bisa digunakan.  

 Isu mengenai pembagian hasil kunjungan wisata ini sampai pada  

pemerintah daerah. Sebenarnya Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri 

melihat adanya potensi yang baik pada sektor pariwisata namun 

permasalahan mengenai hasil bagi pendapatan cukup membuat Pemda 

merasa gusar. Pasalnya asset pariwisata yang seharusnya menjadi 

sumbangan bagi pemasukan daerah tidak sampai ke tangan Pemda, hal ini 

dibenarkan oleh Banbinkamtibmas Desa Besowo yang memperoleh info 

dari Polres Kabupaten Kediri yang mengatakan bahwa : 
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Nggih itu kecemburuan dari pemda melihat disitu ada prospek 

dan di bumbui ada laporan dari bawah, akhirnya mencuatlah begini 

pak. (Pak Yoyok, Babinkamtibmas. FGD) 

 

Rasa cemburu dari pengelolaan wana wisata membuat pemerintah 

daerah berusaha untuk mencari kejanggalan dalam pengelolaan wisata 

bekas letusan Gunung Kelud ini. Salah satunya adalah tidak ada 

kontribusinya terhadap pemerintah daerah. Kontribusi terhadap pajak 

maupun dalam perizinan usaha. Tidak adanya kontribusi kepada 

pemerintah daerah dibenarkan oleh bendahara LMDH dalam 

pernyataannya : 

Ngapunten pak niki kulo pahami. Niki untuk sementara uang 

sing teng Perhutani niku dereng mlebu teng PEMDA. 

Maaf pak ini saya pahami, ini untuk sementara memang uang 

yang ada di Perhutani belum masuk ke PEMDA. (Pak sangli, 

FGD) 

 

b. Perizinan dan Penerapan Biaya Tiket Masuk  

Untuk mengawali pada bagian ini, perlu kita pahami terlebih dahulu 

undang-undang tentang bagaimana ketentuan usaha kepariwisataan dapat 

dilaksanakan pada daerah potensial tertentu. Berikut adalah kutipan UU 

Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kepariwisataan.  

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN 

Pasal 15 

(1) Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pengusaha pariwisata 

wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada 

Pemerintah atau Pemerintah Daerah.  

 

Dalam UU Nomor 10 tahun 2009 pasal 15 ayat pertama dijelaskan 

bahwa pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan terlebih dahulu kepada 
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Pemerintah atau pemerintah daerah setempat, oleh karena itu seharusnya 

wisata bekas kawasan Gunung Kelud ini juga harus didaftarkan terlebih 

dahulu sebagai kawasan wisata sebelum beroperasi. Namun kondisi di 

lapangan sangat berbeda, wisata bekas letusan Gunung Kelud selama ini 

di buka tanpa meminta izin kepada pemerintah daerah terlebih dahulu.  

Hal ini juga dibenarkan oleh peraturan Menteri yang mewajibkan 

setiap pelaku usaha wisata diharuskan untuk memenuhi izin sebagai 

persyaratan kawasan wisata terlebih dahulu.  Berikut adalah kutipan 

peraturan Menteri kehutanan.  

 

 

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK 

INDONESIA Nomor : P.22/Menhut-II/2012  

TENTANG PEDOMAN KEGIATAN USAHA 

PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN WISATA ALAM 

PADA HUTAN LINDUNG 

BAB III 

PEMBERIAN IZIN Pasal 9 

(1) Usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan dalam bentuk:  

a. izin usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata 

Alam-Penyedia Jasa Wisata Alam (IUPJLWA-

PJWA); dan/atau  

b. izin usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata 

Alam-Penyedia sarana Wisata Alam (IUPJLWA-

PSWA). 

 

Pelanggaran perizinan tentu tidak hanya berdampak pada 

keberlangsungan operasi sebuah kawasan wisata namun secara langsung 

dapat mempengaruhi status kelegalan kegiatan wisata tersebut karena 

dianggap melanggar hukum yang berlaku. Oleh karenanya permasalahan 
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perizinan kawasan wisata bekas letusan Gunung Kelud tersebut menjadi 

tolak ukur berlangsungnya kegiatan wisata dan pengelolaannya. 

Masalah perizinan tentunya menjadi masalah yang cukup serius bagi 

pemerintah daerah, salah satu organisasi besutan pemerintah daerah 

Kabupaten Kediri yaitu Asosiasi desa wisata Kebupaten Kediri (Asidewi) 

mengungkapkan dalam sebuah forum dalam grup Whatsapp bahwa 

kegelisahan dari Dinas Pariwisata dan Asidewi adalah banyak 

bermunculan wisata baru dengan memanfaatkan psikologi wisatawan 

tentang suatu tempat yang membuat penasaran. Dengan konsep yang 

kurang matang dan hanya menjadikan wisatawan sebagai objek untuk 

mengeruk uang. Karena ini  dapat menjadikan iklim wisata di Kabupaten 

Kediri menjadi rusak. Dan menjadikan wisatawan tidak akan datang 

kembali. Berikut adalah pernyataan Plt. Kepala Dinas Pariwisata 

Kabupatn Kediri sekaligus Pembina Asidewi Kabupaten Kediri dan 

penggiat wisata Kabupaten Kediri: 

Yang menjadi kegelisahan kita saat ini banyak bermunculan 

wisata baru dengan titel " wisata penasaran " dan berkembang 

menjadi " wisata kapok ". Karena pola pengembangan nya dari sisi 

konsep kurang matang dan hanya ATM apa yang sedang menjadi 

tren di daerah lain. Semoga pariwisata Kediri memiliki warna lain. 

(Adi Hasto Utomo, Grup Whatsapp Asosiasi Desa Wisata 

Kabupaten Kediri, 3 Februari 2018) 

 
Betuuulll, semoga Kediri tidak bikin kapok wisatawan , tapi 

bikin nyamaan , boleh kapok pokok kapok Lombok. (Suwoko, 

Grup Whatsapp Asosiasi Desa Wisata Kabupaten Kediri, 3 

Februari 2018) 

 
Percepatan pertumbuhan.pariwisata tak terkendali jd 

boomerang pelaku pariwisata. (Suwoko, Grup Whatsapp 

Asosiasi Desa Wisata Kabupaten Kediri, 3 Februari 2018) 
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Hampir setiap kecamatan ada, setiap desa bikin, membangun 

fasilitas untuk wisata. Membangunnya malah ngrusak potensi alam, 

membangunnya malah mengubur destinasi dan kearifan lokal. 

(Gandrung, Grup Whatsapp Asosiasi Desa Wisata Kabupaten 

Kediri, 3 Februari 2018) 

 

Atas pertimbangan dari banyak pihak, perizinan merupakan sebuah 

hal yang paling utama dan pertama untuk melihat bagaimana sebuah 

wisata itu dijalankan. Namun pada kenyataannya yang terjadi di Desa 

Besowo berbeda dari apa yang seharusnya dilakukan sehingga 

menimbulkan permasalahan. Permasalahan yang pertama menimpa 

LMDH sebagai petugas yang berada di lapangan. Mereka harus rela di 

interogasi Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Kediri untuk 

dimintai keterangan terkait tidak adanya izin pembukaan wisata. Berikut 

adalah kutipan pernyataan ketua LMDH seusai dimintai keterangan Unit 

Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Kediri sebagai saksi. 

Pemahaman kulo lek di lurusaken kok sampek di jaluk kabeh 

lek saget kan metuki ketua ne di takok i iki piye? Langsung nang 

Perhutani kan penak. La mboten seneng kulo kan malih damel rame 

teng lapangan. Malih tiyang lapangan niku diarani lek dirampas 

berarti kan ora ijin, ngoten lo. 

 Pemahaman Saya kalua dimintai keterangan untuk 

meluruskan permasalahn izin kenapa harus diminta semua data-

datanya, kan bisa langsung ke ketua (Perhutani) agar lebih mudah. 

Dampaknya untuk ornag lapangan itu dituduh bahwa ini dirampas 

(oleh Tipikor Polres Kediri) Berarti kan tidak mengantongi izin. 

(Ketua LMDH, data dari FGD 8 februari 2017) 

 

Memang permasalahan perizinan ini dapat dilihat hanya dari pihak 

Perhutani saja bahkan pihak mitra tidak mengetahui bagaimana proses 

perizinan yang dilakukan serta pengetahun mengeni izin kelola wisata 

yang minim, mengingat tingkat Pendidikan masyarakat dalam hal ini 
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LMDH hanya lulusan SD sedangkan untuk Karang taruna adalah lulusan 

SMP dan SMK. Oleh karena itu ketika mereka dihadapkan dengan urusan 

perizinan mereka menganggap bahwa yang mengetahui adalah Perhutani.  

Asline kulo teng mriko niku ditangleti masalah ijin kan niku 

urusan e pak asper kalian pak ADM. pak ADM kan pun kerja sama 

pun sepakat berarti kan pun di ACC. Tapi kulo di tangleti, sampean 

dereng nompo surat ijin teng pak ADM, mungkin sing nompo lek 

mboten pak asper ngih pak mantri kulo ngih ngoten. Soal e kan 

LMDH selaku mitra kerja. 

Sebenarnya saya disana di tanya seputar masalah perizinan, 

kan itu urusannya pak Asper dan pak ADM. Pak ADM kan sudah 

bekerjasama, dan sudah sepakat (dengan LMDH) di ACC. Tapi saya 

tetap di tanya bahwa saya belum menerima surat izin dari pak ADM. 

Mungkin yang menerima surat adalah pak Asper kalua tidak pak 

Mantri, saya jawab seperti itu. Karena LMDH selaku mitra kerja. 

(Ketua LMDH, data dari FGD 8 Februari 2017) 

Dari pernyataan yang disampaikan oleh ketua LMDH di atas dapat 

diketahui bahwa proses perizinan menjadi 2 kemungkinan antara belum 

dilakukan atau sudah dilakukan namun tidak diberitahukan secara 

gamblang kepada pihak-pihak yang terkait. Perhutani sendiri bersikap  

tertutup terhadap masalah perizinan yang seharusnya dilakukan sebelum 

pembukaan kawasan wisata ini. Sebagai mitra kerja baik pihak LMDH, 

Karang taruna dan pemerintah desa seharusnya dilibatkan secara penuh 

dalam proses perizinan sehingga terjadi sebuah kejanggalan ketika sebagai 

mitra Perhutani, LMDH , Karang taruna dan pemerintah desa tidak pernah 

dilibatkan dalam perizinan. Akibatnya asumsi-asumsi yang tidak 

diinginkan berkembang menjadi sebuah isu bahwa lokasi wisata yang di 

buka tersebut adalah ilegal dan tidak berizin. Seperti yang dikatakan Unit 

Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Kediri melalui ketua LMDH pada 

saat menjadi saksi terperiksa, berikut pernyataannya : 
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Namun teng mriku kulo tetap di uber masalah ijin niku wau. 

Ijin kan kulo mboten mbeto, berarti seumpama numpak montor tek 

nyambut gae kui gak duwe SIM. Ngih kulo nyumanggakaken soal e 

ngih ngoteniko keadaan e.  

Namun disana saya tetap di cecar pertanyaan seputar 

perizinan. memang saya tidak membawa izin. Berarti (menurut 

Tipikor Polres Kediri) “Seumpama (Anda) mengendarai sepeda 

motor itu tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM)”. Namun 

saya mempersilahkan ini di proses memang begini keadaannya. 

(Ketua LMDH, data dari FGD 8 Februari 2017) 

 

Permasalahan tidak adanya izin dan surat perjanjian antara Perhutani 

dan Karang taruna membuat kegiatan pengelolaan wisata yang mereka 

lakukan selama ini menjadi kegiatan yang melawan hukum. Akibatnya 

karang taruna sebagai salah satu mitra juga menerima imbas,  sebelumnya 

Perhutani dan LMDH telah menandatangani perjanjian kerjasama yang 

biasa mereka lakukan setiap 6 bulan sekali tetapi yang menjadi masalah 

adalah tidak adanya perizinan antara kemitraan yang dibangun dan 

disepakati.  

Dalam pengelolaan wana wisata tersebut selama ini, karang taruna 

ikut bekerja dan bergabung di dalam kemitraan Perhutani. Seharusnya jika 

selama ini tidak ada kesepakatan antara karang taruna dan Perhutani maka 

tidak diperkenankan untuk ikut serta dalam pengelolaan. Namun jika 

Karang taruna masih ingin bergabung dalam pengelolaan Karang taruna 

persyaratannya adalah sebatas meminta ijin dan membuat surat perjanjian 

Bersama Perhutani. Seperti yang diungkapkan ketua LMDH setalah 

menjadi saksi di Tipikor Polres Kediri dalam FGD tanggal 8 Februari 2017 

ini. 



130 
 

Terus di urus malih masalah Karang taruna, niki poin ne teng 

Karang taruna. La iki kok sampek Karang taruna barang gabung, 

padahal  teng surat perjanjian kan mboten wonten. Sing wonten kan 

mung Perhutani kalian LMDH. ‘niku saking pihak kepala desa pak, 

niku Karang taruna deso dilibataken tumut nyambut damel teng 

mriku soal e ngih sak deso. La akhir e ngih terpaksa Karang taruna 

kedah ipun nyuwun serat kerjasama kalih KPH. Keputusan e 

ngoten. 

Terus dikulik lagi mengenai permasalahan ikutnya Karang 

taruna, poinnya ada di Karang taruna kenapa Karang taruna bisa ikut 

bergabung dalam pengelolaan padahal dalam surat perjanjian tidak 

ada. Yang ada hanya Perhutani dan LMDH. (saya berkata ke 

penyidik) “ itu karena permintaan kepala desa, itu Karang taruna 

desa pak yang dilibatkan dan ikut bekerja sama dengan kami karena 

kami kan satu desa”. Lalu terpaksa Karang taruna desa harus 

meminta surat izin kerja sama ke KPH. Itu keputusannya. (Ketua 

LMDH, data dari FGD 8 Februari 2017) 

 

Karang taruna sebagai pihak yang juga ikut mengelola wana wisata  

juga tidak tahu tentang sistem perizinan dan pemberian tugas dari 

Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri. Tugas Karang taruna dalam 

pengelolaan ini meliputi piket rutin di divisi parkir dan juga ikut dalam 

kerja bakti rutin perbaikan jalan walaupun karang taruna tidak memiliki 

hubungan dekat dengan Perhutani hal tersebut berdampak pada pemberian 

informasi yang sering terpotong dan tugas yang diberikanpun hanya 

berasal dari utusan LMDH yang selama ini dianggap sebagai wakil dari 

Perhutani.  

Di sisi lain keikutsertaan karang taruna dalam pengelolaan wana 

wisatapun menjadi masalah baru dalam urusan perizinan, hal tersebut 

dikarenakan isi surat perjanjian kerja sama hanya antara LMDH dan 

Perhutani sedangkan menurut LMDH bahwa Karang taruna ikut dalam 

pengelolaan adalah permintaan dari kepala desa. Permintaan karang taruna 
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agar masuk ke dalam mitra pengelolaan dibenarkan oleh kepala desa 

karena penting dilibatkannya peran pemuda dalam pengelolaan wana 

wisata tersebut, selain dapat meminimalisir terjadinya gesekan antara 

pemuda dusun serta dapat digunakan sebagai kesempatan untuk 

mengembangkan sumber daya manusia khususnya bidang kreativitas 

pemuda Desa Besowo.  

Seperti catatan peneliti saat mengikuti rapat pembentukan 

kepengurusan Karang taruna baru. Dalam pidato kepala desa 

mengungkapkan bahwa memang sengaja membentuk ulang kepengurusan 

Karang taruna untuk dipersiapkan dalam kegiatan pengelolaan wisata 

Bukit Ongakan. Peran pemerintah desa dalam pengelolaan wana wisata 

sudah dilimpahkan ke pihak karang taruna,  setiap kebijakan atau program 

yang ingin dijalankan Karang taruna khususnya dalam pengelolaan 

Ongakan selalu di konsultasikan dengan pemerintah desa. 

Secara hukum yang berlaku dalam pioneer atau pihak pengelola 

memiliki hak yang sama untuk memiliki izin tertulis namun Karang taruna 

melalui pemerintah desa tidak memiliki kekuatan secara hukum. Solusi 

terbaik yang mereka tawarkan adalah Karang taruna harus meminta surat 

perintah kepada Perhutani dalam hal ini yaitu KPH Kediri. 

Ngeten lo pak setidake Karang taruna niku gadah perjanjian 

sing tertulis kerja sama. Sing dimaksud ngoteniku. Mengke majune 

teng surat perintah. Sing ngongkon sopo.  

Gini lo pak, setidaknya Karang taruna itu harus punya 

perjanjian kerja sama yang tertulis. Seperti itu yang dimaksud, 

kemudian selanjutnya turun menjadi surat perintah. Yang 

memerintahkan siapa akan tau.  

(Pak Sangli, Bendahara LMDH, 

 data dari FGD 8 Februari 2017) 
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c. Sistem tiket yang bermasalah 

Tidak hanya permasalahan pada sektor perizinan kawasan wisata, 

permasalahan pengelolaan juga terjadi pada penjual tiket. Dalam bagian 

ini akan dibahas bagaimana pengoperasian tiket masuk pengunjung ke 

Wana Wisata Rintisan Bukit Ongakan tersebut. Dibutuhkan tahapan-

tahapan yang berkaitan dengan tiket pengunjung antara lain tahap 

produksi/pencetakan, distribusi dan penjualan tiket kepada wisatawan.  

Tiket merupakan bagian yang sangat penting dari pengadaan kegiatan 

wisata tersebut karena salah satu pendapatan terbesar bagi pengelola 

adalah dari jumlah tiket yang terjual kepada wisatawan sehari-hari.  

Menurut Alam dan Hajawa, (2007) kuantifikasi nilai nominal 

berdasarkan kesediaan membayar diterapkan juga untuk menghitung 

manfaat wisata kawasan hutan. Selain metode kesediaan membayar, 

perhitungan nilai ekonomi suatu kawasan wisata dihitung berdasarkan 

biaya perjalanan (travel cost) yang dikeluarkan konsumen untuk 

menikmati wisata. Karena pengdaan wana wisata yang begitu mendadak 

menyebabkan pengelolaan secara fisik dan sosial sangat kurang, 

perhitungan administrasi biaya perjalanan misalnya juga belum matang 

dihitung oleh pengelola wisata. Pengelola menetapkan tarif tanpa 

menghitung biaya operasional lain sehingga harga yang ditetapkan tidak 

dengan standart apapun. Penerapan harga tiket masuk (karcis) hanya 

ditentukan oleh Perhutani dengan biaya perlembar karcis adalah 5.000 
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Rupiah untuk satu kendaraan, meskipun dalam satu kendaran (Sepeda 

Motor) berisi 2 orang.  

Di sisi lain dalam pengelolaan biaya operasional berupa karcis 

pengunjung yang belum mumpuni¸ masalah izin pendirian usaha 

wisatajuga belum lengkap sehingga tahap pengadaan wisata selanjutnya 

untuk penerapan harga tiket belum mendapat kesepakatan bersama dari 

semua pihak. Penerapan tarif karcis pengunjung hanya dilakukan oleh satu 

pihak padahal dalam Peraturan daerah (Perda) Kabupaten Kediri sudah 

ditetapkan bahwa sebuah lokasi wisata akan dikenakan pajak sebesar 15% 

dari penjualan tiket masuk.  

Di kawasan Wana Wisata Rintisan Bukit Ongakan Desa Besowo 

dalam menerapkan harga karcis tidak mengikuti aturan yang ada sehingga 

pajak yang wajib di bayar kepada pemerintah daerah dalam porsi 

pembagiannya belum ditentukan. Seharusnya jika penarikan karcis masuk 

pengunjung adalah sebesar 5000 rupiah sebagai travel cost maka  750 

Rupiah adalah pajak yang harus disetorkan kepada pemerintah daerah 

perlembar satuan karcis. Berikut adalah kutipan Peraturan Daerah 

Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 23 Bagian D : 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 

3 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KETIGA 

 ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR l TAHUN 2O11 

TENTANG PAJAK DAERAH 

Pasal 23 

(d).     Pameran ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen) 

 Huruf d Yang dimaksud dengan pameran adalah 

memperkenalkan kepada khalayak umum yang berfungsi 

sebagai sarana edukasi, sarana informasi dan komunikasi serta 

sebagai sarana rekreasi dan apresiasi. Obyek pameran, dapat 
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berupa hasil karya seni, hasil produksi dan jasa wisata. Jasa 

wisata meliputi tempat rekreasi, kolam renang, kolam pancing 

dan taman wisata (wisata buatan, wisata alam, wisata budaya, 

wisata religi). 

 

Standarisasi harga tiket yang dijual kepada pengunjung merupakan 

salah satu permasalahan penting yang terjadi karena tidak adanya 

kerjasama, ditambah lagi payung hukum yang seharusnya menaungi 

pengelolaan kegiatan wisata termasuk penetapan karcispun tidak dimiliki. 

Hal ini juga diungkapkan oleh kepala Desa Besowo dalam FGD yang 

dilakukan : 

Status e Perda kan mboten wonten, la kesalahan e kan teng 

mriku, Perda dereng wonten kok damel tarif. Terus 

mengatasnamakkan asuransi. La masalah e kan teng mriku. Makane 

kulo kempalaken guna mbahas niki 

 Status (wisata) di Perda ka tidak ada, dan kesalahannya kan 

ada di situ, peraturan daerah belum ada kok sudah menetapkan tarif. 

Terus mengatasnamakan asuransi. Masalahnya kan disitu, makanya 

saya mengumpulkan anda semua untuk mebahas ini. (Kepala 

Desa, data dari FGD 8 Februari 2017) 

 

 Dalam pembuatan karcis masuk penguunjung pihak Perhutani 

mencetak dan menetapkan ketentuan di dalamnya melalui satu pihak saja. 

Berikut adalah contoh karcis masuk yang dijual: 
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GAMBAR 2 TIKET MASUK LOKASI WISATA 

Pada desain karcis terlihat bahwa tempat wisata ini dikelola oleh 

Perhutani dan LMDH namun tidak mencantumkan Karang taruna ataupun 

pemerintah Desa Besowo. Pada karcis juga terlihat lokso kawasan wisata 

yaitu di Desa Besowo Kecamatan Kepung beserta harga jual karcis sebesar 

5.000 rupiah. Seperti yang diungkapkan kepala Desa Besowo bahwa 

terlihat bahwa desain karcis di pojok kanan bawah tersebut bertuliskan 

Seri A yang dapat diartikan bahwa karcis tersebut sudah dibebankan pajak, 

terdapat juga nama asuransi yang bekerja sama sebagai mitra pengelolaan 

wana wisata namun pada kenyataannya kondisi di lapangan tulisan-tulisan 

tersebut sebatas formalitas. Mirisnya, maksud dari desain karcis tersebut 

tidak diketahui oleh petugas lapangan. Petugas lapangan tidak pernah 

mempermasalahkan asal-muasal karcis tersebut di produksi, mereka hanya 

mengaku sebagai pelaksana untuk melakukan penjualan di loket masuk 

dengan anggapan bahwa karcis diproduksi oleh Perhutani. Seperti 

pengakuan dari bendahara LMDH dalam kesempatan FGD, berikut adalah 

kutipan pernyataannya.  

Kulo karcis sangking KPH, terus KPH king pundi kulo mboten 

ngerti. 

Karcis nya ari KPH, terus KPH dari mana saya tidak 

mengetahuinya. (Pak Sangli, Bendahara  LMDH, data dari 

FGD 8 Februari 2017) 

 

Karena petugas lapangan tidak mengetahui informasi mengenai 

produksi karcis masuk sehingga mereka menganggap bahwa selama ini 

telah mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Oleh karena itu LMDH 

sebagai petugas lapangan juga mengalami salah persepsi dalam menjual 
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tiket. Kurangnya koordinasi dari pihak-pihak terkait pengelolaan wana 

wisata membuat kebingunan dalam menjual tiket. Tiket yang mereka jual 

ternyata bukan untuk perorangan namun untuk satu kendaraan, meskipun 

satu kendaraan (sepeda motor) terdapat satu orang atau dua orang 

sekalipun namun pengunjung diberi tiket perorangan. Ketika sudah sampai 

lokasi wisata mak pengunjung akan diminta lagi biaya retribusi untuk 

parkir sebesar 3000 rupiah untuk satu sepeda motornya.  

Kebijakan satu motor untuk satu tiket ini ternyata bertentangan 

dengan peraturan yang ada, seharusnya tiket dijual kepada setiap individu 

wisatawan yang datang bukan untuk setiap kendaraan yang datang karena 

berkaitan langsung dengan jaminan asuransi apabila ada kecelakaan atau 

hal lainnya. Kacaunya pengelolaan wisata dalam biaya operasinal diawali 

oleh ketidaktahuannya serta kurangnya disiplin dalam menegakkan 

ketegasan oleh petugas sehingga banyak oknum pengunjung yang 

menawar agar harga tiket diturunkan kepada petugas lapangan. Berikut 

adalah kutipan pernyataan dari ketua LMDH mengenai penjualan dan 

kondisi di area loket masuk tempat wisata :  

Terus masalah karcis, karcis niku kedah ipun lek manut pak 

kapolres, karcis niku perorang kedah angsal karcis, dados mboten 

sepeda satu angsal karcis satu niku asline mboten angsal sing 

dijagani lek wonten kejadian kecelakaan teng mriku sing angsal 

asuransi kan mung setunggal. Terus jawab kulo ngih ngeten ‘niku 

kan wisata rintisan pak, niko kan dereng komplit, pomo di dol larang 

kan ngih awang-awang en, wong regi 5000 mawon tasik wonten 

sing nawar lo pak. Pomo wong 6 lo enek sing nawar pomo di sudo 

piye? La kan repot to, polah e kulo mung adol karcis.  

Terus masalah karcis, karcis kalua meurut bapak kapolres, 

karcis harus dijual ke perorangan, dan setiap orang harus dapat 

karcis, jadi tidak satu sepeda satu karcis, hal itu tidak diperbolehkan 

karena jika ada kejadian kecelakaan disana yang dapat asuransi kan 
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Cuma satu orang, Terus saya jawabke pak kapolres “itukan wisata 

rintisan pak, ini kan belum lengkap semua, seumpama di jual mahal 

pengunjung pasti keberatan, selagi kita menjual seharga 5000 rupiah 

masih saja add orang yang menawar, seumpama ada 6 orang 

wisatawan mereka meminta untuk diberikan keringanan 

pengurangan tiket yang harus di bayar. Bagi saya itu 

membingungkan karena saya Cuma memiliki tugas menjual karcis. 

(Ketua LMDH, data dari FGD 8 Februari 2017) 
 

Tidak hanya mengenai karcis masuk ke lokasi wisata, wahana 

selfiedeck juga tidak luput dari komersialisasi salah satu aktor dalam 

kemitraan pengelolaan wisata ini. Untuk informasi wahana selfiedeck 

letaknya di dalam lokasi wisata. Wahana selfiedeck menjadi tujuan utama 

wisatawan karena titik tersebut merupakan lokasi melihat keindahan bukit 

Ongakan dengan latar belakang Gunung Kelud, bendungan selorejo dan  

pemandangan kota Kediri.  

Wahana selfiedeck ini juga diberi biaya operasional oleh petugas 

secara terpisah dengan karcis masuk wisata sebesar 5000 rupiah tersebut. 

Berbeda dengan wahana selfiedeck pemasukan setiap orang yang membeli 

tiket akan langsung diterima oleh oknum Perhutani. Pengunjung yang 

ingin mencob wahana tersebut dikenai biaya sebesar 2500 rupiah. Berikut 

adalah tiket yang didapatkan peneliti saat menggunjungi lokasi wahana 

tersebut.  
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GAMBAR 3 TIKET MASUK WAHANA 

Dalam tiket masuk wahana tersebut hanya terdapat logo dan tulisan 

Perhutani KPH Kediri untuk memperjelas bahwa selfiedeck merupakan 

kepemilikan dari  Perhutani saja, terdapat juga stempel dari Perhutani 

untuk menegaskan bahwa tidak ada pihak luar yang berhak mengelola 

wahana tersebut.  

Hal tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah politisasi tempat wisata 

karena ada Perhutani memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan pihak mitra pengelola. Pernyataan tersebut tidak  dibantah oleh 

beberapa pihak yang merasakan langsung bagiman manajemen wahana-

wahana dalam Wana Wisata Rintisan Bukit Ongakan. Dalam sebuah 

kesempatan peneliti menemui seorang petugas yang sedang membangun 

wahana selfie deck suruhan oknum Perhutani. 

Tidak adanya MOU dari awal menjadi peluang untuk oknum-oknum 

yang merasa dirinya memiliki kekuasaan dan kewenangan di lokasi wana 

wisata. Hal ini juga dikonfirmasi dari pernyataan Babinkamtibmas yang 

menyatakan bahwa ada oknum Perhutani yang mendapatkan presentase 

lebih besar meskipun yang mereka kerjakan sangat sediki.  Berikut adalah 

kutipan pernyataannya : 

Memang kesalahan dari awal kok di karcisne, terus itu nanti 

MOu dan itungane bagaimana, pelaksanane sopo. Waduhhhhhh 

nyuwun sewu kulo mboten nyebut merek ngih, seperti pak yoko dan 

rekan-rekannya mungkin datang kesitu terus foto-foto. Niki lo 

presentasenya lebih tinggi mereka. Araknya kemana jenengan ngih 

mboten semerep. 

Memang kesalahan dari awal adalah di karciskan. Kemudaian 

tidak ada MOU dan hitung-hitungan yang jelas bagaimana 

pelaksanaannya. Wah saya minta maaf sebelumnya, tidak 
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bermaksud saya menyebut merk namun seperti pak yoko dan rekan-

rekannya mungkin datang kesana hanya untuk berfoto-foto. Namun 

mereka mendatkan presentase pendapatan yang lebih tinggi. Anda 

juga tidak tahu arahnya dana kemana.  (Babinkamtibmas, data 

dari FGD 8 Februari 2017) 
 

Ada celah yang luar biasa mudah untuk mendapatkan keuntungan 

dari adanya pembukaan wisata ini. Memang ketidakberesan administrasi 

dari hulu membuat celah-celah keuntungan semakin mudah dimanfaatkan. 

Hal ini terlihat ketika banyak  oknum yang memainkan peraturan dan 

memanfaatkan sumber daya manusia untuk mengeruk keuntungan. Isu-isu 

konflik yang muncul seperti yang telah dijelaskan di atas dapat mendorong 

tindakan-tindakan aktor yang terlibat di dalamnya. Pada sub bab 

selanjutnya kita akan membahas bagaimana tindakan aktor yang terlibat 

konflik tersebut untuk lebih memahami perasaan dan persepsi yang 

memengaruhi pola perilaku konflik. Tindakan yang muncul dapat 

berbentuk positif maupun negatif bagi konflik. 

5.1.3 Parties (Pihak) 

Pihak yang mengalami konflik adalah individu atau kelompok yang 

berpartisipasi dalam konflik, baik pihak konflik utama yang langsung 

berhubungan dengan kepentingan, pihak sekunder yang tidak secara langsung 

terkait dengan kepentingan, dan pihak tersier yang tidak berhubungan dengan 

kepentingan konflik. Pihak tersier ini yang sering dijadikan sebagai pihak 

netral untuk mengintervensi konflik. 

Dalam sub bab bagian ini akan dibedakan bagaimana pihak-pihak 

tersebut saling berhubungan dan bagaimana nilai yang mereka bangun dalam 
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hubungan. Untuk lebih mempermudah pembaca, dalam bahasan ini akan di 

pilah aktor-aktor yang saling berhubungan. Berikut adalah pemetaan pihak-

pihak yang berkonflik.  

a. Perhutani dan LMDH 

Hubungan yang sudah lama dibangun sejak tahun 2005 tidak 

menjamin suatu hubungan kerja sama dapat berjalan mulus dan tanpa 

dinamika.  Hubungan kerja sama antara Perhutani dan LMDH yang 

berkembang menjadi kerja sama pada sektor wisata ini menimbulkan 

pertentangan antara keduannya semakin terlihat. Jika dilihat dari isu 

konflik yang muncul, hubungan Perhutani dan LMDH-lah yang paling 

terlibat dalam pengelolaan Wana Wisata Rintisan Buki Ongakan. 

 LMDH merupakan kepanjangan tangan dari Perhutani, dan LMDH 

sudah dianggap sebagai wakil Perhutani untuk masyarakat. Tidak hanya  

masyarakat umum, menurut kemitraan pengelolaan wisata LMDH selama 

ini menjadi kepanjangan lidah dari Perhutani. Meskipun demikian LMDH 

secara langsung dikendalikan oleh Perhutani dalam pengelolaan wisata ini. 

Kendali Perhutani atas LMDH ini pihak LMDH dijadikan sebagai 

objek bukan subjek kemitraan. Sebagai pemegang bagian hasil paling 

besar dalam pengelolaan wana wisata, Perhutani justru memiliki porsi 

sangat sedikit dalam pengembangan dan pembangunan fasilitas di dalam 

tempat wisata, LMDH bersama Karang taruna  misalnya telah melakukan 

pembangunan ayunan dan mushola. Dengan biaya secara mandiri LMDH 

memiliki niatan agar pengunjung nyaman, namun disisi lain Perhutani 
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hanya membantu dalam porsi yang sedikit. Hal ini dikonfirmasi oleh ketua 

LMDH dalam wawancara yang dilakukan.  

L: terus pembangunan nopo-nopo, koyok bandulan, musholah  

P: nggih lembaga.  

L: biayane sangking Perhutani nggih? 

P: biayane nggih lembaga, mangke disukani bantuan sangking 

Perhutani 

L: oo biayane lembaga, lah ngoten niku dana e sangking pundi pak? 

P: nggih namine, nggih hasil penjualan karcis riyen tasih rejo-rejo ne 

niku kan,  terus dikelumpukno. Terus di ewangi Perhutani.  

 

L: Terus untuk pembangunan seperti ayunan dan mushola? 

P: iya Lembaga (LMDH) 

L: biayanya dari mana pak? Dari Perhutani? 

P: Tidak, ya dari Lembaga, nanti Perhutani membri bantuan. 

L:Terus itu biayanya dari mana pak? 

P: ya awalnya dari hasil penjualan tiket sewaktu masih ramai terus kami 

kumpulkan, kemudian Perhutani membantu 

Keterangan : L adalah peneliti, P: Ketua LMDH 

(Ketua LMDH, data dari Wawancara) 
 

Karena peran LMDH yang tidak seimbang dengan Perhutani maka 

sering terjadi sebuah kebingungan karena tidak adanya susunan organisasi 

dalam pengelolaan wana wisata. Oleh karenanya mandor Perhutani yang 

menjadi petugas lapangan bisa bertindak sewenang-wenang terhadap 

LMDH, keputusan yang digunakan saat operasi pelaksanaan wana wisata 

selama ini mau tidak mau harus menurut dengan kuasa mandor sehingga 

seolah-olah kerjasama kemitraan hanya menjadi pelembut kata walaupun 

tidak sesuai penerapannya.  

Hal ini menyebabkan proses kemitraan antara LMDH dan Perhutani 

menjadi tidak sesuai harapan. Contohnya dalam hal ini adalah LMDH 

memiliki tugas untuk menjaga loket masuk yang tugasnya adalah menjual 

karcis kepada pengunjung. Peran LMDH sebelum menjual karcis adalah 

harus memiliki surat tugas dari Perhutani terlebih dahulu pasalnya 
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Perhutani tidak ikut di lapangan dan fungsi surat tugas lainya adalah 

memastikan kejelasan waktu kepada petugas-petugas lain yang sedang 

berjaga sehingga tidak akan ada kebingungan saat pelaksanaan tugas dan 

ketentuan yang harus mereka jalankan saat itu. 

Selama ini Perhutani membagi tugas dan menempatkan LMDH 

secara lisan tanpa adanya perjanjian secara resmi. Berikut adalah 

pengakuan dari ketua LMDH pada kesempatan FGD yang dilakukan 

bersama peneliti 

Ngih maksud kulo niku lek ngongkon niku mboten secara lesan 

kudu enek surat tugas e. Sak derenge surat tugas nggih mboten 

wonten. 

Iya maksud saya seperti itu, kalau memerintah harus ada surat 

tugas tidak secara lesan. Sebelumnya memang belum ada surat 

tugas. 

(Ketua LMDH, data dari FGD 8 Februari 2017) 

 

Tidak adanya perizinan pendirian wisata, tidak adanya kesepakatan 

tentang harga dan pajak tiket masuk ditambah dengan tidak adanya lembar 

kerja sama dan surat tugas membuat pengelola tersandung kasus dugaan 

korupsi dan ditangani oleh Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres 

Kediri. Karena adanya kasus ini, bukan Perhutani yang menjadi bulan-

bulanan untuk dimintai keterangan melainkan LMDH. Karena LMDH 

adalah orang yang berada di lapangan sehari-hari.  

Karcis kan jenengan pelaksana ngih, terus Perhutani nopo 

wonten sing jogo mriku? Mboten wonten kan? 

Ibarat e lek wonten ngeteniniki jenengan kan ngambil 

kesepakatan dalam lembaga soal e sing di tabrak yo aku sing di 

sentuh hukum yo aku. Saking Karang taruna mboten disentuh soal e 

unsur pelaku itu dapat uang berarti bendahara, jenengan 

bendahara berarti aliran uang melalui jenengan. 

Karcis anda adalah pelaksana di lapangan kemudian Perhutani 

kan tidak ada yang berjaga di situ? Tidak ada kan? 
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Ibaratnya kalau sudah kejadian seperti ini anda harus 

mengambil kesepakatan dalam lembaga, karena aku (LMDH) yang 

ditabrak dan aku (LMDH) yang di sentuh hukum. Meskipun Karang 

taruna tidak tersentuh hukum karena unsur pelaku itu yang mendapat 

uang yaitu bendahara. Berarti aliran uang melalui jenengan.  

(Babinkamtibmas, data dari FGD 8 Februari 2017) 

 

Dalam pernyataan yang di sampaikan oleh babinkamtibmas diatas 

dapat diketahui bahwa justru LMDH lah yang tersentuh hukum padahal 

jika melihat alur dan proses pembagian hasil penerapan harga tiket diatur 

sepenuhnya oleh Perhutani. Oleh karena itu LMDH dapat dikatakan 

sebagai alat Perhutani untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya 

sampai legalitas yang seharusnya dipenuhi bisa diterjang. Ketidaktahuan 

hukum yang berlaku tersebut justru menjadi bumerang bagi LMDH dalam 

hubungan kemitraan yang mereka jalankan. Berikut adalah kutipan 

pernyataan dalam FGD yang dilakukan. 

Legalitas niku maksud e jenengan mungut 5rb ataupun 10rb 

nominal seperti itu pajek e wonten itungan e piyambak, Perdane 

wonten itungan terus arahnya ke mana. La sakmeniko lek jenengan 

mboten ngertos arah e sami mawon, nyuwun sewu ngih ‘ jenengen 

niku di damel alat’ 

Legalitas itu maksudnya ketika anda menetapkan harga 5000 

Ruiah atau 10.000 Rupiah itu ada hitungan pajaknya sendiri. Terus 

dalam PERDA juga ada hitungannya sendiri dan arahnya kemana. 

Sekarang kan anda (LMDH) kan juga tidakmengetahui arahnya 

kemana. Mohon maaf ya Anda itu ‘sebenarnya dibuat alat’ 

(Babinkamtibmas, data dari FGD 8 Februari 2017) 

 
Memang, Saya berfikir memang seperti itu, LMDH dan 

Karang taruna itu diperlalat oleh Perhutani. 

Tenan, kulo mikir ancene niku, Karang taruna kalian lembaga 

niku di plokoco. Kalian Perhutani. 

(Pak Ipin, LMDH, data dari FGD 8 Februari 2017) 

 

LMDH sebagai alat Perhutani merupakan sebuah fenomena yang 

sangat merugikan bagi LMDH. Perhutani menggunakan kekuasaannya 

untuk melindungi diri dari jeratan hukum dan memasang topeng seolah-
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olah LMDH lah yang paling bertanggung jawab di dalam pengelolaan 

wana wisata tersebut. Hal ini juga diungkapkan oleh babinkamtibmas, 

ucapan babinkamtipmas ini merujuk kepada hasil berita acara pemeriksaan 

(BAP) di Tipikor Polres Kediri yang memperlihatkan bahwa Perhutani 

seolah-olah bisa saja lepas tangan karena mempunyai kekuasaan yang 

lebih besar daripada kemitraan lain serta tidak adanya perjanjian resmi 

berupa hitam di atas putih. 

Nyuwun sewu ngih, struktur yang di bentuk oleh Perhutani 

untuk pengkarcisan ongkan itu sendiri kalaupun dari Perhutani mau 

cuci tangan, terlalu gampang pak. Nyuwun sewu kulo ngomong 

ngeteniki ngih kulo mendapatkan sumber yang ahkurat, kulo 

rumiyin ngih teng tipikor ngih teng krimsus pak, dados kulo niku 

tahu dasar-dasarnya. Kulo kiyambak ngih sakniki teng reskrim e 

polsek mriki sekaligus menjabat babinkamtibmas Desa Besowo.  

Mohon maaf ya, struktur organisasi yang belum terbentuk 

oleh Perhutani untuk pengkarcisan Ongakan itu sendiri. Membuat 

Perhutani kalua mau cuci tangan sangatlah mudah. Mohon maaf 

saya berani berbicara seperti ini karena saya mendapatkan sumber 

yang ahkurat, saya dulu juga di Tipikor di krimsus pak, jadi saya 

tahu dasar-dasarnya. Saya sekarang juga di Reskrim polsek sini 

sekaligus menjabat babinkamtibmas Desa Besowo. 

(Babinkamtibmas, data dari FGD 8 Februari 2017) 

 

Dari pernyataan diatas dan berdasarkan bukti-bukti yang ada 

hubungan kemitraan antara LMDH dan Perhutani dapat dikatakan tidak 

sehat karena kekuasaan yang lebih besar menguasai dan mengendalikan 

LMDH dan juga aktor kemitraan lainnya yang lebih kecil. Hubungan 

antara keduanya dapat dikatakan sebagai hubungan konflik secara 

langsung.  
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b. LMDH dan Karang taruna 

Pihak yang selanjutnya terlibat dalam konflik secara langsung ialah 

LMDH dan karang taruna. Sebenarnya tingkat kekuasaan antara LMDH 

dan Karang taruna dalam pengelolaan wana wisata adalah sejajar, 

keduanya merupakan mitra kerja yang sama-sam bertugas pada pos-pos   

petugas lapangan. Kedua mitra ini juga memiliki kemiripan seperti  sama-

sama mendapatkan jatah sebesar 10% dari hasil penjualan tiket, sama-

sama memiliki kewajiban untuk ikut merawat dan mengembangkan 

tempat wisata salah satu yang mereka kerjakan adalah dalam bentuk kerja 

bakti namun yang membedakan adalah LMDH bekerja untuk menjual 

karcis di pintu masuk sedangkan Karang taruna bekerja di keamanan dan 

jasa parkir yang lokasinya dekat dengan Bukit Ongakan.  

Penjadwalan piket menjadi masalah bagi kedua belah pihak  

pasalanya baik pihak karang taruna dan maupun pihak LMDH menjadi 

pihak yang selalu berada di lapangan setiap hari untuk menjalankan 

tugasnya. Pelaksanaan operasi pengelolaan sehari-hari yaitu LMDH dan 

Perwakilan karang taruna diambil dari masing-masing dusun sebanyak 2 

orang namun dalam prakteknya dari 8 dusun yang ada di Desa Besowo 

terdapat satu dusun yang tidak aktif dalam menjalankan tugas tersebut 

yaitu Dusun Jaban. Adanya ketidakaktifan dari salah satu dusun tentunya 

menjadikan suatu kebingungan bagi pihak LMDH karena ketika Dusun 

Jaban terjadwalkan untuk menjaga area parkir justru tidak ada orang yang 

datang sehingga berdampak pada keadaan semrawut di sekitar area wisata.  
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Tidak hanya itu, terkadang perwakilan dari karang taruna juga terkesan 

seadanya yaitu dengan sistem "siapa yang mau" oleh karena itu ketika di 

lapangan sering terjadi bahwa perwakilan karang taruna yang dikirrimkan 

adalah anak-anak dan bukan orang dewasa.  

Kan niki perdusun pun wonten perwakilan e. Teng mriku kan 

mboten Karang taruna dusun tapi Karang taruna desa. La perdusun 

kan wonten perwakilan e, la kados jaban kok mogok niku pripun. 

Kedah di tangkleti, sing semerep ngih ketua ne. Kados jaban niku 

ngih damel masalah. Makane lek pemuda dusun e saget akor, 

mboten kados ngoteniku.  

Kan ini perdusun ada perwakilannya, di sana kan bukan 

tanggung jawab tanggung jawab Karang taruna dusun namun 

Karang taruna desa. Kemudian perdusun juga sudah ada 

perwakilannya, seperti jaban kok mogok itu bagaimana? Harus di 

telusuri, yang tau pasti ketuanya. Karena seperti jaban tersebut 

menimbulkan masalah. Jadi pemuda dusun itu harus kompak, tidak 

seperti ini. (Pak Sangli, LMDH. data dari FGD 8 Februari 

2017) 

 
Karang taruna per dusun niku ngih sing wonten tanggung 

jawab e, teng mriku mboten urusan arto sekedik pak, uruasan e arto 

gede, lek diteri lare SD SD teng mriku ken jogo, niku tanggung 

jawab e nopo? 

Karang taruna setiap dusun itu juga harus ada tanggung 

jawabnya . disana tidak hanya mengurusi uang yang sedikit pak, 

urusannya uang yang banyak, kalua yang dikirimkan anak SD dan 

anak SD yang menjaga itu di mana letak tanggung jawabnya?. (Pak 

Sangli, LMDH. data dari FGD 8 Februari 2017) 
 

Dari hal tersebut LMDH merasa gusar terhadap perilaku karang 

taruna dan menganggap bahwa tidak adanya keseriusan sebagai  mitra 

pengelolaan wana wisata. LMDH juga menganggap bahwa Karang taruna 

belum bisa bertanggung jawab atas tugasnya.  

Masalah tersebut langsung disampaikan kepada ketua Karang taruna 

beserta catatan lapangan sebagai laporan sehingga dibentuk tim dari dusun 

sumberejo untuk menggantikan dusun jaban yang tidak aktif. Tidak hanya 

itu, LMDH juga mencium adanya oknum Karang taruna yang 
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memanfaatkan kesempatan untuk melakukan pungutan liar di lokasi 

parkir, padahal biaya parkir sudah dibebankan di loket penjualan karcis. 

Harga karcis masuk adalah 5000 rupiah ditambah dengan biaya parkir 

sebesar 3000 rupiah sehingga pengunjung harus membayar sebesar 8000 

rupiah. Hal ini di manfaatkan oleh oknum piket yang menjaga bagian 

parkir, dengan kedok ‘parkir seikhlasnya’ yang mendorong para 

pengunjung mengeluarkan uang lebih. Tidak adanya atribut yang jelas 

membuat petugas piket tidak terlihat selayaknya petugas.   Hal ini juga 

diketahui oleh pihak LMDH.  

Terus teng mriku kudu seragam, lek wonten tanda anggota 

ngih mboten nopo-nopo, niku urasan e pak wawan.  Soal teng mriku 

wonten kasus di isor kon bayar terus di duwur kon bayar maneh. 

Mboten kok laporan tok, polisine ngih ngecek piyambak. 

Terus disana juga harus berseragam, kalua belum ada cukup 

dengan tanda pengenal anggota juga tidak menajdi masalah. Itu 

urusannya pak wawan. Karena di sana ada kasus dibawah sudah 

bayar diatas di suruh bayar lagi. Ini bukan hanya laporan saja namun 

pihak kepolisian juga sudah mengecek sendiri. (Pak Sangli, 

LMDH. data dari FGD 8 Februari 2017) 
 

Berdasarkan catatan lapangan yang ada serta konfirmasi dari pihak 

karang taruna, permasalahan ini terjadi karena  karang taruna yang sedari 

awal sudah menyiapkan tanda pengenal sebagai atribut petugas wana 

wisata tetapi jumlah orang yang dikirimkan setiap harinya melebihi 

ketentuan yaitu sebanyak 4-6 orang. 

 Bukan hanya masalah tersebut, pelaksanaan kerja bakti oleh pihak 

pengelola juga tidak tertib selama ini. Dalam pengelolaan wisata bekas 

letusan Gunung Kelud pengelola menerapkan hari kamis sebagai hari kerja 

bakti bersama, tujuan kerja bakti disini ialah untuk memperbaiki jalan dan 
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fasilitas yang ada di kawasan wisata namun dalam prakteknya kerja bakti 

hanya diikuti oleh LMDH dan karang taruna sedangkan pihak Perhutani 

sebagai pemilik lahan tidak pernah sekalipun mengikuti kerja bakti. Dalam 

kegiatan kerja bakti selama ini selalu diikuti oleh seluruh anggota LMDH 

dan karang taruna. Karang taruna mengirimkan setiap perwakilan dari 8 

dusun masing-masing kecuali Dusun Jaban, biaya untuk makan dan rokok 

ditanggung oleh masing-masing pengelola dan tidak menggunakan uang 

operasional walaupun kegiatan tersebut resmi masuk ke dalam agenda 

pengelolaan. Seperti yang diungkapkan ketua Karang taruna sebagai 

berikut 

L: terus lah lek kerja bakti jalan niku, biaya ne sangking pundi? 

X: nggih kesadaran sendiri hahaaaa, wong-wong iku. Masio 

arek Karang taruna kerja bakti yo kesadaran diri, ora 

jagakno opo-opo soko lembaga. 

L: terus kalua kerja bakti pembenahan jalan biaya dari mana? 

X: ya kesadaran sendiri (tertawa) orang-orang itu. Meskipun 

Karang taruna kerja bakti itu juga merupakan kesadaran 

tidak meminta apa apa dari Lembaga.    
(Pak Wawan Ketua. data dari Wawawncara  8 Februari 

2017) 

 

 Hal ini mendorong LMDH memberikan kritik terhadap kinerja 

karang taruna yang tidak beres karena orang-orang yang mengikuti kerja 

bakti akan jenuh dan merasa keberatan sehingga berdampak pada 

berkurangnya jumlah orang yang mengikuti kerjabakti rutin tersebut. 

c. Perhutani dan Karnag Taruna 

Hubungan Karang taruna dan Perhutani merupakan hubungan yang 

tidak langsung. Meskipun menjadi mitra dalam pengelolaan wana wisata 

namun kesempatan untuk bertemu dengan Perhutani secara langung 
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menjadi hal yang sulit untuk direalisasi bahkan untuk sekedar 

menyampaikan aspirasi harus melalui LMDH dan tanpa ada proses 

selanjutnya. Oleh karena itu konflik yang terjadi antara Perhutani dan 

karang taruna merupakan konflik yang terjadi secara tidak langsung. 

Selain tidak pernah sekalipun bertemu secara langsung untuk membahas 

kerjasama dalam pengelolan wana wisata, kedua belah pihak hanya 

sesekali bertemu secara ketidaksengajaan pada saat di lokasi wisata saat 

beberapa petugas Perhutani melakukan patroli. Pembahasan diatara karang 

taruna dan Perhutanipun sangat terbatas, kebanyakan Perhutani selalu 

mengarahkan untuk berkordinasi dengan LMDH. 

Sebagai pihak yang memiliki kekuasaan tertinggi diantara pihak 

yang lain, Perhutani mengontrol kinerja karang taruna dengan sangat kuat. 

Selama ini Karang taruna juga harus menuruti apapun keputusan LMDH 

sebagai pihak tertinggi kedua setelah Perhutani. Sesekali karang taruna 

merasa tidak puas dengan ketentuan pembagian hasil namun mereka juga 

tidak dapat berbuat apa-apa. 

d. Perhutani dan Pemerintah Desa 

Tidak adanya koordinasi atara kedua pihak sering menimbulkan 

sebuah perselisihan dan membuat salah satu pihak dirugikan, dalam hal ini 

adalah pemerintah desa. Pemerintah desa tidak pernah diikutsertakan 

dalam musyawarah terkait pembagian hasil wisata sebelumnya namun 

pihak Perhutani telah menetapkan besaran bagian yang diterima oleh 

pemerintah desa yaitu sebesar 3% dari penjualan tiket. Sayangnya, 
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ketentuan hak 3% tersebut tidak pernah diterima oleh pemerintah desa 

selama ini. Berdasarkan catatan lapangan tanggal 18 Desember 2016 

kepala desa sempat memanggil salah satu mandor Perhutani dan meminta 

kejelasan tentang jatah pembagian hasil tersebut namun hingga sekarang 

masih belum ada kepastian dari pihak Perhutani. Namun kepala desa tidak 

lagi meminta bagiannya karena baginya dapat menimbulkan konflik 

kepala desa memilih untuk diam dan tidak menanyakan kembali bagiannya 

kepada perutani. 

5.1.4 Attitudes/Feelings (Sikap) 

Untuk lebih memahami peta konflik yang terjadi dalam pengelolan 

Wana Wisata Rintisan Bukit Ongakan maka peneliti akan memberikan 

gambaran mengenai sikap dari masing-masing aktor yang berkonflik. Sikap  

adalah perasaan dan persepsi yang memengaruhi pola perilaku konflik. Sikap 

bisa muncul dalam bentuk yang positif maupun negatif bagi konflik. 

Perhutani sebagai aktor yang memiliki kekuasaan dalam pengelolaan 

kawasan bekas letusan Gunung Kelud ini merasa dirinya tetap berhak untuk 

mengatur segala yang ada di dalam kegiatan pengelolaan meskipun terdapat 

beberapa pihak lain sebagai mitra.  

Jika dari sisi LMDH sikap yang ditunjukan adalah LMDH merasa 

perjuangan mereka sangat berat karena mereka sadar bahwa pada tahap 

merintis sebuah kawasan wisata terdapat oknum-oknum yang tidak sepaham. 

Dan mereka juga merasa menjadi alat dari Perhutani. Namun mereka merasa 

tidak dapat berbuat apa-apa karena mereka merasa hidup di tanah perutani 
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dan mencari penghidupan di tanah Perhutani oleh karenanya mau tidak mau 

mereka harus tunduk terhadapnya. 

Sikap yang ditunjukkan oleh LMDH ke Perhutani berbeda dengan sikap 

LMDH ke Karang taruna. LMDH meminta Karang taruna untuk lebih serius 

dalam bekerjasama dan tidak asal-asalan dalam mengirimkan perwakilannya 

sebagai petugas jaga. 

Sudah beberapa kali pihak karang taruna mengajukan untuk melakukan 

pertemuan dengan Perhutani namun tidak ada tanggapan dari pihak Perhutani. 

Perhutani hanya menyampaikan keputusan terkait pengelolaan melalui 

LMDH kemudian disampaikan kepada karang taruna. Hal tersebut 

memancing kekesalan karang taruna terhadap Perhutani ditambahlagi dengan 

sikap LMDH yang seakan juga berkuasa atas karang taruna walaupun 

keduanya memiliki tingkat yang sejajar.  

Berbeda dengan sikap pemerintah desa yang lebih santai menghadapi 

ketidakseimbangan dalam mengelola wana wisata, kasus pembagian hasil 

yang tidak adil memaksa kepala desa bersikap tegas dengan memanggil 

mandor pehutani dan menanyakan keputusan tersebut secara matang. 

Meskipin akhirnya pemerintah desa tidak lagi mempermasalahkan kasus 

tersebut dan bersikap pasrah terhadap segala bentuk pembagian hasil tersebut 

agar tidak menimbulkan masalah baru. Pemerintah desa juga pernah 

mengumpulkan LMDH, karang taruna dan mengundang Perhutani untuk 

membicarakan perkembangan wisata namun lagi-lagi Perhutani tidak hadir 

pada undangan tersebut.   
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5.1.5 Behaviour (Perilaku/Tindakan) 

Perilaku adalah aspek tindak sosial dari pihak berkonflik, baik muncul 

dalam tindakan tanpa kekerasan (non-coercive action) maupun dengan 

menggunakan kekerasan (coercive action). Terdapat 4 aktor pengelola 

Kawasan bekas letusan Gunung Kelud namun ke empatnya memiliki cara, 

perilaku dan tindakan yang berbeda dalam menghadapi konflik yang ada.  

LMDH adalah pihak yang dapat dikatakan sebagai paling dirugikan ini 

justru memiliki sikap yang diluar dugaan. Pasalnya LMDH merasa 

perjuangan mereka sangat berat. hal ini terbukti pada saat LMDH harus 

menghadapi beberapa proses hukum sebagai bentuk pertanggungjawabannya 

terhadap pengelolaan wana wisata, peran dan fungsinya harus berhenti untuk 

sementara waktu dan tetap melanjutkan pengelolaan kembali dengan  

perintah dari Dinas Pariwisata 

karang tarunane kan mikir a ngirit, jek panggah melok kan 

ngesakno rugine tambah nemen. Yowes mundur ae sek, ben dijogo arek 

kampungan ae.  

Kartang taruna kan berfikir untuk menghemat, kalau teteap 

ukut dalam pengelolaan kan kasihan nanti akan menimbulkan 

kerugian lebih besar. Akhirnya kita mundur dulu. Agar sementara 

dijaga pemuda dusun Sidodadi.  

( Ketua LMDH . data dari Wawawncara  8 Februari 2017) 

 

 

Berbeda dengan karang taruna yang memutuskan untuk mundur 

sebagai mitra pengelola wana wisata karena hasil yang tidak sesuai dengan 

apa yang sebelumnya ditargetkan ditambahlagi dengan semakin 

mengeruhnya kondisi pengelolaan setelah terjerat ke jalur hukum membuat 

kondisi di lapangan tidak kondusif, suasana was-was menjadi alasan utama 
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bagi mereka untuk berhenti tidak hanya itu semakin menurunya pengunjung 

juga berdampak pada penghasilan mereka. 

Hal serupa juga ditunjukkan oleh pemerintah desa, pemerintah desa 

terkesan tidak mau ikut campur dan menyerahkan pengelolaan ini ke 

pemerintah daerah Kabupaten Kediri karena baginya dengan menyerahkan 

masalah terkait pengelolaan wana wisata secara tepat ditangani oleh Dinas 

Pariwisata. 

5.1.6 Intervention (Campur Tangan Pihak Lain) 

Intervensi adalah tindakan sosial dari pihak netral yang ditunjukkan 

untuk membantu pihak-pihak yang terlibat dalam konflik agar dapat segera 

melakukan upaya penyelesaian. Dalam kasus konflik pengelolaan wisata 

yang ada di kawasan bekas letusan Gunung Kelud ini terdapat pihak yang 

mencoba mengintervensi agar konflik tidak lagi berlanjut yaitu pemerintah 

daerah melalui Dinas Pariwisata.  

Dalam proses intervensi yang dilakukan oleh pemerintah daerah 

Kabupaten Kediri tidak langsung tertuju pada bagaimana upaya yang harus 

dilakukan untuk menyelesaikan konflik yang sedang terjadi melainkan 

menjadi pihak ketiga sebagai penengah diantara pihak-pihak yang berkonflik. 

justru yang di lakukan oleh pemda yang seharusnya menjadi penengah 

konflik diawali dari kecemburuan. Di mana kecemburuan itu karena tidak 

adanya pemasukan yang diterima Pemda ketika wisata tersebut dikelola. Dan 

dalam pengelolaan Pemda yang notabennya sebagai regulator tidak dilibatkan 

sama sekali.  
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Karena rasa cemburu atas peralihan fungsi lahan bencana menjadi lahan 

wisata maka pemerintah daerah setelah mendapatkan laporan dari masyarakat 

yang melaporkan kasus ini ke unit tindak pidana korupsi polres Kediri atas 

dugaan ilegalnya tempat wisata tersebut, hal ini diungkapkan oleh 

babinkamtibmas Desa Besowo yang juga merupakan mantan anggota 

krimsus polres Kediri. Berikut adalah pernyataannya.  

Ngih itu kecemburuan dari pemda melihat disitu ada prospek dan 

di bumbui ada laporan dari bawah, akhirnya mencuatlah begini pak. 

(Babinkamtibms. data dari Wawawncara  8 Februari 2017) 

 

Tidak lama setelah laporan dari pemerindah daerah tersebut, unit tipikor 

akhirnya melakukan penyelidikan yang dilanjutkan dengan Operasi tangkap 

tangan (OTT) dan menyeret pengelola seperti LMDH dan Perhutani yang 

merupakan pelaksana di lapangan harus dimintai keterangan lebih lanjut 

terkait pengelolaan wana wisata tersebut sedangkan pihak pemerintah desa 

dan karang taruna lolos dari penyidikan kerena tidak memenuhi unsur 

tersangka.  

OTT berdampak pada mandeknya pengelolaan yang dilakukan oleh 

mitra pengelola yaitu Perhutani, LMDH, Karang taruna dan pemerintah Desa 

Besowo yang kemudian muncul opsi untuk pengelolaan wisata bekas letusan 

Gunung Kelud untuk diserahkan ke pemerintah terkait dalam hal ini adalah 

Dinas Pariwisata Kabupaten Kediri.  

5.1.7 Outcome (Hasil Akhir) 

Outcome adalah dampak dari berbagai tindakan pihak-pihak berkonflik 

dalam bentuk situasi. Konflik yang terjadi di kawasan bekas letusan Gunung 
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Kelud berdampak pada kegiatan pengelola dan minat wisatawan. Dampak 

bagi pengelola yaitu pada hubungan kerja sama bagi aktor kemitraan seperti 

LMDH, Karang taruna dan pemerintah desa yang menyadari bahwa selama 

ini terjadi sebuah penindasan sekaligus dijadikan alat oleh oknum Perhutani 

untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karenanya dalam hal ini aktor karang 

taruna memutuskan untuk mengundurkan diri dari pengelolaan. Bukan hanya 

karena hubungan yang terjalin menjadi tidak baik namun karena pembagian 

hasil operasional yang tidak sesuai dengan yang telah ditargetkan. Penurunan 

wisatawan secara drastis juga membuat mereka memutuskan untuk 

mengundurkan diri dengan alasan tidak ingin menjadi beban pengelolaan.  

Dampak dari adanya konflik kekuasaan yang terjadi dalam pengelolaan 

wana wisata ini juga membawa pihak pengelola terpaksa menempuh jalur 

hukum, LMDH dan Perhutani menjadi pihak yang terseret. LMDH 

berkeinginan untuk mengakhiri pekerjaan mereka sebagai pengelola wana 

wisata pasalnya dengan adanya kejadian tersebut LMDH lah yang menjadi 

bulan bulanan padahal di sisi lain pihak Perhutani mencoba untuk melepaskan 

tanggungjawabnya sebagai petinggi pengelolaan. Hal ini terbukti dari 

keterangan BAP setelah melakukan penyidikan. 

 Kejadian tersebut berdampak pada penutupan sementara kawasan 

wisata dan membebaskan wisatawan keluar masuk tempat wisata tanpa 

pungutan biaya karcis masuk maupun tiket ke wahana yang ada. Tidak hanya 

itu wacana peralihan pengelolaan juga sangat santer terdengar. Wana wisata 

akan dikelola oleh Dinas Pariwisata terbukti dengan terlaksanakannya 
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kunjungan ke lokasi wisata serta pengadaan rapat dengan pengelola lain yaitu 

Perhutani, LMDH, Karang taruna dan pemerintah desa. Hasil musyawarah 

tersebut adalah pihak-pihak yang terkait tersebut sepakat untuk 

menandatangani surat perjanjian kerjasama. Sembari menunggu peraturan 

daerah yang resmi tentang pembagian hasil, Dinas Pariwisata mengembalikan 

pengelolaan untuk sementara ke mitra pengelola. Berikut adalah pernyataan 

dari PLT Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kediri yang dihubungi lewat 

wawancara telepon.  

Iya pada bulan maret 2017 kita sudah melakukan perjnajian 

kerjasama tapi ini sedang menunggu peraturan daerah. nanti kalau 

Perda sudah turun kita bisa langsung eksekusi. untuk sekarang 

pengelolaan masih dikelola seperti biasa oleh pihak Perhutani. (Adi 

hasto, PLT Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kediri. 

wawancara lewat telepon) 

 

5.2 Pengelolaan Wisata Bekas Letusan Gunung Kelud Dalam Persfektif 

Konflik Dahrendorf 

Dalam setiap hubungan antara manusia antaupun antar kelompok sosial 

selalu tersimpul pengertian kekuasaan dan wewenang.6 Kekuasaan terdapat di 

semua bidang kehidupan dan dijalankan. Kekuasan adalah kemampuan untuk 

memerintah (agar yang diperintah patuh) dan juga memberi keputusan secara 

langsung maupun secara tidak langsung mempengaruhi pihak-pihak lain. Hak 

milik kebendaan dan kedudukan merupakan salah satu sumber kekuasaan. 

Birokrasi juga menjadi sumber kekuasaan, selain karena kemampuan khusus di 

bidang ilmu pengetahuan ataupun atas dasar peraturan hukum tertentu. Oleh 

                                                           
6Ely Chinoy, Society, an Introduction of Sociology, (New York: Random House,1961) hlm. 245 

dan seterusnya 
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karena itu dapat dikatan bahwa kekuasaan terdapat di mana-mana dalam 

hubungan sosial maupun dalam organisasi-oraganisasi sosial. Namun biasanya 

kekuasan berada pada organisasi yang dinamakan “Negara”. 

Hal ini tentunya sejalan dengan yang ada pada bahasan konflik 

pengelolaan wisata bekas letusan Gunung Kelud ini. Pasalnya lahan yang 

sekarang digunakan sebagai lokasi wisata secara hukum adalah milik Perhutani. 

Hal ini ditegaskan pada dasar hukum pelimpahan kewenangan pengelolaan 

hutan kepada perum Perhutani Pasal 21 UU.41 Th 1999 PP. No.6 TH 2007 Pasal 

4 (1) : Pemerintah dapat melimpahkan penyelenggaraan pengelolaan hutan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) bidang kehutanan. Oleh karena itu hak milik kebendaan atas lahan 

hutan yang ditempati sebagai lokasi wisata bekas letusan Gunung Kelud adalah 

milik Perhutani oleh karena itu Perhutani memiliki kekuasaan untuk megelola 

lahan tersebut.  

Kekuasaan selalu melekat dengan wewenang karena wewenang 

sebagaimana halnya dengan kekuasaan. Wewenang juga dapat dijumpai di 

mana-mana. Namun tidak selamanya kekuasaan dan wewenang berada dalam 

satu tangan. Wewenang dimaksudkan sebagai suatu hak yang telah ditetapkan 

dalam tata tertib sosial untuk menetapkan kebijaksanaan dengan kata lain 

seseorang yang memiliki wewenang bertindak sebagai orang yang memimpin 

atau membimbing banyak orang. Berbicara tentang wewenang, maka yang 

dimaksud adalah hak yang dimiliki seseorang atau sekelomok orang. 

Tekanannya adalah pada hak dan bukan pada kekuasaan. (Soekanto, 2013). 
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Jika dilihat dari sudut masyarakat, kekuasaan tanpa wewenang merupakan 

kekuatan yang tidak sah. Kekuasaan harus mendapatkan pengakuan dan 

pengesahan dari masyarakat agar menjadi wewenang. Sama seperti Max Weber 

dia membedakan kekuasaan dan wewenang. Kekuasaan adalah kemampuan 

untuk memaksakan kemauan seseorang meskipun mendapat perlawanan. 

Sedangkan wewenang adalah hak yang sah untuk mendapatkan kepatuhan. 

Sebagaimana bahasan kekuasaan Perhutani yang dimiliki karena ada 

hukum legal yang memberinya kekuasaan maka wewenang yang dimiliki 

Perhutani juga dapat dilihat sebagai wewenang secara rasional (legal) di mana 

wewenang yang disandarkan pada sistem hukum yang berlaku di dalam 

masyarakat. Sistem hukum disini dipahamkan sebagai kaidah-kaidah yang telah 

diakui serta ditaati oleh masyarakat dan bahkan telah diperkuat oleh Negara 

(Soekanto, 2013) contohnnya hukum Negara memerintahkan Perhutani untuk 

mengelola lahan hutan dan oleh karena itu seseorang atau sekelompok orang 

tidak akan bisa mengelola hutan yang secara hukum adalah milik Perhutani tanpa 

persetujuan dari Perhutani. Begitu pula dalam pengelolaan wisata bekas letusan 

Gunung Kelud ini seseorang atau sekelompok orang tidak dapat secara bebas 

memanfatkan kawasan bekas letusan gunung kelud tersebut sebagai tempat 

wisata secara bebas tanpa persetujuan dari pemilik lahan hutan yang dalam hal 

ini adalah Perhutani.  

Jika dilihat dari aspek kesejarahan, perubahan sosial akibat bencana alam 

letusan Gunung Kelud sangat berpengaruh kepada kehidupan masyarakat Desa 

Besowo. Perubahan dan pergeseran terjadi di beberapa sektor, terutama sektor 
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ekonomi. Di mana dari pertanian yang kemudian lahan yang di tempatinya 

hancur, maka perubahan masyarakat tidak dapat dihindari. Masyarakat akan 

mencari titik keseimbangannya yang baru. Memang keserasian dan 

keseimbangan dalam masyarakat merupakan keadaan yang diidam-idamkan 

setiap masyarakat namun ruang lingkup perubahan sosial membuat 

keseimbangan dalam masyarakat dapat berubah.  

Di mana perubahan ini terjadi pada masarakat Desa Besowo yang 

merupakan desa terdampak letusan gunung kelud tahun 2014. Perubahan terjadi 

dalam tubuh masyarakat pada sektor ekonomi di mana masyarakat mencari titik 

keseimbangan dengan memanfaatkan peluang kunjungan ke tempat bekas 

letusan Gunung Kelud yang kemudian muncul kelompok-kelompok masyarakat 

seperti kelompok pedagang, kelompok pemuda dusun yang bergotong royong 

dan kelompok petugas parkir yang juga ingin memanfaatkan ramainya 

kunjungan masyarakat yang penasaran untuk melihat kawasan bekas letusan 

Gunung Kelud tersebut. Hal ini dipandang kaum fungsionalis sebagai 

masyarakat adalah statis dalam sebuah keseimbangan yang bergerak dan setiap 

masyarakat akan tunduk kepada proses-proses perubahan.  

Namun ketika berbicara mengenai kekuasaan dan wewenang secara legal 

kawasan yang digunakan oleh kelompok-kelompok sosial yang memanfaatkan 

peluang ekonomi mereka menempati lahan milik Perhutani. Di mana kelompok-

kelompok ekonomi yang muncul ini dianggap sebagai kelompok yang 

merugikan bagi Perhutani dan dari sebagian masayarakat. Di mana kelompok-

kelompok ini membawa dampak seperti semakin banyaknya pedagang membuat 
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pemandangan menjadi tidak indah dan terkesan semrawut, juga munculnya 

kelompok pungli di dalam kegiatan kerja bakti atau gotong royong perbaikan 

jalan juga sangat merugikan para wisatawan yang berkunjung.  Oleh karena itu 

melihat keadaan seperti ini jika dipandang dari sudut fungsionalis bahwa 

masyarakat harus diikat dalam norma-norma, nilai-nilai dan moralitas bersama 

(Ritzer G. , 2012).  

Dibutuhkan peran kekuasaan dalam memelihara tatanan dalam masyarakat 

karena dalam kasus ini mulai terjadi perselisihan antara pemuda Dusun Sidodadi 

dan Dusun Besowo Timur yang berebut jalur pengunjung agar mendapatkan 

pemasukan yang lebih banyak lewat pungli yang mereka bungkus dalam 

kegiatan gotong-royong. Oleh karena itu peran pemerintah desa dalam hal ini 

kepala desa untuk meredakan hal tersebut sangat dibutuhkan pasalnya kepala 

desa adalah pemegang kekuasaan atas kelompok-kelompok masyarakat tersebut 

mengambil keputusan bahwa kawasan bekas letusan Gunung Kelud ini harus 

dikelola.  

Namun penerapan kekuasan dan wewenang juga akan timbul gejala lain 

yang tampak yaitu perasaan tidak puas dari mereka yang diperintah. 

Ketidakpuasan ini dapat dikatakan sebagai pintu masuk dari sebuah 

pertentangan atau konflik. Pasalnya pertentangan atau konflik adalah fenomena 

yang tidak dapat dilepaskan dari masyarakat dalam kehidupan bersosial maupun 

berpolitik. Konflik dalam mahzab positivis pada dasarnya melahirkan konflik 

struktural.    
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Oleh karena itu munculah ide pengelolaan kawasan bekas letusan Gunung 

Kelud tersebut menjadi tempat wisata dengan pengelolaan bertujuan agar 

masyarakatnya lebih nyaman dan teratur serta tidak ada saling claim antara 

pihak-pihak lain khususnya antar masyarakat Desa Besowo karena mulai 

banyaknya gesekan dalam masyarakat Desa Besowo yang dapat menyebabkan 

konflik yang lebih besar.  

Sebagai pemegang kekuasaan dan wewenang secara legal Perhutani 

memiliki hak penuh untuk melakukan pengelolaan secara mandiri maupun 

secara kemitraan. Maka dari itu dibentuk dan disepakatilah pengelolaan yang 

berbasis kemitraan antara Perhutani, LMDH, Karang taruna dan pemerintah 

desa. Di mana posisi ke empatnya dalam pengelolaan adalah sebagai mitra dan 

seharusnya memiliki posisi yang setara. Di mana yang diungkapkan Kaswinto 

(1999) tentang konsep kemitraan yang mengemukakan bahwa prinsip kesetaraan 

bagi stakeholder merupakan sebuah kunci keberhasilan dalam membangun 

kemitraan. Prinsip dasar kemitraan adalah saling percaya, kesamaan kepentingan 

dan tujuan, kesamaan pandangan tentang cara-cara pencapaian tujuan tersebut, 

pembagian tanggung jawab yang jelas, pembagian hak yang jelas dan pembagian 

ongkos dan keuntungan yang adil berdasar kesepakatan bersama. Pendapat yang 

hampir sama dikemukakan oleh Iswantoro (1999).  

Oleh karena itu jelas dikatakan bahwa kekuasaan dan wewenang Perhutani 

atas lahan bekas letusan Gunung Kelud ini menjadi setara dengan aktor 

pengelola lainnya (khusus kawasan yang mereka kelola bersama). Di mana 

sekarang Perhutani dan mitra pengelola yaitu LMDH, Karang taruna dan 
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pemerintah desa memiliki hak yang sama dalam mengatur pengelolaan kawasan 

bekas letusan gunung kelud tersebut. Setelah adanya pengelolaan sedikit demi 

sedikit mulai terlihat berubah, saat pertama kali terlihat adalah pada bulan Juli 

2016 kawasan bekas letusan Gunung Kelud yang berada di    Desa Besowo ini 

sepakat mereka beri nama Wana Wisata Rintisan Bukit Ongakan dan mulai 

dilakukan pembagian peran dari masing-masing aktor pengelola secara 

sederhana dapat dijelaskan bahwa Pehutani adalah pihak yang bertugas untuk 

pengadaan tiket, sedangkan LMDH bertugas untuk menjaga dan bekerja di loket 

masuk, kemudian karang taruna bekerja di bagian divisi parkir sedangkan 

pemerintah desa sebagai pengawas.  

Di sinilah kritik dari pemikiran Talcot Parson tentang Teori Intregasi 

dibuktikan bahwa bentuk pengorganisasian yang di dalamnya seperti yang 

dilakukan keempat aktor pengelola tidak dapat menyelesaikan konflik seutuhnya 

karena baginya  suatu masyarakat terdapat hal yang penting yaitu konsensus, 

tetapi ia juga menekankan bahwa konflik adalah suatu yang melekat dalam 

kehidupan sosial (Susilo, 2008). Dahrendorf (1986) menyatakan bahwa setiap 

masyarakat dalam setiap waktu dapat menunjukkan pertikaian dan pertentangan 

serta memberikan kontribusi kepada sebuah perpecahan dan pertentangan, 

keduanya merupakan fenomena dalam masyarakat yang tidak dapat dihindari 

karena akan selalu diproduksi dari waktu ke waktu dan dapat memunculkan 

perubahan sosial.  

Baginya pengorganisasian pengelolaan secara kemitraan di kawasan bekas 

letusan Gunung Kelud tidak hanya membawa kebaikan namun terbentuknya 



 

163 
 

kelompok berkoordinasi ini juga memiliki kerentanan. Karena jika berbicara 

mengenai konflik Raft Dahrendorf antara kelompok-kelompok terkoordinasi 

(ICA/imperatively coordinated association) bukan analisis perjuangan kelas. 

Dahrendorf juga mengembangkan beberapa terminologi dari Max Weber, antara 

lain bahwa sistem sosial itu dikoordinasi secara imperatif melalui wewenang dan 

kekuasaan. Jadi kelompok terorganisasi seperti yang terjadi antara ke empat 

aktor pengelola ini justru dapat membentuk ruang konflik baru karena tidak akan 

mungkin aktor yang terlibat konflik akan berkonflik ketika tidak berada dalam 

sebuah sistem yang sama dan dalam sebuah sistem terdapat kekuasaan dan 

wewenang.  

Pemahaman Dahrendorf mengenai relasi-relasi dalan struktur sosial 

ditentukan oleh kekuasan. Kekuasaan merupakan sumber konflik. 

Kekhawatirannya tentang konflik hanya muncul dalam keterhubungan sosial 

inipun mulai terlihat dalam pengelolaan wisata bekas letusan Gunung Kelud 

seperti yang kita sudah lihat pada bagan di atas tentang pola komunikasi 

terbentuknya kesepakatan pengelolaan kawasan bekas letusan Gunung Kelud 

secara tidak sadar salah satu aktor yaitu Perhutani sudah menggunakan 

wewenangnya untuk mengendalikan pola komunikasi di antara ke empat aktor 

tersebut. Secara hukum kekuasaan atas lahan yang sebagaimana kita ketahui 

bahwa lahan tersebut adalah milik Perhutani dan secara sadar ketiga aktor lain 

akan menganggap bahwa Perhutanimasih memiliki wewenang untuk mengatur 

lahannya. Padahal seharusnya kekuasan yang dimiliki Perhutani sudah melebur. 

Namun karena keterbatasan pengetahuan ketiga pihak mengikuti pola 
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komunikasi yang secara tidak sadar diterapkan oleh Perhutani yaitu karang 

taruna dan pemerintah desa harus melewati LMDH untuk dapat berkomunikasi 

dengan Perhutani, hal ini tentunya bertentangan dengan prinsip dasar kemitraan 

yang mereka sepakati bersama. Mereka tidak mengetahui bahwa kedudukannya  

sejajar, hal ini berdampak kepada tidak sampainya keluhan dan aspirasi yang 

seharusnya berjalan sejajar dalam sebuah sistem pengelolaan kemitraan.  

Kekuasaan dipandang sebagai sesuatu yang positif jika penggunaan 

sumber-sumber kekuasaa adalah untuk mencapai tujuan yang dipandang penting 

dan harus contohnya bahwa kekuasaan digunakan untuk mencapai tujuan demi 

kesejahteraan bersama antara pengelola baik dari Perhutani, LMDH, karang 

taruna maupun pemerintah desa. Namun kekuasaan akan dipandang sebagai 

sesuatu yang negatif jika penggunaan sumber-sumber kekuasaan tersebut untuk 

mencegah pihak lain mencapai tujuannya atau ketika merugikan pihak lain. Hal 

ini seperti yang sedang dilakukan oleh Perhutani dalam hubungan kemitraannya 

tidak adanya surat perjanjian kerja sama antara semua pihak kemitraan ini 

mengindikasikan bahwa ada kekuatan-kekuatan pro-demokrasi yang Perhutani 

takuti dapat mengancam posisinya di dalam kawasan bekas letusan Gunung 

Kelud tersebut. Oleh karena ketika tidak adanya perjanjian kerja sama dan 

didukung oleh tidak adanya susunan organisasi otomatis membuat kedudukan 

Perhutani di dalam kemitraan semakin terlegitimasi. Saat kekuasaan merupakan 

tekanan (coersive) satu sama lain, kekuasaan dalam kelompok pengelolaan ini 

memelihara terjadinya legitimate. 
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Untuk lebih mudah memahami tentang bagaimana kekuasaan dan 

wewenang yang berjalan di pengelolan wisata bekas letusan Gunung Kelud ini 

kita perlu mengetahui bagaimana Dahrendorf memahami relasi dalam struktur 

sosial ditentukan oleh kekuasaan, ia juga mendefinisikan bahwa kekuasaan 

adalah sebagian dari kewenangan yang secara legal melekat akibat posisi 

individu dalam sistem dan struktur sosial. Kewenangan yang mampu 

menundukan individu lain tanpa kekuatan perlawanan (Dahrendorf, 1959). 

Perlu kita ketahui bagaimana kekuasaan dan wewenang yang bekerja 

ketika dalam ranah individu atau kelompok. Kekuasaan Perhutani sebagai 

‘kelompok’ adalah sebagai pengelola lahan dan dan di dalam kelompok 

Perhutani terdapat oknum pemegang kekuasaan. Di mana oknum pemegang 

kekuasaan ini juga memiliki wewenang yang melekat padanya. Di mana 

kewenangan itu dapat dinarasikan sebagai kemampuan untuk mempegaruhi 

proses dan pelaksaan keputusan publik.  

Kekuasaan dan wewenang Perhutani secara manifest juga terlihat pada 

aktor individu Perhutani yang dalam hal ini adalah mandor hutan yang membuat 

hubungan kemitraan semakin tidak sehat lagi di mana mandor yang merupakan 

petugas perhutai di lapangan menggunakan otoritasnya. Mandor yang dalam 

kesehariannya bertugas mengatur pengelolaan hutan dan mandor sudah terbiasa 

dengan pekerjaan memerintah dalam penanaman, pemeliharaan, dan 

penebangan belum bisa mengubah sepenuhnya sikapnya terhadap LMDH, 

karang taruna yang sekarang menjadi mitra kerjanya dalam pengelolaan wisata. 

Oleh karena itu hubungan antara Perhutani dengan LMDH, karang taruna dan 
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pemerintah desa tidak selalu berjalan dengan baik dan harmonis. Karena dapat 

dikatakan sudah keluar dari prinsip kemitraan.  

Meskipun dalam pengelolaan wisata bekas letusan Gunung Kelud ini 

Perhutani memiliki tiga mitra lainya yaitu LMDH, karang taruna dan pemerintah 

desa. Namun dalam kasus pembentukan sistem kemitraan Perhutani awalnya 

memiliki kekuasaan dan wewenang penuh untuk mengatur lahannya untuk 

dikelola sebagai tempat wisata karena secara hukum lahan hutan bekas letusan 

Gunung Kelud tersebut adalah hak Perhutani untuk mengelolanya, namun akan 

berbeda ketika dalam pengelolaan wisata ini menggunakan sistem kemitraan. 

Semua pihak akan mendapatkan hak yang sama dan bekerja sama untuk 

mengelola tanpa adanya kekuasaan dan wewenang yang timpang. 

Dominasi aktor individu Perhutani masih sangat terlihat dominan di mana 

pada mandor yang berada di lapangan LMDH sebagai mitra yang sejak 2015 

sudah bermitra dengan Perhutani tidak pernah menyadari bahwa seharusnya 

kedudukannya sebagai mitra adalah sejajar. LMDH selama ini hanya menjadi 

objek sebuah program yang diterapkan Perhutai tetapi bukan menjadi subjek 

pengambilan maupun pelaksanaan program kemitraan yang mereka usung. 

Tingkat pendidikan dari anggota LMDH yang mayoritas hanya lulusan sekolah 

dasar bahkan tidak tamat menempuh pendidikan dasar menjadi salah satu faktor 

yang menyebabkan LMDH sebagai mitra Perhutani tidak berbuat apa-apa dan 

cenderung menurut apa dan menjalankan perintah dari Perhutani. Hubungan 

kemitraan ini seperti hubungan antara mandor dan kuli atau bos dengan anak 

buahnya. Selama ini LMDH hanya menunggu perintah dari Perhutani dan 
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melaksanakannya. Hubungan layaknya antara bos dan anak buah ini masih 

terbawa di dalam pengelolaan wisata secara kemitraan yang mereka sepakati.  

Mandor Perhutani masih menempatkan dirinya sebagai bos dan mitra lain 

sebagai anak buahnya. Prinsip kemitraan yang mereka usung ini bertentangan 

dengan kekuasaan dan wewenang yang dijalankan oleh Perhutani. Perhutani 

masih menempatkan mitra lainnya sebagai objek bukan subjek kemitraan oleh 

karenanya kontrol penuh masih Perhutani rasa adalah miliknya.  

Bagi Dahrendorf yang lebih menekankan pada struktur otoritas 

(wewenang), bukan merupakan hubungan kekuasaan murni, di mana dalam 

pandangan kontrol atas alat produksi mencerminkan struktur otoritas yang 

melembaga, bukan dominasi yang semata-mata didasarkan pada kekuasaan. 

Kekuasaan Perhutani bukan merupakan kekuasaan yang murni dalam hubungan 

kemitraan namun stuktur otoritaslah yang lebih bekerja di dalamnya. 

 Sebenarnya LMDH dan Karang taruna sudah dilibatkan dalam proses 

perencanaan, pelaksanaan kegiatan pengelolaan wisata, namun dalam proses 

pengambilan keputusan masih ditentukan oleh Perhutani. Hubungan yang tidak 

seimbang ini menempatkan peran Perhutani yang lebih dominan sedangakan 

aktor-aktor lain terlihat hanya seperti pelengkap kemitraan, contohnya dalam 

tahapan perencanaan pengelolaan suatu kawasan wisata umumnya dibutuhkan 

dan  dikaitkan dengan aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, 

penempatan, pengarahan, memotivasikan dan pengambilan keputusan yang 

dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan 
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berbagai sumber daya yang dimiliki organisasi sehingga akan dihasilkan suatu 

produk atau jasa secara efisien. 

Entah apa yang ada dalam pikiran aktor yang bermitra ini, tanpa 

kepengurusan yang jelas mereka dapat melakukan pengambilan keputusan.  

Seperti ada kepentingan yang tersembunyi menjadi indikasi bahwa "ada udang 

di balik batu" dari salah satu aktor yang memiliki kekuasaan dan wewenang 

kepada aktor mitra yang lain. Bagi Dahrendorf  menekankan pada kepentingan-

kepentingan yang saling melekat dalam hubungan apa saja diantara mereka yang 

menggunakan kewenangan dan otoritas yang sah dan tunduk padanya, 

contohnya seorang Lurah memerintah staff kelurahan di balai desa. Bukan 

seorang lurah yang memerintah namun jabatannya lah yang memerintahnya. 

Terikat indvidu, lurah tidak lagi menjabat sebagai lurah maka staff kelurahan 

tersebut tidak akan dapat diperintah oleh individu lurah tersebut.  

 Adanya kepentingan dan distribusi kewenangan yang tidak merata 

membuat jalannya kemitraan menjadi tidak seimbang lagi. Ada kekuasaan dan 

wewenang yang tengah bekerja didalamnya otoritas dari pihak yang masih 

merasa paling tinggi kedudukannya. Oleh karena itu meskipun tidak ada susunan 

organisasi yang seharusnya melegitimasi bagi pemegang kewenangan atau 

wewenang untuk melakukan pengambilan keputusan pengelolaan kemitraan ini 

tetap berjalan dan masih dapat mengatur pihak lain. 

Dalam sebuah kerja sama antara Perhutani, LMDH, Karang taruna dan 

pemerintah desa Menurut Dahrendorf (1986) bahwa setiap keteraturan tidak 

didasarkan pada kebebasan personal, Dahrendorf mengungkapkan bahwa tidak 
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ada kerja sama yang dilakukan secara sukarela atau konsensus umum, tetapi 

terdapat pelaksanaan paksaan dari semua yang terlibat berdasar pada otoritas dan 

subordinasi. Teori konflik melihat apa pun keteraturan yang terdapat dalam 

masyarakat berasal dari pemaksaan terhadap anggotanya oleh mereka yang 

memiliki posisi di atas. Konflik juga menekankan pada peran kekuasaan dalam 

mempertahankan ketertiban dalam masyarakat (Ritzer, 2001) di mana apa yang 

telah dijelaskan diatas dapat tarik dalam sebuah narasi bahwa ada kekuasaan dan 

wewenang yang tengah mengatur LMDH, Karang taruna dan pemerintah desa 

untuk tunduk dalam alur pengelolaan yang ditetapkan pihak pemegang 

wewenang atau otoritas.  

Dengan meminjam pemikiran Dahrendorf tampaknya dipengaruhi oleh 

pemikiran Max Weber yang menyebut wewenang adalah legal formal sebagai 

sumber kekuasaan. Dahrendorf melihat wewenang bahwa relasi wewenang yaitu 

selalu antara super dan subordinat. Di mana subordinat adalah pihak yang 

tertindas atas kekuatan kekuasaan diatasnya yaitu pihak superordinat. Dalam hal 

ini sangat jelas terlihat dalam paparan penjelasan diatas bahwa pihak subordinat 

adalah LMDH, karang taruna dan pemerintah sedangkan pihak superordinat 

adalah Perhutani.  

Melalui kemampuan memaksakan hak oleh Perhutani ini sangat terlihat 

pada isu konflik tentang pembagian hasil. Di mana penentuan pembagian hasil 

wisata sepenuhnya ditentukan oleh Perhutani. Perhutani akan mendapatkan 

bagian sebesar 60% dari hasil penjualan tiket sedangkan LMDH dan karang 

taruna mendapatkan masing-masing 10%, kemudian pemerintah desa 
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mendapatkan 3% dan 7% untuk Muspika. Tidak hanya itu jalannya perputaran 

uang juga diatur di dalamnya di mana ketika mitra selain Perhutani tidak mau 

menerima kesepakatan tersebut maka muncul sanksi dan ancaman di mana 

Perhutani akan memutus hubungan kemitraan ini dan menyerahkan pengelolaan 

ke inverstor, yang nanti dampaknya akan membuat LMDH, Karang taruna tidak 

mendapatkan tempat lagi. Oleh karena acaman yang sedari awal sudah 

disampaikan maka mitra pengelolaa tetap tunduk kepada Perhutani. Hal tersebut 

merupakan bentuk dari sebuah bentuk penundukan kepada aktor yang lebih 

lemah di mana dengan sebuah kekuasaan atas dasar paksaan karena kekuasaan 

ini ditunjukan untuk mencapai kepentingan individu ataupun kelompok kecil 

dari pengelolaan yaitu Perhutani.  

Kekuatan superioritas Perhutani juga dinarasikan dalam bentuk yang lain, 

yaitu tentang ketidakterbukaan informasi dengan mitra yang lain. Hal ini 

membuat mitra lain tidak mengetahui proses dari hulu ke hilir pengelolaan mulai 

dari perizinan sampai surat perjanjian. Dengan cara membuat keadaan seolah 

baik-baik saja pemegang kekuasaan berusaha menguasai bidang-bidang 

kehidupan dalam masyarakat, cara-cara seperti ini tidak akan bertahan lama 

karena pasti timbul reaksi yang akan menghancurkan kekuasaan yang telah ada 

(Kolip, Elly M. Setiadi & Usman, 2011). 

 Superioritas Perhutani terutama pada aktor individu yang memiliki 

wewenang untuk bergerak secara bebas. Kewenangan ini dituliskan dalam 

bentuk penindasan kepada pihak superordinat. Penindasan ini terjadi di beberapa 

bentuk, mulai dari pekerjaan dilapangan sampai pembiayaan perawatan 
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diserahkan ke pihak yang subordinat. Padahal jika dilihat presentase pembagian 

hasilnya, merekalah yang mendapatkan hasil paling sedikit.  

Sebagai aktor yang menempati posisi subordinat LMDH, karang taruna 

dan pemerintah desa, mereka masih belum memiliki kepentingan untuk 

mengubah subordinat itu. Mereka hanya menuruti setiap proses yang 

dikehendaki oleh Perhutani. Pada dasarnya mereka hanya memiliki kepentingan 

semu (latent interest). Kepentingan semu ini hanya berada pada level indvidu 

yang tersimpan di bawah sadar, namun kepentingan semu ini akan tersadar pada 

mereka yang merasa tertindas sabagai kelompok subordinat. Sehingga 

menciptakan kelompok semu pula (quasi group) (Dahrendorf, 1959). 

Kepentingan semu dari setiap individu yang merasa bahwa mereka merasa 

pekerjaan sangat berat, dan juga mulai munculnya perasaan yang mereka 

tunjukkan dalam sebuah sikap kolektif dalam kelompok, sehingga muncul 

kelompok semu LMDH dan karang taruna. LMDH merasa perjuangan mereka 

sangat berat karena mereka sadar bahwa ini adalah tahap merintis sebuah 

kawasan wisata namun ada beberapa oknum yang tidak sepaham dengan 

pemahaman seperti ini karena tenaga yang mereka keluarkan tidak sebanding 

dengan hasil yang mereka dapatkan. 

Kepentingan semu dalam karang taruna juga ditunjukkan dari sikap 

anggota karang taruna yang mulai malas untuk ikut bekerja bakti dan tidak sesuai 

dengan jadwal piket di lokasi wisata. Di dalam kelompok semu tersebut juga 

muncul upaya untuk menekan salah satu pihak yaitu LMDH ke karang taruna. 

Tekanan ini berupa kewewenang dari LMDH yang digunakan. Kewenangan ini 
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bersumber dari kedudukan di masa lalu LMDH yang merupakan aktor 

kepercayaan Perhutani dan masih digunakan untuk menekan karang taruna. 

Tekanan itu berupa intervensi agar karang taruna tidak banyak mengeluh dan 

tetap tunduk pada peraturan yang ada. Seperti yang sudah dibahas pada 

pemetaan konflik yang terjadi pada LMDH dan karang taruna. Hal ini 

membuktikan bahwa kekuasaan dan wewenang akan terus ada dan melekat 

dalam setiap hubungan sosial individu atau kelompok meskipun mereka dalam 

posisi ditundukan sekalipun.  

Kepentingan semu dari kelompok semu ini akan menjadi kepentingan 

yang nyata (manifest interest) ketika ada proses penyadaran yang dilakukan oleh 

beberapa orang yang terlebih dahulu mengerti bahwa kepentingan harus di 

perjuangkan. Dalam kasus ini kepentingan kelompok semu akan menjadi 

kepentingan yang nyata ketika ada aktor lain yang menyadarkan mereka. Aktor 

yang dimaksud adalah babinkamtibmas Desa Besowo, di mana babinkamtibmas 

menyadarkan bahwa mereka sebenarnya sedang berada pada kondisi di mana 

sedang dimanfaatkan oleh Perhutani. Dengan penyadaran ini dinarasikan dalam 

bentuk tindakan oleh aktor subordinat. Fase ini akan menumbuhkan bentuk  

menyadarkan pada kepentingan yang benar-benar sadar pada kepentingan 

bersama dan perlu untuk diperjuangkan. Pada tahap inilah akan terbentuk 

kelompok terorganisasi, kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan akan 

melakukan gerakan pada posisi dominan kelompok terorganisasi lainnya yang 

dalam hal ini ditunjukkan pada sikap LMDH, karang taruna dan pemerintah desa 

yang bertemu dan menentukan sikap mereka terhadap Perhutani. Sikap yang 
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mereka tunjukan adalah ketika LMDH mulai sadar bahwa dirinya memang 

dijadikan alat oleh Perhutani. Mereka menyampaikan keinginannya untuk 

mengundurkan diri dari pengelolaan. Sedangkan karang taruna memilih untuk 

tidak melanjutkan kerja sama kemitraan ini. Dan juga pemerintah desa lebih 

memilih untuk menunggu kebijakan dari pemerintah daerah.  

Memang bagi Dahrendorf bahwa sebuah kelompok semu akan menjadi 

kelompok kepentingan karena beberapa kondisi sosiologis agar 

kelompok kepentingan semu tersebut dapat menjadi kelompok kepentingan 

nyata atau manifest, yaitu : (1) dalam kelompok laten memiliki pemimpin yang 

berani dengan konflik; (2) kelompok memiliki ideologi konflik; (3) para anggota 

kelompok laten memiliki kebebasan untuk mengorganisasi konflik; (4) memiliki 

anggota yang komitmen dan berkomunikasi di antara sesama 

(Dahrendorf,1959:166-167; Susan,2010:52) dan salah satu kondisi dilapangan 

mendukung untuk dilakukan. Di mana para anggota kelompok semu memiliki 

kebebasan untuk berkomunikasi dengan sesamanya di mana LMDH, karang 

taruna dan pemerintah desa melakukan pertemuan untuk membahas ini.  

Kelompok yang terlibat konflik tidak akan pernah selesai di mana 

dibutuhakan resolusi konflik yaitu antara kelompok superordinat dan kelompok 

subordinat lewat redistribusi kekuasaan dan wewenang. Intervensi merupakan 

cara yang digunakan untuk menyelesaikan konflik pengelolaan ini. Di mana 

Intervensi yang dimaksud adalah tindakan sosial dari pihak netral yang ditujukan 

untuk membantu pihak-pihak yang terlibat dalam konflik agar dapat segera 

menemukan penyelesaian terbaik. Pihak ini adalah ‘negara’ yang dalam hal ini 
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adalah Dinas pariwisata kabupaten Kediri. Dinas pariwisata merupakan 

kelompok peran baru yang memegang kunci kekuasaan dan wewenang. 

Sedangkan yang lainya dalam posisi di bawahnya yang diatur.  

Intervensi dinas pariwisata memang berawal dari sebuah kecemburuan, 

yang kemudian mencari semua kejanggalan yang dilakukan aktor superpordinat. 

Yang kemudian proses penyelesaian konflik yang terjadi berawal dari kasus 

yang dialami pengelola khusunya orang-orang LMDH dan Perhutani yang 

terkena operasi tangkap tangan oleh pihak Tipikor polres Kediri atas laporan dari 

dinas. Dengan adanya kasus penangkapan ini pengelolaan wisata akan diambil 

alih oleh Dinas Pariwista Kabupaten Kediri hal tersebut merupakan upaya 

redistribusi kekuasaan dan wewenang yang dilakukan kelompok peranan baru. 

Redistribusi kekuasaan dan wewenang merupakan pelembagaan dari 

kelompok peranan baru yang bersifat mengatur versus peranan yang diatur yaitu 

dalam kondisi ini telah terjadi kontes perebutan wewenang dari Perhutani ke 

Dinas Pariwisata (Pemerintah Daerah). Jadi dalam teorinya Dahrendorf  terbukti 

bahwa teori konfliknya adalah konflik yang dialektis yang menjelaskan proses 

terus menerus distribusi kekuasaan dan wewenang diantara kelompok-kelompok 

terorganisasi sehingga bagi dahrendorf kenyataan sosial ini tidak akan pernah 

berakhir dari adanya konflik wewenang dalam berbagai tipe kelompok 

terorganisasi dalam sistem sosial. 

  


