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KATA PENGANTAR 

 Indonesia adalah salah satu negara dengan kekayaan sumberdaya alam, 

terutama sekali kekayaan hutan, yang melimpah. Menurut data Badan Pusat Statistik 

(BPS), luas kawasan hutan Indonesia mencapai 120.773.441,71 ha dengan berbagai 

macam fungsi, baik produksi, lindung maupun konservasi. Dengan kawasan hutan 

yang sedemikian luas, maka tidak diragukan lagi pemerintah memiliki tanggung 

jawab besar untuk mengelola kawasan hutan yang berada dalam batas teritori 

Indonesia. Tanggung jawab ini menyangkut upaya untuk menjamin kelestarian hutan 

dan melindungi flora dan fauna yang terdapat di dalamnya dari kepunahan agar 

generasi selanjutnya dapat menikmati kekayaan alam yang menjadi kebanggaan 

bangsa Indonesia tersebut.  Namun, layaknya tanggung jawab besar lainnya yang 

seringkali diikuti oleh berbagai macam tantangan dan masalah, pemerintah Indonesia 

dalam hal ini juga masih menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan hutan. 

Tantangan ini muncul dengan wujud yang bermacam rupa, tapi tingginya konflik 

yang terjadi di sektor ini tampaknya menjadi salah satu tantangan utama sekaligus isu 

hangat yang layak untuk dibahas dan diberikan perhatian lebih.  

Penelitian ini sendiri mencoba membahas salah satu konflik kehutanan yang 

terjadi di salah satu kawasan konservasi teresterial melalui perspektif ekologi politik. 

Konflik yang dibahas dalam penelitian ini tepatnya terjadi di Taman Nasional 

Gunung Rinjani (TNGR), Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pada dasarnya 

konflik tersebut terjadi secara vertikal antara masyarakat sekitar kawasan dan 

pemerintah, dalam hal ini masyarakat Jurang Koak, Desa Bebidas, dan Balai Taman 

Nasional Gunung Rinjani (BTNGR). Konflik diawali dengan adanya aktivitas 

masyarakat di dalam kawasan TNGR yang menurut otoritas Taman Nasional (TN) 

melanggar hukum karena tidak sesuai dengan fungsi kawasan yang sehrusnya 

dilindungi. Aktivitas masyarakat ini mengakibatkan deforestasi yang cukup luas 

sehingga memaksa otoritas TN untuk melakukan tindakan represif. Tindakan represif 
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ini akhirnya membuat konflik muncul secara terbuka antara pihak otoritas TN dan 

masyarakat Jurang Koak yang bertahan menduduki lahan dengan dalih tanah adat. 

Adanya konflik ini juga menarik perhatian berbagai organisasi di Nusa Tenggara 

Barat, utamanya organisasi agraria, untuk ikut serta dalam advokasi masyarakat 

melawan dominasi otoritas TN atas kawasan tersebut. Namun pembahasan tentang 

masalah kehutanan tidak dapat dibahas dengan mengabaikan aspek historis dari 

kontrol kehutanan itu sendiri, pun argumen-argumen dari masyarakat. Maka 

penelitian ini juga membahas politik kontrol atas kawasan hutan yang telah 

berlangsung lama di Indonesia dan membentuk pola kontrol hari ini. 

Penulis menyadari apa yang ditulis dalam karya sederhana ini tidak akan bisa 

memaparkan fakta yang sesungguhnya terjadi di lapangan secara sempurna. 

Karenanya penulis berharap karya sederhana ini dapat memberi inspirasi bagi 

penelitian selanjutnya guna memperbaiki hasil dari penelitian ini. Melalui halaman 

‘basa basi’ singkat ini izinkan juga penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih 

kepada berbagai pihak yang ikut berkontribusi dalam penelitian ini hingga karya 

sederhana ini dapat rampung sebagaimana mestinya di tengah-tengah rasa malas 

sebagai mahasiswa tua. Secara khusus penulis merasa bersyukur dan ingin 

mengucapkan terima kasih kepada Bapak Tri Hendra Wahyudi, S.IP., M.IP, dosen 

pembimbing I penulis yang selalu bersedia diganggu, baik melalui pertemuan di dunia 

nyata maupun melalui aplikasi chatting. Terima kasih pula pada dosen pembimbing 

II penulis, Bapak Faqih Alfian S.IP., M.IP., yang cukup sabar menghadapi 

pertanyaan-pertanyaan penulis. Tidak lupa juga ucapan terima kasih penulis ucapkan 

kepada pegawai BTNGR, terutama Ibu Dewi dan Bapak Daniel, yang telah sangat 

membantu penulis dalam menyediakan data untuk penelitian ini.   

Selanjutnya penulis juga mengucapkan rasa terima kasih kepada Bung 

Marsihin, tokoh Pejuang Tanah Adat sekaligus aktivis Aliansi Gerakan Reforma 

Agraria (AGRA) Lombok Timur, yang telah bersedia menjadi informan utama dan 

menemani penulis selama turun lapangan di kawasan sengketa. Terima kasih pula 

kepada Bung Samboeza Hurria, Sekjen AGRA NTB, yang telah bersedia 
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diwawancarai oleh penulis. Terima kasih juga pada Bapak Sulaiman, Bapak Syafi’i 

dan Bapak Rusmin, tiga Pejuang Tanah Adat yang sempat merasakan dinginnya lantai 

penjara, karena telah bersedia bertemu dan menjawab pertanyaan-pertanyaan penulis.  

Terakhir penulis mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan di Front 

Mahasiswa Nasional (FMN) Cabang Lombok Timur sebagai salah satu aktor yang 

terlibat dalam perjuangan komunitas Pejuang Tanah Adat dan juga sangat membantu 

penulis. Terima kasih kepada Bung Alfian, Bung Khualfaurrasyidin, Bung Zick, 

Bung Anggi dan semua kawan FMN Cabang Lombok Timur karena sudah bersedia 

menerima penulis dengan baik, bersedia menyediakan makan untuk dimakan bersama 

dan tembakau pada penulis. Tembakau dari tanah petani kita sangat nikmat dinikmati 

bersama kalian. Terima kasih untuk semua orang yang tidak bisa penulis sebutkan 

semuanya di sini. Tanpa mereka semua, penelitian ini tidak mungkin dapat terlaksana 

dengan baik. 
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MOTTO 

“Protection area establishment produces winners and losers, linking questions of 

social justice to conservation practices.” Roderick Neumann 

“Pendirian kawasan lindung menghasilkan pemenang dan pecundang, 

menghubungkan pertanyaan-pertanyaan keadilan sosial dengan praktik-praktik 

konservasi.” Roderick Neumann 

 

“To reflect upon history is also, inextricably, to reflect upon power.” Guy Debord 

“Untuk mencerminkan sejarah adalah juga, tak dapat dipisahkan, untuk 

mencerminkan kekuasaan.” Guy Debord 

 

“Knowledge was what colonialism was all about.” Nicholas Dirks 

“Pengetahuan adalah apa itu kolonialisme.” Nicholas Dirks 
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PERSEMBAHAN 

Untuk mereka yang sudah lalu lalang, datang dan pergi, mewarnai hari-hari 

yang memilukan dan kosong, kadang meringankan, kadang memberatkan. Untuk 

“L'Amour nécessaire” yang telah menggenapi dan menjadi bagian dari eksistensiku 

hingga tulisan ini selesai melalui perjuangan yang berdarah-darah. Semoga tulisan 

sederhana ini bisa bermanfaat bagi sekalian pembaca yang budiman dan mengilhami 

penelitian-penelitian selanjutnya. 
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DISKURSUS KONSERVASI DAN KONFLIK AKSES DI INDONESIA 

(STUDI TENTANG KONFLIK AKSES ATAS SUMBERDAYA HUTAN DI 

KAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG RINJANI) 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk membahas dua hal terkait konflik yang terjadi di 

Taman Nasional Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat,: 1) meninjau 

sejarah diskursus konservasi yang menjadi sarana kontrol akses sumberdaya hutan 

untuk memahami asal usul dari konflik akses di kawasan Taman Nasional yang 

seringkali berujung pada kriminalisasi terhadap akses masyarakat; dan 2) 

menjelaskan dinamika relasi akses antar aktor yang memiliki kepentingan di kawasan 

Taman Nasional Gunung Rinjani. Konflik ini dibahas menggunakan perspektif 

ekologi politik pasca-strukturalisme (pasca-Marxisme) dan menggunakan teori akses 

untuk memahami relasi akses antar aktor. 

Penelitian ini menemukan bahwa diskursus konservasi pertama kali 

diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Hindia-Belanda. Pada awalnya diskursus 

konservasi tak berpengaruh terhadap akses masyarakat di kawasan hutan Gunung 

Rinjani termasuk di Jurang Koak. Sampai akhirnya tahun 1941 ketika kawasan hutan 

Gunung Rinjani ditetapkan sebagai Suaka Margasatwa. Penunjukan kawasan 

konservasi ini yang membuat mereka kehilangan akses ke dalam hutan sampai 

sekarang. Hilangnya akses ke dalam hutan ini pada akhirnya membuat masyarakat 

melawan untuk mendapatkan kembali akses ke dalam hutan.  

Di Jurang Koak perlawanan dilakukan setidaknya oleh lima generasi. Empat 

generasi melakukan perlawanan pada masa Orde Baru dan satu generasi lagi yang 

menyebut diri mereka generasi kelima melakukan perlawanan pada masa Reformasi. 

Generasi kelima ini melakukan perlawanan yang konfrontatif, berbeda dengan 

generasi sebelum mereka yang melawan secara diam-diam. Generasi kelima ini 

memanfaatkan berbagai macam mekanisme, baik secara ilegal dengan menduduki 

lahan negara maupun relasional dengan membentuk aliansi dan hubungan dengan 

para politikus dan aktivis agar kontrol akses mereka tetap berjalan. 

Kata kunci: Diskursus konservasi, konflik akses, Taman Nasional Gunung Rinjani, 

Jurang Koak 
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CONSERVATION DISCOURSE AND ACCESS CONFLICT IN INDONESIA 

(STUDY ABOUT ACCESS CONFLICT OVER FOREST RESOURCES IN THE 

GUNUNG RINJANI NATIONAL PARK AREA) 

ABSTRACT 

This study aims to discuss two issues related to the conflict that occurred in 

Gunung Rinjani National Park, Lombok, West Nusa Tenggara: 1) reviewing the 

history of conservation discourse that is a means of controlling forest resource access 

to understand the origin of access conflicts in the National Park area often leading 

to criminalization of public access; and 2) explain the dynamics of access relations 

between actors who have an interest in the Gunung Rinjani National Park area. This 

conflict was discussed using the perspective of political ecology post-structuralism 

(post-Marxism) and using the theory of access to understand the relation of access 

between actors. 

This study found that conservation discourse was first introduced by the Dutch 

East Indies colonial government. At first the conservation discourse had no effect on 

people's access to the Mount Rinjani forest area, including in Jurang Koak. Until 

finally in 1941 when the forest area of Mount Rinjani was designated as a Wildlife 

Reserve. The appointment of this conservation area has caused them to lose access 

to the forest until now. This loss of access to the forest ultimately makes people fight 

to regain access to the forest. 

In the Jurang Koak resistance is carried out by at least five generations. Four 

generations carried out resistance in the New Order era and another generation 

called themselves the fifth generation of resistance during the Reformation. This fifth 

generation is confrontational in opposition, different from the generation before those 

who fought secretly. This fifth generation uses a variety of mechanisms, both illegally 

by occupying state and relational land by forming alliances and relationships with 

politicians and activist so that their access control continues. 

Keywords: Conservation discourse, access conflict, Gunung Rinjani National Park, 

Jurang Koak 
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Bebaleq : Rumah yang dibuat di tengah sawah dan 

berfungsi untuk beristirahat serta tempat tinggal 

sementara selama masa sebelum panen 

Bundle of powers : Metafor untuk membedakan bundle of sticks 

dalam kajian properti dengan kajian dalam teori 

akses dan mencakup kekuasaan yang dimiliki 

seorang aktor dalam mendapatkan, memelihara 

dan mengendalikan akses. 

Bundle of sticks : Metafor yang mengacu pada seperangkat 

pengakuan terhadap hak kepemilikan (properti 
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Fortress conservation : Istilah untuk menyebut paradigma konservasi 

yang state-centered, top-down, ekslusif 

memisahkan manusia dan alam, tidak segan 

memakai aparatus kekerasan dan lain 

sebagainya. 

Genealogi : Metode  yang dibangun Foucault untuk melihat 

sejarah dari produksi pengetahuan. Orientasi 

genealogi adalah menceritakan sejarah wacana 

dengan memeriksa praktiknya, peristiwa, dan 

sejarah dimana pengetahuan dikonstruksi 

sebagai sesuatu yang normal atau justru tidak 

dapat diterima. 

Governmentality : Biasa disebut pula “kepengaturan” dalam bahasa 

Indonesia, merupakan konsep yang dibangun 

Foucault sebagai kritik terhadap pemahaman 
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Hak Pengusahaan Hutan : Bentuk hak untuk mengusahakan hutan di dalam 

suatu kawasan tertentu yang meliputi 

penebangan, pemudaan, pemeliharaan dan 

seterusnya. 

Hutan Tanaman Industri : Kawasan hutan produksi yang diperuntukkan 

sebagai tempat untuk menerapkan budidaya 

kehutanan (silvikultur), baik kayu maupun non-

kayu. 

Kawasan Lindung : Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama 

untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup  

Konservasi : Pengelolaan sumberdaya alam hayati yang 

pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana 

untuk menjamin kesinambungan persediaannya 

dengan tetap memelihara dan  meningkatkan 

kualitas keanekaragaman dan nilainya 

Meramoq : Aktivitas penebangan kayu 

Politiced environment : Keyakinan dalam ekologi politik dimana 

peristiwa lingkungan bukanlah peristiwa netral, 

melainkan peristiwa yang terjadi karena 

pengaruh dari proses yang sangat politis. 

Progressive contextualization : Prosedur yang melibatkan fokus pada aktivitas 

manusia atau interaksi manusia-lingkungan dan 

kemudian menjelaskannya dengan 

menempatkannya pada konteks yang lebih luas 

dan progresif 

Protected area : Sebuah kawasan darat/laut yang khusus 

didedikasikan untuk perlindungan dan 

pemeliharaan keanekaragaman hayati, 

sumberdaya alamiah dan budaya yang terkait, 

dan dikelola melalui hukum atau melalui cara 

efektif lain. 

Restorasi ekosistem : Tindakan untuk mengembalikan kondisi hutan 

guna mendapatkan kembali keanekaragaman 

hayati  di kawasan yang mengalami degradasi. 

Scientific forestry : Merupakan metode pengelolaan hutan yang 

didasarkan pada kaidah-kaidah ilmiah. 
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Spiral of violence : Teori dari Helder Camara untuk menyebut 

sebuah proses kekerasan yang terjadi secara 

berulang-ulang. 

Taman Nasional : Kawasan pelestarian alam yang mempunyai 

ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi 

yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu 

pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, 

pariwisata, dan rekreasi. 

Telabah : Parit 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Konservasi telah lama menjadi fokus analisis utama di bidang ilmu sosial1 

terutama di kalangan sarjana yang menaruh perhatian pada kajian ekologi politik. Hal 

ini dapat dilihat dari tema artikel yang diserahkan dan telah diterbitkan dalam Journal 

of Political Ecology. Sepanjang tahun 1994 sampai tahun 2014 ada beberapa tema 

dominan yang mewarnai jurnal tersebut, yaitu pangan dan perubahan agraria (food 

and agrarian change), isu sosial dan konservasi (social issues and conservation), 

penangkapan ikan dan budidaya perairan (fishing and aquaculture), pertambangan 

dan perminyakan (mining and oil)2 dan selebihnya adalah beberapa tema lain yang 

kurang populer, tapi tentu saja tidak kalah pentingnya untuk dikaji. Memang sebagian 

besar dari artikel yang diterbitkan masih berkutat mengkaji Amerika Utara, Amerika 

Tengah, Eropa, dan Amerika Selatan,3 tapi posisi kedua terbanyak sebagai tema 

penelitian tidak hanya menunjukkan tingginya minat pada tema konservasi, 

melainkan juga menunjukkan pentingnya tema ini untuk diteliti.  

                                                 
1 Ismael Vaccaro, Oriol Beltran, dan Pierre Alexandre Paquet, “Political Ecology and Conservation 

Policies : Some Theoretical Genealogies,” Journal of Political Ecology, 20 (2013), 255–72, hal. 

255. 
2 Simon Butterbury, “Doing Political Ecology Inside and Outside the Academy,” dalam The 

International Handbook of Political Ecology, ed. oleh Raymond L. Bryant (Cheltenham: Edward 

Elgar Publishing Limited, 2015), hal. 36. 
3 Ibid., hal. 37. 
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 Pentingnya tema konservasi ini dapat dipahami jika melihat sejarah munculnya 

gelombang besar kepedulian terhadap lingkungan pada paruh akhir abad ke-20. Saat 

itu dunia menjadi saksi lahirnya diskursus konservasi melalui gerakan lingkungan 

global yang memang didedikasikan untuk menghadang kepunahan spesies dan 

kerusakan ekosistem.4 Namun gerakan lingkungan global ini hanya faktor pendorong 

munculnya masalah yang menjadi alasan utama perhatian besar para sarjana pada 

upaya konservasi. Ada beberapa hal yang menjadi alasan tingginya penelitian tentang 

konservasi:5 pertama, adanya fenomena “conservation boom” yang ditandai dengan 

tumbuhnya protected area (PA) secara global dalam jumlah banyak dan dengan 

macam serta luas yang beragam sejak Perang Dunia II. Kedua, seiring dengan 

meningkatnya jumlah PA, maka institusi yang bergerak dalam upaya konservasi juga 

meningkat dengan kekuatan ekonomi dan politik yang beragam. 

Ketiga, meningkatnya jumlah PA ternyata tidak hanya melahirkan institusi 

baru, tapi juga memunculkan masalah berupa konflik yang melibatkan beragam aktor, 

misalnya masyarakat agraris, masyarakat adat, institusi negara, organisasi non-

pemerintah, perusahaan, dan institusi global dan transnasional. Sementara itu, alasan 

keempat berhubungan dengan kompleksitas makna yang terkandung dalam istilah 

konservasi sendiri. Istilah konservasi secara etimologi mendorong munculnya 

                                                 
4 Steven R. Brechin dkk., “Contested Nature: Conservation and Development at the Turn of the 

Twenty-First Century,” dalam Contested Nature: Promoting International Biodiversity with Social 

Justice in the Twenty-First Century, ed. oleh Steven R. Brechin dkk. (Albany: State University of 

New York Press, 2003), hal., hal. 1. 
5 Roderick P. Neumann, “Nature Conservation,” dalam The Routledge Handbook of Political Ecology, 

ed. oleh Tom Perreault, Gavin Bridge, dan James McCarthy (New York: Routledge, 2015), hal. 

391. 
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pertanyaan yang layak untuk diteliti oleh sarjana ekologi politik, misalnya, bagaimana 

upaya negara untuk memelihara keanekaragaman hayati di tempat tertentu yang 

memiliki budaya, ekonomi dan politik yang berbeda? Bagaimana institusi konservasi 

mengkonstruksi makna relasional antara manusia dan non-manusia atau antara alam 

dan non alam? Apa yang dimenangkan dan dikalahkan, siapa pula yang menang dan 

kalah dengan munculnya tata kelola modern atas kawasan konservasi alam? 

Indonesia sendiri tidak terhindarkan dari ekspansi diskursus konservasi global 

ini. Hal ini terlihat jelas dari gencarnya pendirian banyak PA di wilayah Indonesia 

sejak kampanye konservasi dilakukan secara masif pada akhir abad ke-20. Gencarnya 

pendirian PA ini tidak terlepas dari dukungan institusi global seperti Food and 

Agriculture Organization (FAO) dan United Nations Development Programme 

(UNDP). Di bawah proyek pembangunan Taman Nasional (TN), maka disusunlah 

Rencana Konservasi Nasional untuk Indonesia (RKN) atau National Conservation 

Plan for Indonesia (NCP). Proyek ini sukses melahirkan belasan kawasan konservasi 

jenis TN di Indonesia selama periode 1979-1983.6  

                                                 
6 TN pertama dideklarasikan pada tahun 1980 yang terdiri dari lima TN, yaitu TN Gunung Leuseur, 

TN Ujung Kulon, TN Gunung Gede Pangrango, TN Baluran, dan TN Komodo. Deklarasi pertama 

ini kemudian diikuti dengan deklarasi kedua pada tahun 1982 pada saat dilaksanakannya acara 

Kongres Taman Nasional Dunia Ketiga di Bali. Melalui Keputusan Menteri No. 

736/Mentan/X/1982, Menteri Pertanian mendeklarasikan 11 kawasan TN, yaitu TN Kerinci Seblat, 

TN Way Kambas, TN Bukit Barisan Selatan, TN Bromo-Tengger-Semeru, TN Meru Betiri, TN 

Bali Barat, TN Tanjung Puting, TN Kutai, TN Lore Lindu, TN Dumoga Bone/Bogani Nani 

Wartabone, dan TN Manusela. Lihat selengkapnya dalam Forests and Climate Change Programme 

(FORCLIME), Pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia: Manajemen yang Telah Ada, 

Pembelajaran dan Rekomendasi (Jakarta), hal. 2. 
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Dalam perkembangannya Indonesia juga mengenal berbagai jenis kawasan 

konservasi dan mendirikannya dengan luas yang cukup besar, baik kawasan 

konservasi teresterial maupun akuatik. Sampai sekarang kawasan konservasi di 

Indonesia berjumlah 552 buah. Namun, kawasan konservasi jenis TN mendominasi7 

luas keseluruhannya sebagaimana yang disajikan dalam tabel di bawah ini: 

Tabel 1. 1 Jumlah dan Luas Kawasan Konservasi Tahun 2018 

No Fungsi Jumlah Luas (Ha) 

1 Cagar Alam 214 4.25 juta 

2 Suaka Margasatwa 79 4.98 juta 

3 Taman Wisata Alam 131 830 ribu 

4 Taman Buru 11 171.25 ribu 

5 Taman Hutan Raya 34 371.12 ribu 

6 Taman Nasional 54 16.52 juta 

7 KSA/KPA 24 306.06 ribu 

 Total 552 27.42 juta 
Sumber: Improvisasi dari berbagai data; Lihat direktorat Kawasan Konservasi, 2018 

Satu hal yang harus dicatat, banyak dan luasnya kawasan konservasi ini tidak 

terjadi secara serta merta, melainkan memiliki sejarah panjang berkaitan dengan 

perkembangan pengelolaan kehutanan di Indonesia dimana pemerintah kolonial juga 

memiliki andil besar dalam membangun tradisi konservasi di Indonesia. Dengan kata 

lain, upaya konservasi bukan sesuatu yang baru dimulai pada saat proyek 

pembangunan TN atau ketika institusi global dari luar ‘memaksakan’ terbentuknya 

lanskap konservasi melalui proyek pembangunan pada abad ke-20. Jauh sebelumnya 

                                                 
7 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, The State of Indonesia’s Forests 

2018, ed. oleh Siti Nurbaya (Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik 

Indonesia, 2018)., hal. 99. 
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upaya konservasi telah dilakukan oleh pemerintah kolonial Hindia-Belanda  dengan 

membangun jenis kawasan PA yang berbeda, di antaranya natuurmonumenten dan 

wildreservaat. Dua jenis kawasan PA yang didirikan oleh pemerintah kolonial ini 

dipertahankan sampai pemerintah Indonesia memegang kendali dan hanya dirubah 

namanya sebagai Cagar Alam (CA) dan Suaka Margasatwa (SM) setelah 

kemerdekaan Indonesia. Pembangunan kawasan konservasi ini dilakukan setelah 

ideologi kehutanan ilmiah mulai mendominasi pengelolaan kehutanan di Hindia-

Belanda melalui kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kolonial.  

Ideologi kehutanan ilmiah ini yang kemudian tetap dipertahankan setelah 

Indonesia merdeka. Namun, dalam pembicaraan mengenai masalah pengelolaan 

kehutanan di Indonesia pasca kolonial, ideologi ini yang banyak dituding sebagai 

penyebab dari tingginya konflik tenurial yang terjadi di kawasan hutan Indonesia, 

termasuk di kawasan hutan yang berfungsi sebagai kawasan konservasi. Ini 

didasarkan pada watak dari ideologi kehutanan ilmiah yang membuat seluruh hutan 

yang ada di wilayah sebuah negara berada di bawah kontrol pemerintah nasional 

untuk kemudian diteritorialisasi lagi secara fungsional, salah satunya adalah 

menunjuk sebuah lanskap tertentu sebagai kawasan konservasi. Hal ini yang pada 

akhirnya sering memunculkan efek dilematis dalam bentuk konflik vertikal antara 

pemerintah dan masyarakat. 

Dalam kasus konservasi, utamanya kawasan konservasi jenis TN, memang 

sejauh ini tidak ada data spesifik yang dapat ditemukan tentang jumlah konflik di 

Kawasan konservasi ini. Namun, data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan 
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Center for International Forestry Research  (CIFOR) dapat memberi gambaran 

mengenai betapa kontroversialnya keberadaan kawasan konservasi ini. Dalam 

laporan akhir tahunnya, KPA menyatakan konflik kehutanan menjadi sektor terluas 

kedua dalam konflik agraria pada tahun 2016 dan 20178 dimana penyebabnya adalah 

monopoli kawasan hutan dengan diikuti pemberian izin pemanfaatan hutan dan 

pengalihan fungsi kawasan menjadi kawasan konservasi, TN dan restorasi 

ekosistem.9 Temuan KPA senada dengan pernyataan CIFOR sejak Orde Baru sampai 

masa transisi Indonesia pada masa Reformasi. Dalam temuannya, CIFOR 

menyimpulkan penyebab konflik kehutanan umumnya karena penetapan kawasan 

lindung dan TN, dan persoalan lain seperti pemberian izin Hak Pengusahaan Hutan 

(HPH), penebangan liar,  perkebunan kelapa sawit serta pembangunan Hutan 

Tanaman Industri (HTI).10  

Konflik di kawasan konservasi ini rentan sekali terjadi karena jauh sebelum 

pemerintah kolonial berkuasa, hingga Indonesia berdiri, sudah ada kesatuan sosial 

politik untuk mengatur pengelolaan hutan. Kesatuan sosial politik ini tidak mengenal 

pembagian secara fungsional seperti kawasan hutan untuk konservasi, kawasan 

pertanian, dan seterusnya. Tapi melakukan pertanian di kawasan hutan untuk 

keperluan subsisten. Karenanya kehadiran negara di wilayah yang telah mereka 

                                                 
8 Lihat Konsorsium Pembaruan Agraria, Catatan Akhir Tahun 2016 Konsorsium Pembaruan Agraria 

(Jakarta, 2016); Konsorsium Pembaruan Agraria, Catatan Akhir Tahun 2017 Konsorsium 

Pembaruan Agraria (Jakarta, 2017). 
9 Ibid. 
10 Yuliana Cahya Wulan dkk., Analisa Sektor Kehutanan di Indonesia 1997-2003 (Bogor: CIFOR, 

2004), hal. 2. 
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kelola dianggap sebagai gangguan terhadap kedaulatan hidup mereka sehingga 

memicu konflik.  

Karena itu pula bisa dikatakan konflik di kawasan konservasi seringkali terjadi 

antara aktor yang memiliki perspesi berbeda mengenai konservasi. Di satu sisi ada 

aktor yang ingin melestarikan keanekaragaman hayati, sementara di sisi lain ada aktor 

yang ingin melakukan aktivitas yang bisa mengancam upaya pelestarian11 seperti 

pertanian. Hal ini terjadi karena kehadiran PA membuat kepentingan aktor— yang 

seringkali memang berbeda dengan tujuan konservasi— dan telah ada sebelumnya 

terusik sehingga terjadilah pertentangan antara aktor yang menginginkan lahan untuk 

pelestarian alam dan aktor yang menginginkan lahan dimanfaatkan untuk 

kepentingan lain. Namun demikian, konflik kepentingan antar aktor ini tidak mesti 

terjadi antara pemerintah dan masyarakat lokal sekitar kawasan, tapi juga bisa terjadi 

antara pemerintah dan swasta, bahkan pemerintah dan pemerintah dalam konteks era 

otonomi daerah.12  

Kondisi sebagaimana yang dideskripsikan di atas terjadi pula di kawasan 

Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), Nusa Tenggara Barat (NTB). Kasus yang 

terjadi di TNGR diawali dengan masuknya sekelompok masyarakat dari desa sekitar 

hutan, yaitu Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Lombok Timur (Lotim) ke dalam 

                                                 
11 Stephen M. Redpath dkk., “Conflicts in Conservation: Future Research Challenges,” dalam Current 

Trends in Wildlife Research, ed. oleh Rafael Mateo, Beatriz Arroyo, dan Jesus T. Garcia 

(Manhattan: Springer International Publishing, 2016), hal. 268. 
12 Herman Hidayat, “Politik Ekologi: Taman Nasional Dalam Era Otda,” dalam Politik Ekologi 

Pengelolaan Taman Nasional Era Otda (Jakarta: LIPI dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 

2011), hal. 1–10. 
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kawasan hutan Pesugulan, TNGR. Jumlah masyarakat yang masuk sekira 100 orang13 

pada bulan Juni 201514 atau tepatnya tanggal 15 Juni 2015.15 Menurut Balai Taman 

Nasional Gunung Rinjani (BTNGR) sebagai otoritas pengelola kawasan, tujuan dari 

masyarakat yang masuk ke kawasan hutan Pesugulan adalah untuk melakukan 

perambahan. Ini dibuktikan dengan gundulnya kawasan tersebut dalam jumlah yang 

cukup luas. Tidak kurang dari 50 ha kawasan telah bersih dibersihkan.16 Sementara 

itu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DISLHK) NTB beberapa bulan setelah 

awal masuknya masyarakat menyebut jumlah yang lebih besar, yaitu 300 ha dan 

melibatkan 200 kepala keluarga (KK).17  

Tindakan masyarakat yang memasuki hutan dan melakukan pembersihan 

kawasan bagi BTNGR dianggap sebagai pelanggaran hukum. Terlebih kawasan yang 

dibersihkan selanjutnya dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang jelas tidak sesuai 

dengan fungsi kawasan. Hal ini membuat otoritas TNGR langsung bergerak dan 

melakukan berbagai upaya untuk mencegah kerusakan yang lebih luas. Namun 

masyarakat yang memasuki kawasan tetap bertahan. Masyarakat mengklaim kawasan 

tersebut sebagai lahan ulayat yang dikuasai Pejuang Tanah Adat Jurang Koak (PTA 

                                                 
13Muhammad Fauzi Ridwan, “Klaim Masyarakat Adat Jadi Modus Perambahan Hutan” 

<https://www.republika.co.id> [diakses 24 Juni 2017]. 
14Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB, “Hutan Rinjani Terus Dijarah” 

<http://polpp.ntbprov.go.id> [diakses 20 Maret 2017]. 
15Lombokpost, “Warga Caplok Hutan TNGR: Warga Klaim Milik Nenek Moyang” 

<http://www.lombokpost.net> [diakses 16 Maret 2017]. 
16 Nanang Marsuwandi, “Warga Gunduli Hutan Lindung, TNGR Gigit Jari” <http://lombokita.com> 

[diakses 20 Juni 2017]. 
17Nur Imansyah, “300 Hektare Hutan Rinjani Rusak Akibat Dirambah” 

<https://mataram.antaranews.com> [diakses 20 Juni 2017]. 
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JK). Menurut mereka kawasan tersebut diwariskan turun temurun oleh leluhur 

mereka yang telah mengelolanya sejak zaman kolonial, tapi akses mereka hilang 

setelah penetapan kawasan SM Gunung Rinjani, dan selanjutnya TNGR, dilakukan. 

Ini dibuktikan dengan tidak adanya pohon hutan yang terdapat di kawasan tersebut, 

melainkan pohon mangga, kopi dan nangka. Selain itu juga terdapat situs-situs yang 

diklaim peninggalan leluhur mereka sekaligus menjadi bukti bahwa kawasan tersebut 

merupakan lahan masyarakat adat.18  

Konflik ini kemudian diwarnai tumpang tindih klaim yang panjang dan 

berlarut-larut antara masyarakat dan BTNGR akibat adanya ketidaksamaan persepsi 

atas kawasan tersebut. Dalam prosesnya kedua belah pihak yang berkonflik 

melakukan berbagai cara untuk memperkuat klaim mereka. Salah satunya adalah 

membangun aliansi dengan aktor-aktor lain. BTNGR di satu sisi membuat aliansi 

dengan aktivis lingkungan melalui kerjasama untuk melindungi kawasan. Tidak 

hanya itu, otoritas TNGR juga berupaya membangun aliansi dengan masyarakat yang 

ikut masuk ke dalam kawasan setelah soliditas masyarakat terpecah. Sementara itu, 

di sisi lain masyarakat yang tergabung dalam PTA JK berupaya membangun aliansi 

dengan mahasiswa dan aktivis agraria yang tergabung dalam berbagai organisasi. 

Selain itu, masyarakat juga berusaha membangun relasi dengan Pemerintah 

Kabupaten Lombok Timur (Pemkab. Lotim) agar mendukung perjuangan mereka 

untuk menduduki lahan tersebut. 

                                                 
18 Lombokpost. Loc.Cit. 
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Ringkasnya, konflik di kawasan TNGR awalnya dipicu oleh adanya isu 

perambahan yang terjadi di dalam kawasan TNGR oleh masyarakat sekitar kawasan. 

Pihak BTNGR menilai perambahan ini sebagai kejahatan karena melakukan 

perusakan di dalam kawasan pelestarian. Namun isu perlahan bergeser ke isu akses 

yang hilang ke tanah ulayat karena masyarakat mereproduksi argumen masyarakat 

adat sebagai strategi perlawanan atas diskursus konservasi. Alhasil kedua belah pihak 

bertarung klaim atas lahan di dalam kawasan TNGR tersebut. Klaim masing-masing 

didasarkan pada argumen yang sama sekali berbeda. Di satu sisi TNGR merasa 

memiliki otoritas atas lahan tersebut dan dibebani tanggungjawab untuk menjaganya 

agar tetap dalam kondisinya yang alami karena merupakan bagian dari kawasan 

konservasi TNGR berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku sejak zaman 

kolonial. Di sisi lain masyarakat berdalih bahwa lahan sengketa merupakan lahan dari 

tanah adat mereka yang hilang akibat penetapan sebagian hutan Gunung Rinjani 

sebagai kawasan TN dimana lahan mereka dimasukkan ke dalam kawasan.  

Isu konservasi seperti yang terjadi di kawasan TNGR ini biasanya dibahas 

dengan perspektif ekologi. Namun ekologi sendiri terbagi lagi menjadi dua dalam 

menjawab pertanyaan semacam ini, yaitu menjawab secara ekologi apolitik dan 

secara ekologi politik. Bagi kelompok yang membahasnya secara apolitis, kasus yang 

terjadi di TNGR—dan mungkin seluruh TN yang berdiri di wilayah Indonesia bahkan 

dunia—biasanya akan memfokuskan pembahasannya hanya pada dua faktor, yaitu: 

1) pertumbuhan penduduk di sekitar kawasan konservasi; dan 2) adanya individu 
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rakus yang mengorbankan kepentingan umum demi kepentingan pribadi.19 Dua 

faktor ini terlihat jelas dipengaruhi oleh pandangan Thomas Robert Malthus20 dan 

Garret Hardin.21 

Hanya saja ekologi apolitik ini memiliki kelemahan karena beberapa alasan: 1)  

ekologi apolitik mengabaikan pandangan penduduk setempat dalam memandang 

masalah konservasi dimana mereka seringkali memandang masalahnya dari sudut 

pandang hilangnya sumberdaya yang berasal dari leluhur mereka dan adanya resiko 

yang ditimbulkan dari binatang liar yang dilindungi bagi kelangsungan hidup mereka; 

2) ekologi apolitik mengabaikan peran otoritas kolonial dalam membangun maupun 

menciptakan tradisi konservasi di sebuah wilayah; 3) hal yang lebih fundamental lagi, 

ekologi apolitik mengabaikan peran masyarakat tradisional yang secara historis telah 

ikut serta menjaga “hutan belantara” yang ingin dijaga banyak orang luar dari 

                                                 
19 Paul Robbins, Political Ecology: Critical Introduction to Geography, 2 ed. (West Sussex: Blackwell 

Publishing, 2012), hal. 177. 
20 Thomas Robert Malthus terkenal dengan pandangannya mengenai pertumbuhan penduduk dalam 

karyanya An Essay on the Principle of Population (1798). Menurutnya pertumbuhan penduduk 

seperti deret ukur, sementara sumberdaya yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan penduduk 

tumbuh seperti deret hitung. Dengan pertumbuhan seperti ini, maka suatu saat akan terjadi apa yang 

disebut eco-scarcity, karena manusia akan mencari cara untuk mengatasi kelangkaan ini hingga 

terjadi degradasi maupun tekanan pada lingkungan. Di bagian selanjutnya nanti akan disinggung 

bagaimana pandangan Malthus ini mengilhami munculnya diskursus pembangunan berkelanjutan 

yang sedang menjadi tren sekarang. 
21 Garret Hardin terkenal dengan karyanya The Tragedy of the Commons (1968). Jika diterjemahkan 

ke dalam bahasa Indonesia, judul tulisan Hardin berarti “Tragedi Kepemilikan Bersama.” Tragedi 

kepemilikan bersama ini bisa dipahami secara sederhana dengan membayangkan sebuah padang 

rumput yang luas. Padang rumput ini tidak dimiliki oleh siapapun sehingga orang-orang bebas 

untuk memanfaatkan rumput yang tumbuh. Orang-orang kemudian mulai datang bersama hewan 

gembala mereka untuk merumput. Lantas untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, mereka 

mulai membawa hewan gembala yang lebih banyak hingga rumput di padang rumput tersebut 

habis. Inilah yang disebut sebagai tragedi kepemilikan bersama, dimana barang yang bebas dan 

dimiliki bersama dipergunakan sampai habis demi keuntungan pribadi dan akhirnya merugikan 

kepentingan umum.  
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kerusakan; dan 4) dengan demikian, ia juga mengabaikan peran penting otoritas 

politik dari luar yang memaksakan terbentuknya sebuah lanskap hutan belantara yang 

estetis tanpa manusia, pertanian dan ternak.22 

Berbeda dengan ekologi apolitik, ekologi politik justru mendasarkan 

pandangannya secara bertolak belakang dari kelemahan-kelemahan yang dimiliki 

ekologi apolitik. Ekologi politik memandang masalah konservasi sebagai salah satu 

bentuk kontrol atas akses, atas estetika, dan sebuah produksi ruang lanskap.23 Dengan 

demikian bisa dikatakan bahwa ekologi politik tidak memandang masyarakat yang 

masuk ke dalam kawasan sesederhana mengatakan mereka adalah “perambah,” 

“pembalak liar,” “orang rakus” dan lain sebagainya. Ekologi politik sebaliknya 

memandang mereka sebagai orang yang memang telah memiliki sejarah akses 

sebelum negara melakukan kontrol atas seluruh sumberdaya.  

Selain kelemahan dari ekologi apolitik yang telah dipaparkan di atas, penelitian 

ini sendiri memandang ekologi apolitik tidak mampu menjelaskan dampak diskursus 

konservasi akibat perkembangan environmentalisme modern. Hal ini penting 

dipahami terkait tingginya konflik yang melibatkan kawasan konservasi jika masalah 

konservasi yang mendasar justru kehadiran dari PA itu sendiri sebagaimana 

pernyataan dari KPA dan CIFOR yang telah dijelaskan sebelumnya. Jika ditelusuri 

perkembangan environementalisme modern dapat dilacak sejak abad ke-19 dimana 

istilah konservasi dalam studi sejarah alam dipahami terbatas hanya pada 

                                                 
22 Robbins. Op.Cit., hal. 177. 
23 Ibid. 
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pemanfaatan secara bijaksana dan hati-hati terhadap sumberdaya terbarukan seperti 

air, tanah, kayu dan hewan buruan. Istilah konservasi baru mengalami perluasan 

makna pada abad ke-20. Abad ke-20 merupakan masa lahirnya fase baru dalam 

environmentalisme modern, yaitu fase keanekaragaman hayati (biodiversity phase).  

Hal terpenting yang menjadi tanda dalam fase keanekaragaman hayati ini 

adalah masifnya teritorialisasi yang dimaksudkan untuk membatasi interaksi antara 

manusia dan non-manusia, khususnya dalam bentuk PA yang dikontrol oleh negara 

seperti TN.24 Keanekaragaman hayati dalam praktik teritorialisasi PA pada fase ini 

dipahami sebagai sebuah proksi dari alam (nature). Kata “nature” sendiri secara 

etimologis memiliki makna yang dekat dengan beberapa kata, yaitu kelahiran (natal), 

bangsa (nation), dan pribumi (native) dimana ketiganya berakar pada kata “nasci” 

dalam bahasa Latin yang berarti “dilahirkan.” Berdasarkan etimologi ini, maka TN 

dipandang sebagai simbol karakter nasional dan asal usul sebuah negara-bangsa yang 

berakar pada alam. Karenanya ia membutuhkan prakarsa negara untuk membangun 

dan memelihara keadaan ekologisnya.  

Berdasarkan perbandingan antara ekologi apolitik dan ekologi politik yang 

dipaparkan di atas, penelitian ini memandang ekologi apolitik tidak memadai dalam 

menjawab permasalahan klaim antara masyarakat sekitar hutan Pesugulan dan 

BTNGR. Karenanya penelitian ini akan mencoba menggunakan perspektif ekologi 

politik, tepatnya ekologi politik pasca-marxisme atau pasca-strukturalisme— yang 

                                                 
24 Neumann. Op.Cit., hal. 391. 
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akan dibahas di bagian lain penelitian ini— dalam membahas kasus yang terjadi di 

kawasan TNGR. Dalam hal ini Peluso memberikan langkah-langkah analisis yang 

dapat digunakan dalam menjelaskan kasus pendudukan lahan secara tidak sah oleh 

petani hutan: 1) mengamati asal usul klaim negara atas sumberdaya; 2) proses 

kriminalisasi akses sumberdaya menurut pengetahuan tradisional; 3) memperinci 

beragam cara penguasaan dan perlawanan oleh masyarakat pedesaan.25  

Untuk langkah pertama dan kedua, penelitian ini akan menggunakan konsep 

diskursus dari Michel Foucault. Penelitian ini akan mencoba menjelaskan bagaimana 

negara mengambil kontrol atas sumberdaya, khususnya sumberdaya hutan, melalui 

diskursus konservasi secara historis mulai dari zaman kolonial Hindia-Belanda 

hingga zaman pasca-kolonial Indonesia dan dampaknya terhadap kriminalisasi akses 

masyarakat pada sumberdaya. Kemudian untuk langkah ketiga, penelitian ini akan 

mencoba membahas dinamika perlawanan masyarakat untuk merebut akses yang 

terjadi di kawasan TNGR dengan menggunakan teori akses (theory of access) dari 

Jesse Ribot dan Nancy Peluso.  

1.2 Permasalahan 

Keberadaan PA memang sangat kontroversial. Bagi pendukungnya, yaitu para 

konservasionis, keberadaan PA disambut baik karena dianggap membantu membatasi 

penggunaan sumberdaya alam agar tidak punah atau hancur. Tapi bagi para 

                                                 
25 Nancy Lee Peluso, Rich Forest, Poor People: Resource Control and Resistance in Java (Los 

Angeles: University of California Press, 1992), hal. 17. 
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pengkritiknya, yaitu para sarjana ekologi politik yang seringkali berlatar belakang 

ilmu sosial, keberadaan PA mengancam hak dan mata pencaharian masyarakat, 

memberikan akses bagi sebagian orang sementara yang lain justru disingkirkan.26 

Kontroversi semacam ini terjadi hampir di seluruh PA, tidak hanya di TNGR yang 

menjadi fokus kasus yang dibahas dalam penelitian ini. Masyarakat di sekitar TN 

seringkali merasa diperlakukan tidak adil sejak zaman kolonial, padahal mereka 

memiliki hak karena telah lebih dulu mengelolanya untuk bertani. 

Akibat yang ditimbulkan dari perasaan diperlakukan tidak adil ini sangat fatal 

jika dibiarkan berlarut-larut. Dengan meminjam spiral of violence dari Helder 

Camara, ketidakadilan bisa dipahami sebagai kekerasan paling dasar yang membuat 

kekerasan-kekerasan lain muncul.27 Dalam konteks kehutanan, ketidakadilan ini akan 

ditanggapi oleh pihak yang tertekan dengan protes dan pemberontakan; lantas 

pemerintah yang merasa berkewajiban menjaga ketertiban akan menanggapi dengan 

aksi represif; selanjutnya pihak yang merasa tertekan akan kembali melawan dengan 

kekuatan yang lebih besar dan negara akan menanggapi dengan kekerasan yang 

sama.28 Begitu seterusnya sampai membentuk sebuah lingkaran ‘setan’ kekerasan 

yang tidak hanya menimbulkan kerugian materi, tapi juga kerugian jiwa jika 

dibiarkan berlarut-larut.  

                                                 
26 Daniel Brockington dan David Wilkie, “Protected Areas and Poverty,” Philosophical Transactions 

of the Royal Society B: Biological Sciences, 370.1681 (2015), 1–7, hal. 1. 
27 Helder Camara, Spiral of Violence (Clarence Street, Sydney: Sheed and Ward Pty Ltd, 2000). 
28 Edi Suprapto, “Konflik Kehutanan yang Berbuah Kekerasan,” Intip Hutan (Bogor, 2003), hal. 11–

14. 
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Mengingat besarnya resiko dari ketidakadilan yang diakibatkan timpangnya 

akses masyarakat di kawasan hutan, terutama kawasan konservasi seperti TN. Maka 

penelitian ini perlu dilakukan agar kekerasan yang berulang-ulang tak terjadi. 

Setidaknya dengan penelitian yang dilakukan dapat membantu para stakeholders 

untuk memandang masalah yang terjadi secara lebih luas sebelum mengambil 

keputusan. Terlebih penelitian ini menggunakan perspektif ekologi politik yang tidak 

sekedar bertujuan untuk memperjelas fenomena perubahan lingkungan, tapi 

merupakan pijakan penting dalam formulasi kebijakan lingkungan.29 Selanjutnya 

permasalahan dalam penelitian ini  akan dirumuskan menjadi satu pertanyaan yaitu: 

bagaimana analisis ekologi politik dalam pertarungan akses yang melibatkan 

BTNGR dan PTA JK di dalam kawasan TNGR? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sebagaimana telah disinggung di atas, penelitian ini akan membahas beberapa 

hal penting terkait konflik yang terjadi di kawasan TNGR, meliputi: 

1. Menguraikan kontrol sumberdaya hutan yang dilakukan oleh negara melalui 

diskursus  konservasi secara historis sejak zaman kolonial untuk memahami politik 

kontrol hutan yang dilakukan pada masa kini dan memahami dampak dari 

diskursus tersebut terhadap kriminalisasi akses masyarakat. 

                                                 
29 Arif Satria, Ekologi Politik Nelayan (Yogyakarta: LKiS, 2009), hal. 3. 
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2. Mengetahui dinamika konflik akses antar aktor yang berkepentingan dalam 

mendapatkan, mengontrol dan memelihara akses di kawasan TNGR untuk 

mendapatkan keuntungan dari sumberdaya yang diperebutkan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Kepentingan yang berbeda antara negara, dalam hal ini pihak BTNGR, dan 

masyarakat sekitar kawasan konservasi TN, dalam hal ini PTA JK, membuat konflik 

sangat rentan sekali terjadi. Tidak salah jika konflik agraria di sektor kehutanan 

seperti ini seringkali diibaratkan bara dalam sekam. Artinya konflik antara negara dan 

masyarakat ini bisa kapan saja terjadi dan muncul dalam bentuk konflik terbuka yang 

berakibat fatal jika dibiarkan berlarut-larut. Sehingga salah satu alasan dilakukannya 

penelitian ini adalah untuk menghindari akibat fatal dari konflik di sektor kehutanan 

di kawasan TNGR dan kawasan hutan lain yang sekarang masih menghadapi konflik 

karena ketidakpastian tenurial. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan dengan 

harapan sebagai berikut: 

1. Konflik kehutanan, baik di kawasan konservasi maupun non-konservasi, selama 

ini dibahas secara ahistoris sehingga bentuk penyelesaiannya juga menjadi sekedar 

tambal sulam. Karenanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan terkait 

dengan konflik yang terjadi di kawasan TNGR dengan masyarakat Desa Bebidas 

melalui penjabaran historis dalam penelitian ini. 
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2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mencegah terjadinya konflik vertikal antara 

pemerintah dengan masyarakat maupun konflik horizontal antara masyarakat 

dengan masyarakat di Desa Bebidas di masa yang akan datang. 

3. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat untuk memperluas pengetahuan 

mengenai pengelolaan sumberdaya hutan agar benar-benar diperuntukkan untuk 

kepentingan rakyat tanpa mengabaikan kelestarian alam. 

4. Menyediakan bahan acuan untuk kajian ekologi politik selanjutnya pada topik 

penelitian yang sama. 

1.5 Penelitian Terdahulu 

Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai konflik ekologi politik 

di kawasan TN. Pertama, sebuah artikel jurnal berjudul “Konservasi Sumberdaya 

Alam di Taman Nasional Gunung Merapi: Analisis Ekologi Politik” yang ditulis oleh 

Elisabet Repelita Kusmijayanti, Arya Hadi Dharmawan dan Hariadi Kartodihardjo. 

Artikel ini diterbitkan di dalam Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan 

Lingkungan (JPSL) Institut Pertanian Bogor (IPB).  Penelitian yang dilakukan oleh 

Kusmijayanti, Dharmawan dan Kartodihardjo ini memiliki dua tujuan: 1) memetakan 

mekanisme akses dan hak atas sumberdaya alam sebelum dan sesudah penetapan TN 

Gunung Merapi (TNGM); dan 2) menganalisis konflik kepentingan dan relasi 

kekuasan para aktor dalam konservasi sumberdaya alam di TNGM. Dalam menjawab 

tujuan penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan 

memanfaatkan wawancara mendalam, observasi dan studi kepustakaan sebagai 
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metode pengumpulan data. Metode penentuan responden sendiri dilakukan dengan 

metode snowball. Sementara teori yang digunakan untuk membahas masalah TNGM 

digunakan teori konflik Fischer dan teori akses Ribot dan Peluso.30  

Kedua, penelitian kedua dilakukan di kawasan TN perairan, yaitu TN Bali Barat 

(TNBB) yang laporannya diterbitkan dengan judul “Teritorialisasi dan Konflik 

Nelayan di Taman Nasional Bali Barat” pada Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan 

Perikanan. Penelitian ini dilakukan oleh Amir Mahmud, Arif Satria, dan Rilus A. 

Kinseng dengan dua tujuan: 1) berupaya menggambarkan teritorialisasi pembentukan 

kawasan konservasi di perairan laut TNBB; dan 2) menggambarkan dan menjelaskan 

konflik akses nelayan di kawasan konservasi TNBB. Dalam menguraikan dua tujuan 

penelitian ini digunakan metode kualitatif-deskriptif dengan strategi penelitian studi 

kasus. Pengumpulan data sendiri dilakukan dengan metode wawancara mendalam, 

diskusi kelompok (group discussion) dan studi kepustakaan. Penentuan informan 

dilakukan dengan teknik snowball. Sementara teori digunakan dalam membahas 

kasus TNBB ini adalah teritorialisasi dari Vandergeest dan teori akses dari Ribot dan 

Peluso.31 

 Ketiga, penelitian selanjutnya berjudul “Politik Konservasi Taman Nasional 

Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal” di jurnal Politeia. Penelitian ini 

                                                 
30 Elisabet Repelita Kuswijayanti, Arya Hadi Dharmawan, dan Hariadi Kartodihardjo, “Konservasi 

Sumberdaya Alam di Taman Nasional Gunung Merapi: Analisis Ekologi Politik,” JPSL, 1.1 

(2011), 23–30. 
31 Amir Mahmud, Arif Satria, dan Rilus A Kinseng, “Teritorialisasi dan Konflik Nelayan di Taman 

Nasional Bali Barat,” Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 11.1 (2016), 45–54. 
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dilakukan oleh Dony Saputra, Endriatmo Soetarto, dan Soeryo Adiwibowo di TN 

Batang Gadis (TNBG). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan 

meneliti kepentingan aktor di balik konflik ekologi politik di kawasan TNBG. Dalam 

membahas penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif dengan strategi penelitian 

studi kasus. Pengumpulan data sendiri dilakukan dengan observasi partisipatif dengan 

terlibat dalam diskusi terkait TNBG, wawancara mendalam dan studi kepustakaan 

yang relevan dengan topik penelitian.32 

Dari pembacaan sekilas bisa dikatakan kalau tiga penelitian di atas memiliki 

irisan fokus dengan penelitian yang hendak dilakukan, kendati demikian perbedaan 

juga tentu ada sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah: 

Tabel 1. 2 Perbandingan Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul 

Penelitian 

Tujuan Penelitian Keterangan 

1 Elisabet 

Repelita 

Kusmijayanti; 

Arya Hadi 

Dharmawan; 

Hariadi 

Kartodihardjo 

Konservasi 

Sumberdaya 

Alam di Taman 

Nasional 

Gunung 

Merapi: 

Analisis 

Ekologi Politik 

1) Memetakan 

mekanisme akses 

dan hak atas 

sumberdaya alam 

sebelum dan 

sesudah penetapan 

TN Gunung Merapi 

(TNGM); dan  

2) Menganalisis 

konflik kepentingan 

dan relasi kekuasan 

para aktor dalam 

konservasi 

sumberdaya alam di 

TNGM. 

• Kualitatif-

Deskriptif 

• Wawancara 

mendalam; 

observasi; 

studi 

kepustakaan 

• Snowball 

• Teori konflik 

Fischer; dan 

teori akses 

Ribot dan 

Peluso 

                                                 
32 Dony Saputra, Endriatmo Soetarto, dan Soeryo Adiwibowo, “Politik Konservasi Taman Nasional 

Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal,” Politeia, 6.2 (2014), 45–55. 
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No Peneliti Judul 

Penelitian 

Tujuan Penelitian Keterangan 

2 Amir 

Mahmud; Arif 

Satria; 

Rilus A. 

Kinseng 

Teritorialisasi 

dan Konflik 

Nelayan di 

Taman 

Nasional Bali 

Barat 

1) Menggambarkan 

teritorialisasi 

pembentukan 

kawasan konservasi 

di perairan laut 

TNBB; dan  

2) Menggambarkan 

dan menjelaskan 

konflik akses 

nelayan di kawasan 

konservasi TNBB 

• Kualitatif-

Deskriptif 

• Studi kasus 

• Wawancara 

mendalam; 

diskusi 

kelompok 

(group 

discussion); 

dan studi 

kepustakaan. 

• Snowball 

• Teritorialisasi 

Vandergeest; 

dan teori akses 

Ribot dan 

Peluso 

3 Dony Saputra; 

Endriatmo 

Soetarto; dan 

Soeryo 

Adiwibowo 

Politik 

Konservasi 

Taman 

Nasional 

Batang Gadis 

Kabupaten 

Mandailing 

Natal 

1) Mengeksplorasi dan 

meneliti kepentingan 

aktor di balik konflik 

ekologi politik di 

kawasan TNBG 

• Kualitatif 

• Studi kasus 

• Observasi 

partisipatif; 

wawancara 

mendalam; 

dan studi 

kepustakaan 

4 Peneliti Diskursus 

Konservasi dan 

Konflik Akses 

di Indonesia 

(Studi Kasus 

Sengketa 

Sumberdaya 

Hutan di 

Kawasan 

Taman 

Nasional 

Gunung 

Rinjani) 

1) Menguraikan kontrol 

sumberdaya hutan 

yang dilakukan oleh 

negara melalui 

diskursus konservasi 

secara historis sejak 

zaman kolonial 

untuk memahami 

politik kontrol hutan 

yang dilakukan pada 

masa kini, dampak 

dari teritorialisasi 

terhadap akses 

masyarakat dan 

perannya terhadap 

• Kualitatif 

• Studi kasus 

• Wawancara 

mendalam; 

observasi; dan 

studi 

kepustakaan 

• Snowball 

• Teori akses 

Ribot dan 

Peluso; dan 

konsep 

diskursus 

Michel 

Foucault 
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No Peneliti Judul 

Penelitian 

Tujuan Penelitian Keterangan 

munculnya konflik 

di kawasan hutan 

konservasi. 

2) Mengetahui 

dinamika konflik 

akses dan relasi 

kuasa antar aktor 

yang berkepentingan 

dalam mendapatkan, 

mengendalikan dan 

memelihara akses di 

kawasan TNGR 

untuk mendapatkan 

keuntungan dari 

sumberdaya yang 

diperebutkan. 

 
Sumber: Diolah oleh peneliti 

Semua penelitian yang dipaparkan di atas menggunakan perspektif yang serupa 

dengan penelitian ini, yaitu perspektif ekologi politik. Metode dan teori yang 

digunakan juga hampir serupa. Namun bagaimanapun dari tabel di atas terlihat ada 

perbedaan dari masing-masing penelitian. Dua penelitian pertama, yaitu penelitian 

yang dilakukan oleh Kusmijayanti, Dharmawan dan Kartodihardjo dan penelitian 

yang dilakukan oleh Mahmud, Satria, dan Kinseng memiliki fokus yang hampir sama 

dengan penelitian ini. Kedua penelitian tersebut memakai teori akses seperti 

penelitian ini untuk menjelaskan kasus konflik yang terjadi di kawasan TN. Selain itu 

juga dua penelitian pertama menaruh perhatian pada aspek historis kawasan TN dan 

relasi kuasa serta kepentingan berbagai aktor yang terlibat.  
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Perbedaan mencolok terletak pada penggunaan teori dan konteks TN dimana 

penelitian yang dilakukan Kusmijayanti, Dharmawan dan Kartodiharjo menggunakan 

teori akses dan teori konflik di kawasan konservasi teresterial, di saat Mahmud, Satria 

dan Kinseng menggunakan teori akses dan teritorialisasi di kawasan konservasi 

akuatik. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Saputra, Soetarto dan Adiwibowo 

lebih memfokuskan diri hanya pada kepentingan aktor di balik konflik di dalam 

kawasan TN dimana hal ini juga menjadi fokus dalam penelitian ini. Penelitian yang 

hendak dilakukan ini bisa dikatakan lebih luas karena mencakup semua fokus dari 

ketiga penelitian terdahulu ditambah pemaparan diskursus konservasi teresterial 

sepanjang sejarah Indonesia. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Teoritis 

2.1.1 Perspektif Ekologi Politik Pasca-Strukturalisme 

Bukan hal yang mudah untuk mendefinisikan ekologi politik. Ini dikarenakan 

istilah “ekologi politik” mencakup berbagai macam definisi dengan penekanan yang 

berbeda-beda. Beberapa ilmuwan menekankan pada aspek ekonomi politik, 

sementara yang lain merujuk pada lembaga formal; ada pula yang menekankan pada 

isu perubahan iklim, sementara yang lain menekankan pada narasi dari perubahan 

iklim itu sendiri. Namun, apa yang jelas dari berbagai definisi yang berbeda-beda 

adalah bahwa para ilmuwan berusaha memberikan pandangan alternatif di samping 

ekologi apolitik. 33 Dengan begini para ilmuwan juga menawarkan cara pandang lain 

dalam membahas masalah lingkungan yang selama ini apolitis bertumpu pada eco-

scarcity dan modernisasi.34 Hal ini terlihat dari alternatif pembahasan yang 

ditawarkan ilmuwan ekologi politik, misalnya membicarakan masalah lingkungan 

dengan melihat konflik sumberdaya lokal dan kegagalan konservasi negara.35 

                                                 
33 Robbins. Op.Cit., hal. 14. 
34 Dua cara pandang ini apolitis karena masalah lingkungan yang sebetulnya politis dijawab dengan 

sama sekali tidak politis. Eco-scarcity, misalnya, menghubungkan masalah lingkungan dengan 

pertumbuhan penduduk hingga pertumbuhannya sebisa mungkin harus dibatasi, sementara 

modernisasi memandang cara eksploitasi dari modernitas yang tidak memadai hingga 

mengakibatkan kerusakan lingkungan. Lantas pandangan terakhir ini menawarkan efisiensi 

ekonomi sebagai win-win solution untuk mendamaikan dua kutub yang berbeda: pertumbuhan 

ekonomi dan lingkungan. 
35 Robbins. Op.Cit., hal. 14. 
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Definisi ekologi politik yang dapat dipaparkan misalnya berasal dari Keil yang 

memandang ekologi politik sebagai “sebuah pendekatan baru yang berakar pada 

ekonomi politik dan studi budaya, dan bercabang secara kritis untuk memahami 

hubungan antara manusia dan alam.”36 Definisi lain yang tampaknya lebih politis 

ditawarkan oleh Bryant dan Bailey37 yang memahami ekologi politik sebagai sebuah 

perspektif yang memandang lingkungan sebagai arena dimana aktor sosial yang 

berbeda dan dengan kekuatan politik yang tidak seimbang bersaing memperebutkan 

kontrol dan akses atas sumberdaya alam. Undang-undang yang mendeklarasikan 

pendirian konservasi, misalnya, merupakan satu dari contoh kebijakan yang 

menunjukkan kompetisi ini dalam upaya untuk melakukan kontrol terhadap alam .38  

Dua definisi singkat di atas sama-sama mempertimbangkan konteks politik dari 

isu lingkungan. Ini yang kemudian menjadi ciri khas dari ekologi politik. Artinya 

politik harus ditempatkan “pertama” dalam upaya memahami bagaimana interaksi 

manusia-lingkungan mempengaruhi penyebaran degradasi lingkungan.39 Tegasnya, 

politik harus memiliki kebanggaan analitis dalam studi ekologi politik.40Jelaslah 

premis umum dalam ekologi politik adalah perubahan lingkungan dan kondisi 

ekologis dipandang sebagai hasil dari proses politik.41 Dalam hal ini ekologi politik 

                                                 
36 Roger Keil dkk., “Editors Introduction: Perspective on Global Political Ecology,” dalam Political 

Ecology: Global and Local, ed. oleh Roger Keil dkk. (London: Routledge, 1998), hal. 1. 
37 Raymond L. Bryant dan Sinéad Bailey, Third World Political Ecology (New York: Routledge, 

1997)., hal. 18. 
38 Vaccaro, Beltran, dan Paquet., hal. 255. 
39 Raymond L. Bryant, “Power, Knowledge and Political Ecology in the Third World: A Review,” 

Progress in Physical Geography, 22.1 (1998), 79–94, hal. 80. 
40 Bryant dan Bailey, Op.Cit., hal. 5. 
41 Robbins. Op.Cit., hal. 19.  
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meyakini politicized environment, bahwa persoalan lingkungan bukanlah sesuatu 

yang netral, melainkan persoalan politis yang melibatkan beragam aktor yang 

berkepentingan.42  

Jika dirunut secara historis, kajian ekologi politik ini telah muncul sejak tahun 

1960-an seiring dengan tumbuhnya minat penelitian yang fokus pada pengaruh 

manusia terhadap lingkungan biofisik.43 Hingga pada tahun 1970-an ekologi politik 

muncul sebagai kajian multifaset.44 Tulisan Eric Wolf pada tahun 1972 di 

Anthropological Quarterly yang bertajuk ”Ownership and Political Ecology” dikenal 

sebagai karya pertama yang menandai kelahiran ekologi politik. Dalam tulisannya, 

Eric Wolf yang berlatar belakang sebagai antropolog bersama dengan ilmuwan 

lingkungan, Grahame Beakhurst, dan seorang jurnalis, Alexander Cockburn, 

mengadopsi istilah ekologi politik untuk menjelaskan hubungan antara distribusi 

akses dan kontrol sumberdaya serta degradasi lingkungan.45  

Hanya saja mengenai perkembangan awal ekologi politik tersebut, Bryant 

berpendapat bahwa karya Wolf bukan merupakan karya ‘klasik’ yang menandai awal 

kemunculan ekologi politik. Perkembangan ekologi politik justru berhutang pada 

geografi pembangunan radikal (radical development geography) dan ekologi budaya 

(cultural ecology).46 Kaum geografi pembangunan radikal memandang degradasi 

                                                 
42 Satria. Op.Cit., hal. 3. 
43 Ibid. 
44 Bryant. Loc.Cit., hal. 80. 
45Mary Mostafanezhad dkk., Political Ecology of Tourism: Community, Power, and the Environment 

(New York: Routledge, 2016), hal. 5. 
46 Bryant. Loc.Cit., hal. 80 
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lingkungan bukan sekedar masalah lingkungan, tapi memandangnya dalam perspektif 

yang lebih luas. Ini bisa dilihat dari karya ilmuwan geografi radikal yang membahas 

bahaya dan bencana alam pada awal 1980-an. Mereka membahas bahaya dan bencana 

alam, tapi juga diikuti dengan komentar yang lebih luas tentang pentingnya karya 

yang membahas ekonomi politik perubahan lingkungan terutama di negara Dunia 

Ketiga.47 Kaum geografi pembangunan radikal muncul sebagai pengkritik dari kaum 

neo-Malthusian yang hanya memandang degradasi lingkungan berasal dari 

ketidakseimbangan pertumbuhan penduduk dan ketersediaan bahan makanan.48  

Sementara itu di tempat terpisah, disiplin ekologi budaya berkembang di bidang 

antropologi dan dipandang memiliki sumbangan juga dalam perkembangan ekologi 

politik. Namun, pada periode ini ekologi budaya masih bersifat homeostatis dan 

apolitis dengan hanya menjelaskan bentuk budaya dan manajemen lingkungan 

tradisional, tanpa bisa menjelaskan budaya dan ekologi sebuah komunitas yang 

berhubungan dengan struktur ekonomi dan politik yang lebih luas. Titik balik ekologi 

budaya justru terjadi pada tahun 1980-an saat mulai muncul keinginan untuk melihat 

pandangan budaya lokal terhadap interaksi manusia-lingkungan dalam konteks 

politik ekonomi yang lebih luas dan pengaruhnya di wilayah tertentu.49 

 Sumbangan antropologi dalam perkembangan ekologi politik ini bisa 

ditemukan dalam karya  Andrew P. Vayda yang bicara tentang “progressive 

                                                 
47 Ibid. 
48 Zainal Arifin, “Politik Ekologi: Ramah Lingkungan Sebagai Pembenaran,” Jurnal Ilmu Sosial 

Mamangan, 1.1 (2012), 11–16, hal. 12. 
49 Bryant. Loc.Cit., hal. 81. 
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contextualization.” Dalam karyanya, Progressive Contextualization: Methods for 

Research in Human Ecology.50 Vayda mengatakan progressive contextualization 

merupakan prosedur yang melibatkan fokus pada aktivitas manusia atau interaksi 

manusia-lingkungan dan kemudian menjelaskannya dengan menempatkannya pada 

konteks yang lebih luas dan progresif.51 Kerangka berpikir seperti ini yang akhirnya 

membuat banyak ilmuwan ekologi politik menaruh perhatian pada fenomena 

antropologi lokal dengan diiringi analisis terhadap struktur ekonomi politik.52  

Ekologi politik pun terus mengalami perkembangan pada tahun-tahun 

selanjutnya. Namun untuk membuat bagian ini lebih singkat, sejarah perkembangan 

ekologi politik dapat disederhanakan dengan membaginya ke dalam dua fase: 1) neo-

Marxisme; dan 2) pasca-Marxisme.53 Pertama, perspektif neo-Marxisme menjadi 

populer karena perhatiannya yang luas pada faktor ekonomi dan politik untuk 

menjelaskan kerja kekuasaan, seperti kekuatan modal, kekayaan, dan kekuatan 

militer. Masuknya perspektif Marxisme ke dalam ekologi politik yang melawan 

pandangan neo-Malthusian ini segera mengalihkan penelitian ekologi politik yang 

semula apolitis menjadi politis dengan memberi perhatian pada politik ekonomi, 

                                                 
50 Lihat Andrew P. Vayda, “Progressive Contextualization: Methods for Research in Human Ecology,” 

Human Ecology, 11.3 (1983), 265–81. 
51 Ibid., hal. 265. “...involve focusing on significant human activities or people- environment 

interactions and then explaining these interactions by placing them within progressively wider or 

denser contexts.” 
52 Bryant. Loc.Cit., hal. 81. 
53 Mohammad Tanzimuddin Khan, “Theoretical Frameworks in Political Ecology and Participatory 

Nature/Forest Conservation: the Necessity for a Heterodox Approach and the Critical Moment,” 

Journal of Political Ecology, 20 (2013), 460–72; Raymond L. Bryant dan Sinéad Bailey, Third 

World Political Ecology (New York: Routledge, 1997). 
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kebijakan institusi politik, maupun perubahan lingkungan yang mempengaruhi 

hubungan antara manusia dan alam. Ekologi politik neo-Marxisme biasanya 

menggunakan salah satu dari tiga kerangka berpikir, yaitu analisis ketergantungan 

(dependency theory), sistem global kapitalisme (world system theory), dan 

ketimpangan kelas (class inequality).54 

Kedua, pasca-Marxisme, termasuk di sini adalah perspektif feminisme dan 

pasca-strukturalisme. Pasca neo-Marxisme lahir karena neo-Marxisme dipandang 

gagal dalam menjelaskan peran politik lokal yang melibatkan berbagai aktor, gender 

dan etnis dalam upaya mendapatkan akses dan kontrol atas sumberdaya. Bagi sarjana 

ekologi politik pasca neo-Marxisme, pendekatan neo-Marxisme terlalu membesar-

besarkan produksi dan mengabaikan faktor non-ekonomis dan non-kapitalis seperti 

kuasa dalam rumah tangga yang juga menentukan hubungan manusia dan alam, serta 

kontrol atas sumberdaya sebagaimana argumen dari ekofeminisme. Dengan 

menekankan dimensi kekuasaan non-material, ekologi politik menjadi tidak hanya 

bertumpu pada analisis kapitalisme, tapi juga menganalisis peran “agenda-agensi-

diskursus” dalam praktik konservasi atau proyek lingkungan di Dunia Ketiga. 

Sehingga dalam perspektif ini alam dipandang sebagai “konstruksi sosial” di mana 

bahasa adalah agen aktif.55 

Mengenai ekologi politik pasca-strukturalisme, Escobar menyatakan dengan 

terang bahwa pasca-strukturalisme berfokus pada peran bahasa dalam membentuk 

                                                 
54 Khan. Op.Cit., hal. 461. 
55 Ibid., hal. 463. 
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realitas sosial; pasca-strukturalisme tidak memperlakukan bahasa sebagai refleksi 

dari realitas, tetapi komponen dari realitas itu sendiri.56 Dalam hal ini, ekologi politik 

pasca-strukturalisme memandang alam sebagai sesuatu yang dikonstruksi secara 

sosial. Namun konstruksi yang dimaksud di sini bukan berarti sekedar meyakini 

bahwa ‘tak ada alam yang nyata di luar sana,’ melainkan konstruksi ekonomi dan 

politik alam haruslah dianalisis secara diskursif. Maksudnya, ekologi politik pasca-

strukturalisme penting merunut hubungan antara pembentukan dan evolusi dari 

pemahaman mengenai alam itu sendiri secara historis. Hal ini karena alam 

diartikulasikan secara berbeda-beda oleh masing-masing rezim diskursif. Pasca-

strukturalisme, terutama sekali, Foucaldian dan Deleuzian menyumbang besar dalam 

analisis ini dimana analisis diskursif dipandang tak bisa dilepaskan dari analisis 

materialis karena diskursus sendiri merupakan proses artikulasi pengetahuan dan 

kekuasaan yang membentuk realitas. 

Dengan demikian, pendekatan ekologi politik pasca-strukturalisme yang 

digunakan dalam penelitian ini menekankan pada pengaruh sejarah dan budaya 

terhadap evolusi konsep perubahan dan degradasi lingkungan sebagai kekuatan 

linguistik dan politik. Dalam hal ini, pendekatan ekologi politik pasca-strukturalisme 

berada di seberang environmentalisme ortodoks. Environmentalisme ortodoks 

menjadi sasaran kritik karena dianggap mengabaikan apa yang telah dilakukan oleh 

                                                 
56 Arturo Escobar, “Constructing Nature: Elements for a Poststructural Political Ecology,” dalam 

Liberation Ecologies: Environment, Development, Social Movements, ed. oleh Richard Peet dan 

Michael Watts (New York: Routledge, 1996), hal. 46. 
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masyarakat ladang berpindah dan hanya memandang masyarakat ladang berpindah 

sebagai aktor yang merusak lingkungan. Karenanya upaya dekonstruksi terhadap 

mitos-mitos yang telah dibangun oleh ortodoksi lingkungan dianggap perlu oleh 

pendekatan ekologi politik pasca-strukturalisme.57 Tabel di bawah ini 

memperlihatkan perbedaan antara dua pendekatan dalam ekologi politik ini.

                                                 
57 Satria. Op.Cit., hal. 12. 
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Tabel 2. 1 Fase Perkembangan Ekologi Politik 

Fase Kritik Terhadap Basis Teori Penjelasan Masalah Kunci Karya Utama 

Akhir 1970-an 

sampai 

pertengahan 

1980 

neo-Malthusian 

dan Ekologi 

Budaya 

neo-Marxisme 

(Frank, 

Wellerstein, 

Amin, de Janvry) 

Struktural. Menjelaskan 

konflik lokal/perubahan 

sebagai hasil dari proses 

produksi global 

Untuk 

menentukan pola 

dari surflus 

ekstraksi dan 

relasi kelas 

Watts (1983), 

Blaikie (1985), 

Bunker (1985) 

Akhir 1980 

sampai 1990 

Determinisme 

neo-Marxisme 

Neo-

Weberianisme 

(Skocpol, Tilly) & 

teori gerakan 

sosial (Scott) & 

feminisme 

(Guyer&Peters, 

Agrawal) 

Agensi. Menjelaskan 

konflik/perubahan 

sebagai hasil dari 

interaksi aktor yang 

beragam dan memiliki 

kekuasaan yang tidak 

seimbang 

Untuk 

menentukan 

interaksi 

kekuasaan yang 

tidak seimbang 

antara aktor, 

motif, dan 

kepentingan dari 

beragam aktor 

Blaikie&Brookfield 

(1987), Guha (1989), 

Peluso (1998), 

Neumann&Schroede

r (1995). 

Sumber: Disadur dari Bryant dan Bailey, 1997
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Kemudian dalam kajian ekologi politik setidaknya terdapat lima narasi 

dominan: 1) degradasi dan marjinalisasi; 2) konservasi dan kontrol; 3) konflik 

lingkungan dan ekslusi; 4) subjek lingkungan dan identitas; dan 5) objek dan aktor 

politik.58 Setiap narasi memiliki tesis dan target penjelasan masing-masing. Namun 

bukan berarti kelimanya tidak bisa berkaitan satu sama lain dan berada pada satu isu. 

Penelitian ini sendiri mengadopsi narasi konservasi dan kontrol. Dengan mengacu 

pada Robbins dan dalam kasus ekologi politik di perairan, menurut Satria narasi 

konservasi dan kontrol menggunakan pendekatan pasca-strukturalisme. Secara 

umum, target dari narasi konservasi dan kontrol adalah menggambarkan efek 

problematik dari upaya konservasi global maupun regional, dalam bentuk Situs 

Warisan Dunia, TN, zona keanekaragaman hayati, yang semakin jelas sejak tahun 

1990-an.59 Berikut pendekatan-pendekatan yang dipakai dalam berbagai narasi 

ekologi politik: 

Tabel 2. 2 Narasi-Narasi Ekologi Politik dan Pendekatannya 

Narasi Isu Kelautan dan Perikanan Pendekatan 

Degradasi dan 

marjinalisasi 

(perubahan lingkungn) 

• Pembabatan mangrove untuk 

keperluan industri tembak dan 

industri lainnya 

• Penambangan pasir laut 

Pendekatan 

strukturalis 

Konflik lingkungan 

(akses sumberdaya) 
• Konflik nelayan trawl dengan 

nelayan tradisional 

• Konflik nelayan dengan 

industri muara 

Pendekatan 

strukturalis 

Konservasi • Daerah perlindungan laut 

• Taman Nasional laut 

Pendekatan pasca-

strukturalis 

                                                 
58Robbins. Op.Cit., hal. 21. 
59 Ibid., hal. 23. 
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Narasi Isu Kelautan dan Perikanan Pendekatan 

Identitas lingkungan 

dan gerakan 
• Gerakan politik nelayan dalam 

memperjuangkan hak-haknya 

• Pengelolaan sumberdaya 

berbasis masyarakat 

Pendekatan 

strukturalis 

Sumber: Arif Satria, 2009 

Lebih lanjut, Robbins merangkum argumen dan dasar teoritis dari narasi 

konservasi dan kontrol. Menurutnya argumen dasar dari narasi ini berangkat dari 

asumsi bahwa kontrol atas sumberdaya dan lanskap telah dirampas dari masyarakat 

lokal atas nama kelestarian lingkungan. Dalam proses perampasan ini para pejabat 

dan aktor global yang berkepentingan untuk melestarikan lingkungan menonaktifkan 

sistem pencaharian dan sistem produksi serta organisasi sosial politik lokal dengan 

menuduh masyarakat lokal tidak punya kompetensi untuk mengurus lingkungan. 

Padahal pada kenyataannya masyarakat lokal telah menunjukkan kompetensi mereka 

dalam melestarikan lingkungan. Mereka dituduh tidak punya kompetensi oleh negara 

atau aktor lain dengan tujuan untuk mengambil alih kontrol atas sumberdaya. 

Argumen yang dijelaskan di atas terbentuk dari empat landasan teoritis:60 

Pertama, argumen tersebut merefleksikan pandangan bahwa konservasi merupakan 

bentuk dari hegemonic governmentality. Governmentality sendiri dipinjam dari istilah 

Foucault yang memahami governmentality sebagai sebuah kondisi di mana 

persetujuan dari sebuah perintah didapatkan melalui teknologi sosial, misalnya 

Taman Buru (TB), dan juga aturan yang dikenakan terhadap individu melalui 

                                                 
60 Robbins. Op.Cit., hal. 178-179. 
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lembaga sosial. Satu hal yang perlu dipahami adalah bahwa teknologi sosial maupun 

institusi ini tidak sekedar memaksakan apa yang dapat dilakukan oleh orang (rules), 

tapi juga menentukan tujuan dan perilaku apa yang dianggap diterima secara sosial 

(norms and expectations), serta apa hasil ekologis yang sesuai (aesthetics and ethics). 

Kedua, argumennya bergantung pada perkembangan pemahaman pada 

manajemen sumberdaya tradisional sebagai sistem lembaga yang mengatur ekstraksi, 

dimana tidak ada intervensi negara yang kuat atau privatisasi dengan pemberian hak 

properti. Ketiga, ia mengacu pada gagasan bahwa hutan belantara— sebagai sebuah 

realitas ideal dan material yang dipaksakan— merupakan sebuah konstruksi sosial, 

terutama yang mengidealkan alam tanpa manusia. Keempat, argumennya 

merefleksikan pemahaman yang semakin jelas tentang kawasan konservasi yang 

secara ekologis maupun sosial bermasalah dan tidak memadai untuk memenuhi 

tujuan pelestarian satwa liar maupun menjaga mata pencaharian masyarakat di sekitar 

kawasan konservasi. 

Hal yang perlu dicatat mengenai narasi konservasi dan kontrol adalah tesis-

tesisnya tidak menunjukkan pertentangan yang radikal terhadap upaya konservasi 

dalam bentuk pertahanan lingkungan, perlindungan keanekaragaman hayati, kawasan 

flora dan fauna tanpa manusia, atau kawasan dengan aktivitas manusia yang relatif 

rendah. Sebaliknya, narasi ini sejalan dengan konservasi dalam environmentalisme 

tradisional yang dipraktikkan masyarakat lokal, termasuk pelestarian alam tanpa 

campur tangan manusia. Narasi konservasi dan kontrol hanya mengkritik dan 

menggugat metode konservasi kontemporer yang menurutnya secara historis telah 
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gagal karena memaksa masyarakat lokal yang sejatinya merupakan aktor konservasi 

keluar dari kawasan dan kehilangan hak mereka demi kepentingan dan keuntungan 

elit yang memiliki sedikit pemahaman mengenai ekosistem dan lanskap di sebuah 

tempat. Tegasnya, narasi konservasi dan kontrol mengkritik konservasi kontemporer 

dengan menunjukkan bagaimana metode konservasi ini justru mengabadikan konflik 

dan ketidakadilan.61 

2.1.2 Teori Akses 

Teori akses diperkenalkan oleh Jesse C. Ribot dan Nancy Lee Peluso melalui 

artikel yang dipublikasikan di jurnal Rural Sociology dengan judul “A Theory of 

Access.” Pada dasarnya Ribot dan Peluso berusaha menafsir ulang istilah akses. 

Mereka melakukannya karena istilah akses seringkali dipakai oleh para analis properti 

dan sumberdaya tanpa definisi yang memadai.62 Dengan melakukan penafsiran ulang 

terhadap istilah akses, mereka tidak hanya menawarkan definisi baru mengenai akses, 

tapi juga sekaligus membedakannya dengan istilah “properti” yang merupakan istilah 

yang seringkali dipakai secara bersamaan dengan istilah “akses.” Padahal menurut 

Ribot dan Peluso kedua istilah ini berbeda dalam banyak hal tapi belum pernah 

dibahas di dalam berbagai literatur akses dan properti.63 Karena itu mereka berusaha 

membangun argumen untuk membuktikan bahwa kedua istilah ini berbeda. 

                                                 
61 Ibid., hal. 181. 
62 Jesse C. Ribot dan Nancy Lee Peluso, “A Theory of Access*,” Rural Sociology, 68.2 (2009), 153–

81, hal. 153. 
63 Ibid. 
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Ribot dan Peluso melalui tulisannya tidak hanya menjelaskan perbedaan istilah 

“akses” dan “properti,” tapi juga menawarkan mekanisme yang menjelaskan 

bagaimana akses bekerja sekaligus menawarkan sebuah kerangka kerja untuk 

melakukan analisis akses. Sehingga teori yang ditawarkan Ribot dan Peluso ini akan 

sangat berguna sebagai metode analisis untuk mengidentifikasi dan memetakan 

proses dan hubungan dinamis akses yang memungkinkan berbagai aktor 

mendapatkan keuntungan dari sumberdaya yang diperebutkan. Selengkapnya 

mengenai akses akan dibahas pada bagian di bawah ini. 

A. Antara Properti dan Akses 

Memahami perbedaan antara properti dan akses adalah langkah pertama untuk 

memahami teori Ribot dan Peluso ini. Properti merupakan segala sesuatu yang bisa 

dimiliki oleh seseorang dan bisa ditransfer ke orang lain. Ia juga mencakup segala 

jenis hak yang memiliki nilai.64 Para sarjana hukum dan ekonomi menjauhkan 

berbagai makna khusus dalam memahami properti dengan memahaminya sebagai 

kumpulan dari hak-hak legal.65 Dalam konteks tertentu seperti hak milik atas lahan, 

properti bisa dipandang sebagai bundle of sticks.66 Bundle of sticks merupakan 

metafor yang muncul pada pertengahan abad ke-19. Metafor ini mengacu pada 

seperangkat pengakuan terhadap hak properti. Definisi lain yang lebih komprehensif 

                                                 
64 Michael Weir, “Concepts of Property,” The National Legal Eagle, 7.1 (2001), 16–19, hal. 16. 
65 Abraham Bell dan Gideon Parchomovsky, “A Theory of Property,” Cornell Law Review, 90.2 

(2005), 531–616, hal. 535. 
66 Michael Barry, Property Theory, Metaphors and the Continuum of Land Rights, ed. oleh Victoria 

Quinlan (Kenya: UN Habitat, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

dari MacPherson menjelaskan properti sebagai “sebuah hak (rights) untuk 

menegakkan klaim (enforceable claim) untuk menggunakan atau mendapatkan 

untung (benefit) dari sesuatu.”67 Definisi ini mengandung tiga ciri properti: hak 

(right), klaim yang bisa ditegakkan melalui hukum (enforceable claim), dan 

keuntungan (benefit). 

Akses sendiri dapat dipahami melalui berbagai macam definisi. Merriam-

Webster Dictionary mendefinisikan akses sebagai “kebebasan (freedom) atau 

kemampuan (ability) untuk mendapatkan atau memanfaatkan sesuatu.”68 Cambridge 

Dictionary mendefinisikan akses sebagai “sebuah hak (right) atau peluang 

(opportunity) untuk menggunakan atau melihat sesuatu.”69 Definisi akses juga dapat 

ditemukan dalam Macmillan Dictionary yang memberikan penjelasan akses sebagai 

“hak (right) atau peluang (opportunity) untuk memiliki atau menggunakan sesuatu 

yang akan memberi keuntungan (benefit).”70 Dari seluruh definisi ini dapat dilihat 

bahwa hampir seluruh ciri-ciri dari properti tercakup dalam definisi akses. Sebaliknya 

definisi properti tidak mencakup semua ciri-ciri akses. Karena itu menurut Ribot 

akses itu berhubungan dekat dengan properti, tapi akses meliputi properti.71 

Perbedaan kunci antara properti dan akses terletak pada istilah hak (right) yang 

digunakan dalam kajian properti, sementara kajian akses menggunakan istilah 

                                                 
67 C.B Macpherson, Property: Mainstream and Critical Positions (Toronto: University of Toronto 

Press, 1978), hal. 4. 
68 “Access” <https://www.merriam-webster.com> [diakses 28 Juni 2018]. 
69 “Access” <https://dictionary.cambridge.org> [diakses 28 Juni 2018]. 
70 “Access” <https://www.macmillandictionary.com> [diakses 28 Juni 2018]. 
71 Jesse C Ribot, “Theorizing Access : Forest Profits along Senegal’s Charcoal Commodity Chain,” 

Development and Change, 29 (1998), 307–41, hal. 310. 
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kemampuan (ability).72 Dua istilah ini adalah perbedaan krusial yang membedakan 

properti dan akses.73 Hak (right) di dalam properti mensyaratkan pengakuan klaim 

yang didukung oleh masyarakat, yaitu melalui hukum, adat istiadat maupun konvensi. 

Sementara kemampuan (ability) di dalam akses tidak membutuhkan persetujuan 

sosial apapun. Kemampuan memiliki makna yang lebih luas daripada hak. Secara 

singkat, properti itu de jure, sementara akses itu termasuk de jure dan de facto atau 

ekstra-legal.74 

Untuk meringkas sejauh ini, bisa dikatakan bahwa properti dipahami sebagai 

sesuatu yang menegakkan semacam klaim dan hak yang didukung secara sosial 

berdasarkan hukum, adat ataupun konvensi. Dari penegakan klaim dan hak ini 

seorang pemegang hak mendapatkan kekuatan sosial tertentu dari bundel hak (bundle 

of rights atau bundle of sticks) yang dimiliki.75 Sementara akses merupakan tentang 

“semua” cara yang memungkinkan seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari 

berbagai hal.76 Kata “semua” kembali menegaskan perbedaan properti dan akses, 

karena semua menandakan bahwa akses juga bisa didapatkan melalui sarana yang 

tidak dimaksudkan untuk memberikan hak atas properti ataupun tidak disetujui secara 

sosial dalam domain hukum, adat dan konvensi apapun. Artinya akses bisa 

didapatkan dengan cara-cara terlarang dan melawan hukum sekalipun asal aktornya 

                                                 
72 Ribot dan Peluso. Loc.Cit., hal. 155. 
73 Ribot. Loc.Cit., hal. 310. 
74 Ibid. 
75 Ribot dan Peluso. Loc.Cit., hal. 156. 
76 Ibid., hal. 155. 
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memiliki kemampuan untuk itu— atau tegasnya memiliki kekuasaan (power) karena 

akses adalah bundle of power. Sederhananya, tanpa memberikan hak atas properti per 

se, akses tetap bisa didapatkan dengan manipulasi ideologis dan diskursif, serta 

hubungan produksi dan pertukaran. Manipulasi ideologis dan diskursif serta 

hubungan produksi dan pertukaran ini yang pada gilirannya akan membentuk pola 

distribusi keuntungan.77 

Kemampuan (ability) tidak membutuhkan persetujuan karena kemampuan, 

menurut Ribot dan Peluso, mirip dengan kekuasaan (power). Kekuasaan dalam teori 

akses ini dipahami dalam dua pengertian yang berasal dari penggabungan konsep 

kekuasaan Weberian dan Foucaldian. Pertama, kapasitas aktor menentukan 

pemikiran dan tindakan dari orang lain.78 Ini terutama sekali dipengaruhi oleh teori 

kekuasaan Max Weber. Weber mendefinisikan power sebagai peluang (probability) 

seorang aktor dalam hubungan sosial untuk melaksanakan kehendaknya sendiri 

walaupun akan ada resistensi.79 Jadi, kekuasaan adalah soal peluang (probability) 

untuk melaksanakan apa yang diinginkan oleh seorang aktor. Peluang (probability) 

ini sendiri dapat dihubungkan dengan ekonomi, kehormatan, partai, atau apapun yang 

menjadi sumber dari kekuasaan seorang aktor.  

                                                 
77 Ibid., hal. 156. 
78 Ribot dan Peluso. Loc.Cit., hal. 155. 
79 John A Coleman, “Authority , Power , Leadership :,” New Theology Review, 10.3 (1997), 31–44, 

hal. 31. 
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Kedua, kekuasaan muncul dengan tidak selalu melekat pada orang tertentu.80 

Dalam hal ini kekuasaan dipandang sebagai sesuatu yang melekat dalam hubungan 

tertentu dan dapat timbul atau mengalir sebagai konsekuensi yang diinginkan ataupun 

tidak diinginkan dari sebuah hubungan sosial. Bentuk hubungan kekuasaan seperti ini 

dapat membuat orang melakukan tindakan tertentu tanpa ada pemaksaan melalui 

pendisiplinan— ini akan dibahas lebih dalam pada bagian selanjutnya. Dari sini 

diketahui bahwa konsep kekuasaan Foucault dan Weber jelas berbeda. Weber 

memandang kekuasaan dimiliki berkat suatu kharisma, di saat Foucault memandang 

kekuasaan harus dipahami sebagai relasi-relasi yang beragam dan tersebar seperti 

jaringan dan memiliki ruang lingkup strategis.81 Tapi dalam teori akses, Ribot dan 

Peluso menggunakan keduanya untuk menjelaskan  peristiwa akses yang terjadi di 

lapangan. 

Relasi properti atau tenure menjadi berbeda pula dengan relasi akses. Relasi 

properti atau tenure hanya memperhatikan relasi dan kontrol kepemilikan terhadap 

sebuah sumberdaya dan sanksi yang diterapkan dengan cara tertentu oleh sebuah 

lembaga yang berwenang.  Sementara relasi akses sendiri dipandang selalu berubah 

dan bergantung pada posisi dan kekuasaan individu atau kelompok di dalam sebuah 

hubungan sosial. Biasanya seseorang memiliki kekuasaan lebih besar dalam sebuah 

hubungan sosial tertentu ketimbang orang lain atau dalam momen sejarah tertentu. 

                                                 
80 Ribot dan Peluso. Loc.Cit., hal. 155. 
81 Abdil Mughis Mudhoffir, “Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik,” 

Masyarakat: Jurnal Sosiologi, 18.1 (2013), 75–100, hal. 78. 
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Dalam hal ini situasi ekonomi politik tertentu lah yang menentukan. Situasi ekonomi 

politik merubah persyaratan akses dan karenanya dapat menentukan individu atau 

kelompok mana yang mendapatkan keuntungan dari sumberdaya. Ini berarti ada 

serangkaian bundel kekuasaan (bundle of powers) yang menentukan seseorang bisa 

mendapatkan keuntungan dari sebuah sumberdaya. Bundel kekuasaan ini sendiri 

harus dianalisis dalam kerangka ekonomi politik agar situasi yang membuat individu 

atau kelompok memiliki kesempatan untuk mendapatkan keuntungan.82  

Analisis terhadap situasi ekonomi politik yang dilakukan akan menjadi jelas 

ketika tindakan-tindakan sosial dari aktor yang terlibat dibagi menjadi kontrol akses 

(access control) dan pemeliharaan akses (access maintenance). Kontrol akses ini 

memiliki makna kemampuan untuk menengahi akses lain sebagai fungsi dari 

kekuasaan untuk mengatur atau mengarahkan sebuah tindakan yang tadinya bebas 

menjadi tunduk di bawah aturan yang disepakati. Jadi kontrol adalah soal kekuasaan 

atas yang lain.83 Sementara pemeliharaan akses ini merupakan kemampuan untuk 

membuat sebuah sumberdaya tetap terbuka untuk diakses melalui perluasaan 

kekuasaan maupun membayar biaya tertentu.84 Kontrol akses dan pemeliharaan akses 

ini saling melengkapi, keduanya dibutuhkan dalam manajemen atau penggunaan 

sumberdaya. Selain kedua istilah ini, ada juga istilah ketiga yang disebut gaining 

                                                 
82 Ribot dan Peluso, Loc.Cit., hal. 158. 
83 Ribot. Loc.Cit., hal. 311. 
84 Ibid. 
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access, di mana akses terhadap sumberdaya didapatkan sebelum kontrol dan 

pemeliharaan terhadap akses dilakukan.85 

Contoh paling baik dari kontrol dan pemeliharaan ini dapat dilihat dalam kasus 

properti di mana pemilik properti melakukan klaim hak terhadap properti tersebut 

sebagai bentuk kontrol, dan ia melakukan kewajibannya untuk memelihara hak 

tersebut agar tidak hilang. Kasus kontrol dan pemeliharaan juga bisa dilihat dalam 

hubungan produksi yang dijelaskan Marx. Dalam hubungan produksi Marx, pemilik 

dan pekerja memiliki perannya masing-masing di mana pemilik modal berada pada 

posisi yang dominan dan memegang peran untuk mengontrol akses orang lain 

terhadap alat produksi, dalam hal ini pekerja, sementara pekerja sebagai aktor yang 

didominasi berupaya memelihara aksesnya dengan memberikan keuntungan pada 

aktor yang mendominasi mereka. 

 Ribot dan Peluso mengklaim analisis seperti ini bisa melampau analisis kelas 

yang ditawarkan Marx. Analisis ekonomi politik seperti ini mengandaikan kontrol 

dan pemeliharaan bisa terdapat dalam satu orang atau dibagi di antara aktor-aktor 

yang sedang bekerjasama atau berkompetisi. Dengan kata lain, satu individu sangat 

memungkinkan memegang bundel kekuasaan yang terdiri dari berbagai sarana yang 

membuat ia bisa mengontrol atau memelihara akses ke dalam sumberdaya. Individu 

yang memiliki bundel kekuasaan seperti ini akan menjadi aktor dominan yang 

dihormati oleh aktor lain yang subordinat.  Dengan demikian teori akses menolak 

                                                 
85 Ribot dan Peluso. Loc.Cit., hal. 159. 
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analisis kelas Marxis. Menurut Ribot dan Peluso, manusia tidak bisa dibagi dalam 

kelas-kelas karena kontrol dan pemeliharaan serta jaringan (webs) dan bundel 

(bundle) kekuasaan yang membentuk manusia sehingga yang diperlukan untuk 

memahami jaringan akses adalah analisis terhadap berbagai relasi kekuasaan di 

sekitar sumberdaya dan aktor yang menerima keuntungan dari sumberdaya tersebut.86 

Jaringan dan bundel kekuasaan yang merupakan sarana, proses dan relasi yang 

dimiliki atau dilakukan oleh aktor lah yang membuat akses didapatkan (gain), 

dikontrol (control), dan dipelihara (maintain).  

B. Mekanisme Akses 

Istilah “mekanisme” dalam teori akses tidak digunakan hanya untuk 

menggambarkan cara kerja sebuah sistem. Lebih jauh dari itu, Ribot dan Peluso 

menggunakan istilah akses untuk menggambarkan keseluruhan rangkaian sarana, 

proses dan relasi antar aktor dalam mendapatkan, mengontrol dan memelihara akses 

atas sumberdaya.87 Dalam hal ini Ribot dan Peluso membagi mekanisme akses dalam 

teori akses menjadi dua, yaitu: a) mekanisme berbasis hak (rights based mechanism); 

dan b) mekanisme struktural dan relasional (structural and relational mechanism). 

Masing-masing jenis mekanisme akses ini terbagi lagi dalam beberapa kategori yang 

sebentar lagi akan dibahas di bawah ini. Namun, satu hal yang perlu dicatat adalah 

kategori ini hanya sekedar rujukan yang bisa dipakai. Mekanisme yang akan dibahas 

                                                 
86 Ibid. 
87 Ibid., hal. 160. 
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ini tidak mencakup semua mekanisme yang mungkin dipakai dalam sebuah kasus 

tertentu. Ini karena sifat kekuasaan sendiri yang unik, ia bisa beroperasi secara 

berbeda di tempat atau waktu tertentu sehingga sulit untuk menjelaskan bundel 

kekuasaan yang sangat penting dalam mekanisme akses secara komprehensif.88 

1. Mekanisme berbasis hak (rights based mechanism) 

Mekanisme berbasis hak (right based mechanism) merupakan mekanisme akses 

yang diakui secara sosial oleh hukum, adat dan konvensi. Dalam mekanisme INI, 

hukum, adat dan konvensi memegang peranan penting dalam menentukan siapa yang 

mengontrol dan mempertahankan akses. Ada dua jenis mekanisme yang termasuk 

dalam mekanisme berbasis hak, yaitu akses legal dan akses ilegal. Jadi penting untuk 

memahami bahwa akses legal maupun akses ilegal merupakan mekanisme berbasis 

hak. Ini karena apa yang disebut legal atau ilegal hanya soal penilaian moral yang 

membentuk legitimasi dan bisa saja berbeda dalam setiap komunitas. Akses dengan 

kekerasan atau pencurian dipandang ilegal di dalam komunitas tertentu, tapi belum 

tentu dipandang ilegal dalam komunitas lain.89 

a. Akses legal (Legal Access) 

Mekanisme akses ini menghasilkan apa yang dikenal sebagai properti 

sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya karena kemampuan yang berasal dari 

derivasi atribut hak seperti hukum, adat dan konvensi merupakan properti. Akses 

                                                 
88 Ibid. 
89 Ibid., hal. 164. 
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legal ini melibatkan komunitas, negara atau pemerintah yang berfungsi untuk 

memaksakan klaim. Biasanya akses ini akan dilindungi oleh hukum negara dengan 

adanya akta notaris. Sementara akses yang didapatkan dengan hukum adat atau 

konvensi didapatkan dengan penerimaan sosial kepada mereka yang mendapatkan 

keuntungan. Mereka yang memegang hak bisa menggunakan haknya untuk 

menerapkan sanksi untuk mengontrol akses. Sementara orang yang tidak memiliki 

hak properti akan datang kepada pemegang hak untuk mendapatkan atau memelihara 

aksesnya. Apakah dengan cara membayar biaya atau menawarkan jasa tertentu. 

Hubungan antara aktor ini akan dengan sendirinya memunculkan arus keuntungan di 

antara actor yang terlibat. 

b. Akses ilegal (illegal access) 

Akses ilegal merupakan akses yang dinikmati dengan cara yang tidak disetujui 

secara sosial oleh masyarakat dan negara. Menurut Ribot dan Peluso, dalam arti 

tertentu akses yang diperoleh melalui cara ilegal juga bisa dikatakan merupakan akses 

berbasis hak.90  Perbedaannya dengan hak legal, hak ilegal justru merupakan bentuk 

dari akses langsung terhadap sumberdaya yang dilakukan dengan melawan 

pengakuan hukum, adat dan konvensi. Kejahatan, seperti misalnya pencurian ataupun 

penipuan, merupakan contoh dari mekanisme akses ini. Dalam memandang akses 

ilegal, tidak boleh terpaku pada hukum, adat dan konvensi, karena kejahatan sendiri 

bisa dinilai secara berbeda di setiap komunitas. Ribot dan Peluso mengatakan 

                                                 
90 Ibid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

kejahatan itu soal perspektif yang tergantung pada hubungan aktor dengan hukum dan 

bentuk peraturan lain atau praktik konvensional yang diakui.91 

Mekanisme ilegal beroperasi melalui paksaan, kekerasan atau ancaman. Akses 

bisa dikontrol secara ilegal melalui cara-cara ini, dan bisa memelihara akses dengan 

cara membuat sebuah hubungan atau membuat ancaman terhadap mereka yang 

mengontrol akses. Mereka mencontohkan pejabat pemerintah seperti militer atau 

polisi bisa saja menggunakan jabatan mereka untuk mememelihara akses sumberdaya 

pribadi mereka, tapi aktor lain akan melihatnya sebagai tindakan korup dan melawan 

mereka diikuti pembenaran hak dengan menggunakan hukum, adat dan konvensi lain. 

Oleh karena itu, menurut Ribot dan Peluso cara legal melalui hukum bukanlah satu-

satunya cara berbasis hak untuk mendapatkan, mengontrol dan memelihara 

keuntungan dari sumberdaya.92   

2. Mekanisme Struktural dan Relasional Akses 

Mekanisme struktural dan relasional akses (structural and relational 

mechanisms of access) ini berhubungan dengan ekonomi-politik atau budaya tertentu 

di mana akses dicari. Mekanisme ini memperkuat akses yang didapatkan melalui 

akses legal atau ilegal yang sudah dijelaskan di atas. Gagasan mereka ini terinspirasi 

dari gagasan tentang kualifikasi akses (access qualifications) yang ditawarkan 

Blaikie. Kualifikasi akses mengatakan bahwa kapital dan identitas sosial 

                                                 
91 Ibid., hal. 164. “criminality is a matter of perspective, one that depends on the actor’s relationship 

to the law or other form of rules or sanctioned conventional practices.” 
92 Ibid. “legal means, therefore, are not the only rights-based way of gaining, controlling, or 

maintaining benefits from resources.” 
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mempengaruhi siapa yang akan mendapatkan prioritas akses. Ribot dan Peluso 

membahas gagasan ini dengan lebih spesifik dengan mengajukan setidaknya delapan 

faktor yang mempengaruhi akses, yaitu a) teknologi; b) modal; c) pasar; d) 

pengetahuan; e) otoritas; f) identitas sosial; g) hubungan sosial; dan h) akses tenaga 

kerja. 93 Berikut penjelasan singkat dari masing-masing faktor. 

a. Akses teknologi 

Teknologi yang dimaksud di sini adalah teknologi yang menengahi akses 

sumberdaya. Salah satu contoh teknologi yang bisa disebut adalah pagar. Pagar 

menjadi alat untuk menyampaikan sebuah pesan adanya larangan untuk masuk ke 

dalam sebuah kawasan sehingga orang-orang menjauh dari sumberdaya. Karena itu, 

pagar merupakan teknologi yang bisa dipakai untuk mengontrol akses.  Senjata juga 

dapat disebut dalam upaya pengendalian akses, baik akses berdasarkan hak ataupun 

akses terlarang. Ia dipakai untuk mengancam siapa saja yang masuk ke dalam 

sumberdaya agar tetap menjauh darinya. Ada juga teknologi yang digunakan untuk 

melakukan ekstraksi sumberdaya yang tidak bisa dijangkau tanpa alat tertentu. Selain 

itu, teknologi berupa fasilitas untuk mencapai sumberdaya, seperti misalnya sumur 

tabung, pompa, listrik, dan jalan. Sumur tabung, pompa dan listrik menentukan siapa 

yang bisa mendapatkan keuntungan dari air tanah yang dipompa dari jarak jauh. Jalan 

sendiri mengubah sifat akses fisik dan menentukan banyaknya orang ataupun 

kendaraan yang dapat menjangkau sumberdaya. 

                                                 
93 Ibid., hal. 165. 
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b. Akses modal 

Modal bisa disebut juga sebagai kekayaan atau harta. Ini merupakan faktor yang 

bisa dikatakan paling penting dalam mengontrol dan memelihara akses sumberdaya. 

Ini karena kekayaan bisa dimasukkan dan berhubungan satu sama lain dengan hal-hal 

yang juga menentukan didapatnya keuntungan dari barang atau orang lain, seperti 

misalnya dimasukkan ke dalam kegiatan aktivitas ekstraksi, produksi, mobilisasi 

tenaga kerja dan lain-lain. Modal juga dapat digunakan untuk membeli hak. Ketika 

hak sudah terbeli ia dapat digunakan untuk mempertahankan hak atas sumberdaya, 

caranya bisa dengan membayar uang sewa atau membeli pengaruh dari mereka yang 

mengontrol akses. Ada juga modal darat (landesque capital) seperti misalnya 

penanaman pohon yang bisa memfasilitasi akses terhadap sumberdaya dan juga 

pengakuan sosial atas hak properti. Selain itu, adanya kekayaan juga mempengaruhi 

akses lainnya seperti identitas sosial sehingga orang yang memiliki kekayaan akan 

mendapatkan akses istimewa  terhadap produksi dan pertukaran, peluang, 

pengetahuan, kekuasaan, dan lain sebagainya. 

c. Akses pasar 

Umumnya akses pasar dipahami sebagai kemampuan individu atau kelompok 

untuk mendapatkan, mengontrol, dan memelihara hubungan pertukaran. Tapi lebih 

dari itu, akses ke pasar merupakan sesuatu yang penting, bahkan bisa lebih penting 

dari memiliki hak atas sumberdaya. Memiliki akses ke pasar lebih menentukan 

keuntungan atas sumberdaya dapat diraih. Akses ke pasar ini juga mempengaruhi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

akses sumberdaya dengan cara tersendiri. Misalnya ketika sebuah sumberdaya belum 

menjadi komoditas karena tidak memiliki akses pasar, sebuah sumberdaya bisa tidak 

bernilai. Tapi ketika akses pasar tersedia, maka akses sumberdaya akan mulai dibatasi 

atas nama properti.   

d. Akses pengetahuan 

Narasi ilmiah yang menghubungkan aktivitas manusia dengan perubahan 

ekologi di dunia seringkali dipakai untuk membenarkan kontrol negara atas 

sumberdaya. Dalam hal ini, kemampuan untuk mengeluarkan wacana diskursif sangat 

diperlukan untuk membentuk kerangka akses sumberdaya. Misalnya, LSM 

Internasional melakukan intervensi di seluruh dunia atas nama perlindungan 

lingkungan. Akses sumberdaya semacam ini didapatkan melalui pembentukan 

kategori dengan pengetahuan. Demikian juga dengan status ahli yang didapat melalui 

akses informasi istimewa, pendidikan tinggi, magang dan lain sebagainya, sehingga 

mereka mendapatkan kesempatan kerja, keanggotaan kelompok atau jaringan, 

bahkan akses fisik yang istimewa ke dalam sumberdaya, selain bisa memanipulasi 

kepercayaan orang lain. Adanya pengetahuan tradisional, seperti keyakinan, kontrol 

ideologis dan praktik diskursif juga dapat dijadikan dasar klaim untuk mendapatkan 

akses ke dalam sumberdaya.  

e. Akses Tenaga Kerja 

Mereka yang mengontrol akses terhadap tenaga kerja akan mendapatkan 

keuntungan dari sumberdaya sepanjang sumberdaya itu membutuhkan tenaga kerja 
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untuk menjangkaunya. Orang yang mengendalikan akses tenaga kerja juga bisa 

memanfaatkan kontrol kesempatan kerja untuk membangun hubungan patronase 

dengan tenaga kerja. Ketika hubungan patronase terbentuk, mereka yang memiliki 

kontrol bisa melakukan penawaran upah sehingga menentukan besaran keuntungan 

yang didapat. Tapi akses tenaga kerja ini tidak hanya menguntungkan bagi mereka 

yang mengontrol, mereka yang bekerja juga bisa memelihara akses atas sumberdaya 

melalui hubungan patron klien ini. Melalui kerja keras, klien mendapatkan 

keuntungan dari patron, bisa dalam bentuk uang yang dibayar secara langsung 

ataupun hasil panen dengan persentase tertentu. Mereka yang mengontrol akses fisik 

terhadap sumberdaya dapat mempengaruhi siapa yang harus bekerja dalam ekstraksi 

atau produksi. Tapi kadang-kadang mereka yang memegang kontrol perlu 

menawarkan bagian dari keuntungan untuk menarik pekerja.94 

f. Akses Otoritas 

Akses otoritas sangat penting untuk mendapatkan akses sumberdaya. Ribot dan 

Peluso mengatakan akses ke otoritas merupakan titik penting dalam jaring kekuasaan 

yang memungkinkan orang memperoleh manfaat dari berbagai hal.95 Otoritas 

umumnya berjalan dengan elemen akses lainnya, seperti misalnya modal dan identitas 

sosial. Dengan adanya modal, seseorang bisa mendapatkan akses istimewa pada 

otoritas yang mengontrol akses sehingga mereka mempertahankan aksesnya melalui 

                                                 
94 Ibid., hal. 168. 
95 Ibid., hal. 170. 
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jalur hukum. Mereka bisa mendapatkan izin ataupun melakukan lobi untuk 

mendapatkan akses. Ini tidak hanya menunjukkan pentingnya modal, tapi juga 

menunjukkan identitas sosial juga menentukan kebijakan otoritas yang mengontrol 

akses. Mereka yang kaya bisa mendapatkan akses istimewa dibanding mereka yang 

tak memiliki uang. Selain itu, identitas sebagai otoritas masyarakat adat juga bisa 

dipakai. Ini dimungkinkan karena adanya tumpang tindih dalam pengelolaan 

sumberdaya sehingga membuka peluang bagi identitas sosial tertentu untuk 

menggunakan legitimasi otoritatif yang lain guna mengontrol dan mengendalikan 

akses ke sumberdaya. Jadi, selain memanfaatkan otoritas legal, otoritas tradisional 

juga dapat dilakukan untuk mendapatkan akses sumberdaya. 

g. Akses Identitas sosial 

Di dalam masyarakat ada yang dibatasi oleh hukum, sementara yang lain bisa 

bebas karena status atau tergabung dalam kelompok sosial berbasis identitas, seperti 

kelompok sosial berbasis identitas usia, jenis kelamin, etnis, agama, profesi, status, 

tempat lahir, pendidikan, ataupun atribut lain.  Misalnya, pemuka agama atau tokoh 

masyarakat yang merupakan otoritas non-negara dapat mengalokasikan dan 

mengendalikan sumberdaya karena garis identitas.  Contoh lainnya adalah adanya 

negosiasi antara nelayan dengan penduduk asli ketika mereka hendak menangkap 

ikan di wilayah yang diklaim sebagai milik kelompok tersebut. Masyarakat adat juga 

dapat disebutkan sebagai contoh mekanisme akses berbasis identitas. Menurut Ribot 

dan Peluso, saat ini di seluruh di dunia diskursus tentang masyarakat adat  sedang 
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gencar disuarakan. Beberapa kelompok mengidentifikasi diri mereka sebagai 

masyarakat adat, yang praktiknya didasarkan pada hukum adat, dan menamakan 

lahannya sebagai tanah adat agar mendapatkan akses ke LSM Internasional dan 

nasional yang berkepentingan untuk sumberdaya itu. Ini bisa menjadi cara untuk 

mengontrol dan mempertahankan akses. 

Selain itu, akses yang didasarkan pada profesi juga bisa dikategorikan dalam 

mekanisme akses ini. Misalnya, dalam kawasan CA, seringkali masyarakat lokal 

tidak memiliki akses ke dalam sumberdaya, tapi ilmuwan mendapatkan akses 

istimewa ke dalam sumberdaya, bahkan bisa melakukan kegiatan ekstraksi, untuk 

kepentingan pekerjaan mereka. Akses ini didapatkan melalui modal hibah dan 

melalui izin pemerintah. Melalui adanya akses ini mereka mendapatkan imbalan 

berupa gaji, prestise dan kekuasan. Di samping itu, fungsi ilmuwan juga lebih menjual 

dalam pembentukan kebijakan dibandingkan masyarakat lokal, sehingga 

memungkinkan bagi mereka untuk mempertahankan akses sumberdaya mereka dan 

pada saat yang bersamaan mengontrol akses orang lain.  Jadi, identitas juga 

berpengaruh dalam menentukan akses sumberdaya. 

h. Akses Melalui Negosiasi dan Relasi Sosial 

Hubungan sosial hampir sama dengan identitas sosial, sama-sama dibutuhkan 

bagi elemen akses lain. Di tempat tertentu hubungan sosial dan negosiasi kadang-

kadang sangat penting dalam upaya untuk memperoleh akses terhadap sumberdaya. 

Hubungan sosial yang dimaksud disini adalah hubungan sosial berbasis ekonomi. 
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Namun, dalam kondisi tertentu, hubungan sosial harus diperbarui. Jika terjadi 

perubahan ekonomi politik, otomatis hubungan sosial yang sudah terbentuk akan 

usang sehingga membutuhkan pembentukan hubungan sosial dan cara negosiasi yang 

baru. Misalnya ketika perubahan dari manajemen sumberdaya lokal ke manajemen 

sumberdaya secara nasional.  

Jika disimpulkan, teori akses merupakan penolakan terhadap teori properti yang 

sekedar membicarakan hak dalam hubungan manusia dengan sebuah barang. Teori 

akses secara radikal mengatakan hubungan sebuah barang sebagai hubungan 

kekuasaan. Karenanya kemampuan (ability) menjadi hal krusial yang membedakan 

teori akses dengan teori properi yang membicarakan hak (rights). Ini membuat akses 

memiliki dimensi yang lebih luas mencakup hubungan sosial dan mekanisme yang 

membatasi atau memberikan kesempatan bagi aktor tertentu untuk mendapatkan 

keuntungan dari sumberdaya tanpa fokus pada hubungan properti saja. Teori akses 

akan sangat membantu dalam mengidentifikasi siapa saja yang mendapatkan 

keuntungan dari sumberdaya dan melalui cara apa mereka melakukannya, karena 

akses fokus pada siapa yang menggunakan apa (who does), dan siapa yang tidak 

menggunakan apa (who does not), dengan cara apa (in what ways), dan kapan (when) 

serta dalam keadaan seperti apa (what circumstances).96 

                                                 
96 Ibid., hal. 154. 
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Tabel 2. 3 Ringkasan Teori Akses 

 Teori Akses 

Definisi Teori akses menjelaskan tentang segala kemampuan 

(ability) untuk mendapatkan, memelihara, dan mengontrol, 

sumberdaya melalui bundel kekuasaan (bundle of powers) 

dan jaringan kekuasaan (webs of powers) dalam berbagai 

bentuk mekanisme. 

Pertanyaan Dasar Kenapa ada aktor yang mengendalikan akses sementara 

yang lain harus menjaga akses mereka melalui aktor yang 

memiliki kendali atas sumberdaya? 

Fokus Isu Siapa (who) yang menggunakan dan tidak menggunakan apa 

(what), dengan cara apa (what ways) dan kapan (when) serta 

dalam keadaan seperti apa (what circumstances). 

Mekanisme Akses 

Berbasis Hak 

1. Akses legal (Legal Access) 

2. Akses ilegal (Illegal Access) 

Mekanisme 

truktural dan 

Relasional Akses 

1. Teknologi 

2. Modal 

3. Pasar 

4. Pengetahuan 

5. Otoritas 

6. Identitas sosial 

7. Hubungan sosial 

8. Akses Tenaga Kerja 
Sumber: Diolah oleh peneliti 

2.2 Tinjauan Konseptual 

2.2.1   Diskursus 

Istilah “diskursus” tidak ditemukan dalam KBBI. Istilah ini berasal dari bahasa 

Inggris “discourse” yang diucapkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi diskursus. 

Kata ini dalam bahasa Inggris mengandung makna “cara mengorganisasi 

pengetahuan,  gagasan, atau pengalaman yang berakar pada bahasa dan konteks 
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konkretnya seperti sejarah atau lembaga.”97 Di Indonesia beberapa penulis 

menyetarakan makna istilah diskursus dengan istilah wacana. Dalam KBBI, wacana 

berarti “kemampuan atau prosedur berpikir secara sistematis; kemampuan atau proses 

memberikan pertimbangan berdasarkan akal sehat.”98 Dalam definisi yang 

dipaparkan di atas terlihat diskursus atau wacana dipahami secara normatif hanya 

sebagai sebuah susunan bahasa yang sama sekali netral. Penelitian ini tidak 

memahami diskursus sebagai sesuatu yang normatif, tapi mengikuti pemahaman 

diskursus dalam pasca-strukturalisme. Namun sebelum menjelaskan “diskursus,” 

bagian ini akan terlebih dahulu menjelaskan gagasan dasar dari pasca-strukturalisme 

yang berhubungan dengan konsep diskursus lalu diikuti dengan pemaparan gagasan 

diskursus dari salah satu tokohnya.  

Pasca-strukturalisme pertama kali muncul pada sekira tahun 1960-1970-an 

dengan dikembangkan, terutama sekali, oleh para filsuf Perancis. Tokoh-tokohnya 

semisal Gilles Deleuze, Felix Guattari, Jacques Derrida, Michel Foucault, Jean-

Francois Lyotard, dan Julia Kristeva, diakui sangat berjasa dalam mengembangkan 

pasca-strukturalisme dengan berfokus sekaligus kritis terhadap konsep kebenaran, 

diskursus, produksi pengetahuan, kekuasaan, dan proses normalisasi yang 

mempengaruhi produksi identitas.99 Dengan demikian, kaum pasca-strukturalisme 

sangat tertarik pada bahasa dan praktik diskursif. Namun bahasa di sini bukanlah 

                                                 
97 “Discourse” <https://www.merriam-webster.com> [diakses 20 Juni 2018]. 
98 “Wacana” <https://kbbi.kemdikbud.go.id> [diakses 28 Juni 2018]. 
99 Dave Holmes dan Marilou Gagnon, “Power, Discourse, and Resistance: Poststructuralist Influences 

in Nursing,” Nursing Philosophy, 19.1 (2018), 1–6, hal. 1. 
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bahasa sebagaimana definisi yang dipaparkan di atas. Bahasa menurut kaum pasca-

strukturalisme memiliki fungsi lain disamping sebagai alat untuk 

mengkomunikasikan sebuah gagasan atau pengetahuan. Dengan demikian bahasa 

tidak dipandang sebagai sesuatu yang netral. 

Bahasa bisa dikatakan merupakan komponen utama dari seluruh analisis pasca-

strukturalisme. Dari perspektif pasca-strukturalisme, bahasa tidak sekedar 

menentukan apa yang diterima dan tidak dapat diterima secara sosial, akan tetapi juga 

mempengaruhi pemahaman atas diri kita dan orang lain. Ketika bahasa digabungkan 

dengan pengetahuan, maka bahasa akan membentuk sebuah diskursus dominan yang 

akan mempengaruhi pikiran, persepsi, dan praktik seseorang. Akibatnya, diskursus 

dominan juga membentuk kehidupan bermasyarakat sekaligus mengatur populasi dan 

individu, melegitimasi sekaligus mengutuk praktik tertentu pada saat yang 

bersamaan.100  

Dengan demikian, bahasa dalam perspektif pasca-strukturalisme tidak 

dipahami sebagai refleksi dari realitas, melainkan sebagai wadah pertempuran politis 

tanpa akhir yang akan mendefinisikan kehidupan sosial dan seorang individu melalui 

diskursus yang seringkali kontradiktif dengan rezim yang telah mapan. Sehingga 

diskursus sebagai sebuah wadah politis dapat dipakai untuk mengacaukan berbagai 

hal semacam patriarki, heteroseksisme, nasionalisme, imperialisme dan seterusnya, 

dan seterusnya. 

                                                 
100 Ibid., hal. 4 
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Nama besar Foucault tidak bisa dilupakan ketika membicarakan diskursus 

dalam pasca-strukturalisme. Pemikirannya tentang diskursus telah mengilhami 

banyak sarjana dalam kajian ini. Foucault dikenal dengan studi “genealogi” atau 

“arkeologi”  dimana dia berusaha menelusuri akar sejarah dari konsep tertentu seperti 

“kegilaan” dan “seksualitas.”101 Diskursus dalam pandangan Foucault dipahami 

sebagai:  

“Cara untuk membenarkan pengetahuan, sekaligus praktik sosial, 

bentuk dari subjektivitas dan relasi kuasa yang melekat dalam 

pengetahuan dan relasi di antaranya. Diskursus lebih dari sekedar cara 

berpikir atau produksi makna. Ia membentuk ‘sifat’ dari tubuh, pikiran 

sadar dan tidak sadar, dan kehidupan emosional dari subjek yang 

diperintah.”102 

Diskursus juga dapat dipahami sebagai “suatu bentuk kekuasaan yang beredar 

di bidang sosial, dan dapat melekat pada strategi dominasi dan resistensi.”103 Definisi 

diskursus Foucault ini akan lebih ‘mudah’ dipahami jika memahami definisi 

diskursus dari Hajer. Dengan mengacu pada Foucault, menurutnya diskursus adalah 

“serangkaian ide, konsep, dan kategori yang melaluinya makna diberikan terhadap 

fenomena fisik atau sosial, dan diproduksi maupun direproduksi melalui serangkaian 

praktik yang dapat diidentifikasi.”104 

                                                 
101 Julia Arnscheidt, ‘Debating’ Nature Conservation: Policy, Law and Practice in Indonesia (Leiden: 

Leiden University Press, 2009), hal. 9. 
102 Jenny Pinkus, “Foucault,” 1996 <http://www.massey.ac.nz> [diakses 20 Juli 2018]. 
103 Ibid. 
104 Maarten Hajer dan Wytske Versteeg, “A decade of Discourse Analysis of Environmental Politics: 

Achievements, Challenges, Perspectives,” Journal of Environmental Policy and Planning, 7.3 

(2005), 175–84, hal. 175. 
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Dari definisi yang dipaparkan di atas dapat dilihat bahwa diskursus dalam 

pemikiran Foucault tidak bisa dipisahkan dari kekuasaan. Bagi Foucault diskursus 

merupakan kekuasaan yang diungkapkan melalui kata-kata dan melalui praktik 

diskursif lainnya. Jenis kekuasaan ini menciptakan dan menghancurkan, sekaligus 

mengkonstruksi sebuah rasionalitas pada waktu dan zaman tertentu, yang pada 

akhirnya menentukan bagaimana cara kita memandang realitas.  

Dalam konteks sosial politik, diskursus dapat digunakan untuk mengizinkan 

sebuah pemikiran atau melegitimasi tindakan seorang individu, sekaligus membatasi 

kelompok atau individu lain untuk berpikir, berbicara dan bertindak. Tegasnya 

diskursus mengizinkan dan melarang pemikiran tertentu pada saat yang bersamaan. 

Konsekuensinya, diskursus secara otomatis akan membentuk sebuah struktur 

kekuasaan yang relevan untuk menjamin kebebasan dari tindakan seorang aktor.105 

Inilah fungsi lain dari bahasa dalam diskursus: untuk menjamin kekuasaan tetap 

berjalan dengan baik melalui pembenaran sekaligus melarang pemikiran atau praktik 

tertentu. 

Selain memberi perhatian pada fungsi lain bahasa, diskursus Foucault juga 

memberi perhatian pada fungsi pengetahuan. Pengetahuan tertentu dipandang 

menentukan ‘kebenaran’ yang diterima masyarakat pada waktu dan tempat tertentu, 

serta berkembang seiring waktu.106 Bahasa dan pengetahuan akan menghasilkan 

                                                 
105 Georg Winkel, “Foucault in the Forests-A review of the Use of ‘Foucauldian’ Concepts in Forest 

Policy Analysis,” Forest Policy and Economics, 16 (2012), 81–92, hal. 82. 
106 Ibid. 
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diskursus dominan dimana diskursus dominan ini ‘berlabuh’ di berbagai lembaga 

sosial, seperti gereja, perguruan tinggi, sistem hukum, maupun disiplin teoritis 

tertentu, dan pada gilirannya diskursus yang mereka keluarkan akan membentuk 

pikiran, persepsi dan praktik masyarakat.107 Sehingga bisa dikatakan bahwa setiap 

masyarakat memiliki diskursus dominan atau “rezim kebenaran”-nya masing-

masing. Rezim kebenaran ini sendiri ditandai oleh lima sifat penting: 1) kebenaran 

berpusat pada diskursus ilmiah dan lembaga yang mereprodukinya; 2) subyeknya 

tunduk pada dorongan ekonomi politik yang konstan; 3) obyeknya tersebar dalam 

berbagai bentuk melalui pendidikan dan informasi; 4) ia diproduksi dan disebar di 

bawah kontrol oleh aparatus ekonomi atau politik besar seperti perguruan tinggi, 

tentara, tulisan, dan media; dan 5) adanya perjuangan ideologis dalam bentuk debat 

politik atau konfrontasi sosial.108 

Pemahaman mengenai diskursus ini, pada akhirnya, akan merubah pemahaman 

mengenai kekuasaan. Foucault memandang kekuasaan secara ‘positif’, yaitu 

kekuasaan itu mereproduksi, membuat, dan membentuk. Berbeda dengan teori 

ortodoks Marxisme yang melihat kekuasaan sebagai sesuatu yang “negatif”, dimana 

ia menipu, merepresi, dan menghalangi. Konsepsi kekuasaan ini adalah sumbangan 

terbesar Foucault dalam teori kritis.109 Kekuasaan disini disamakan dengan 

                                                 
107 Holmes dan Gagnon. Loc.Cit., hal. 4. 
108 Winkel. Loc.Cit., hal. 82 
109 Torbjorn Wandel, “The Power of Discourse: Michel Foucault and Critical Theory,” Cultural 

Values, 5.5 (2001), 368–82, hal. 369. 
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pengetahuan sehingga sering ditulis “kekuasaan/pengetahuan”110 karena hampir 

dalam seluruh filsafat Foucault berisi gagasan tentang kekuasaan dan hubungannya 

dengan pengetahuan.111 Singkatnya, kekuasaan pasti terikat pada jenis pengetahuan 

tertentu.112 Dengan begini Foucault mengalihkan perhatian para sarjana dari 

menganalisis kekuasaan di dalam pusat-pusat kekuasaan untuk mulai memberi 

perhatian pada reproduksi pengetahuan. Sehingga konsepsi kekuasaan dalam 

pandangan Foucault ini sebetulnya “memotong leher para raja dalam teori politik” 

karena kekuasaan dipandang hadir di mana-mana dalam setiap tindakan sosial, tidak 

bisa dipandang hadir begitu saja dalam seorang sosok113 sebagai konsekuensi dari 

diskursus yang dapat dihasilkan oleh siapa saja melalui reproduksi pengetahuan. 

Kemudian soal “genealogi” dan “arkeologi” dalam pemikiran Foucault. Pada 

dasarnya genealogi dan arkeologi merupakan sebuah metode yang dikembangkan 

Foucault karena perhatiannya yang besar pada sejarah. Dengan metode ini ia melihat 

sejarah dari produksi pengetahuan. Artinya, ia melihat kontinuitas dan diskontinuitas 

antara “episteme”—sistem pengetahuan yang mendominasi pemikiran selama 

periode sejarah tertentu— dan konteks sosial dimana pengetahuan dan praktik 

tertentu muncul sesuatu yang dizinkan atau dirubah.114 Mudahnya, Foucault berusaha 

merekonstruksi distribusi diskursus tertentu, mekanismenya, dampak yang 

                                                 
110 Pinkus. Loc.Cit. 
111 Kushtrim Ahmeti, “Michel Foucault-In-Between Archeology of Knowledge and Genealogy of 

Power,” dalam Engaging Foucault, ed. oleh Adriana Zaharijevic, Igor Cvejić, dan Mark Losoncz, 

Conferenti (Belgrade: Institute for Philosophy and Social Theory), I, 121–26, hal. 125. 
112 Winkel. Loc.Cit., hal.  82. 
113 Ibid. 
114 Pinkus. Loc.Cit. 
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dihasilkan, dan perubahannya dari waktu ke waktu. Jadi genealogi berorientasi pada 

sejarah diskursus dengan memeriksa praktiknya, peristiwa, dan sejarah dimana 

pengetahuan dikonstruksi sebagai sesuatu yang normal atau justru tidak dapat 

diterima. Produksi atau konstruksi pengetahuan ini ditandai dengan momen 

problematisasi dan krisis dimana konflik dan episteme baru muncul.115 

 

                                                 
115 Winkel. Loc.Cit., hal. 82. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

  

 

 Sumber: Diolah oleh peneliti 
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Keterangan: 

Penelitian ini membahas salah satu konflik yang terjadi di kawasan konservasi, 

yaitu TNGR. Konflik ini terjadi antara negara yang diwakili oleh TNGR dan 

masyarakat sekitar kawasan, dalam hal ini masyarakat Desa Bebidas. Penelitian ini 

menggunakan perspektif ekologi politik pasca-strukturalisme dengan meminjam tesis 

dalam narasi konservasi dan kontrol. Narasi ini memandang konservasi sebagai sebuah 

kontrol yang telah menghilangkan akses dan mengeklusi masyarakat lokal. Sehingga 

konflik yang terjadi di kawasan TNGR dipandang akibat adanya ketidakadilan yang 

telah berlangsung lama dalam pengelolaan sumberdaya hutan dan karenanya 

menimbulkan resistensi dari masyarakat lokal dalam bentuk reklaim lahan guna 

mendapatkan akses ke dalam kawasan.  

Secara umum penelitian ini membahas kasus yang terjadi di kawasan TNGR 

dengan menggunakan teori akses. Namun karena kontrol terhadap sumberdaya alam 

ini memiliki akar sejarah— dan dalam ekologi politik peran dari kolonialisme terhadap 

persepsi masyarakat terhadap alam tidak boleh diabaikan sebagaimana yang dijelaskan 

sebelumnya— maka langkah awal penelitian ini akan merunut sejarah kemunculan 

diskursus konservasi dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Karena penelitian ini 

memakai pendekatan pasca-strukturalisme Foucauldian, maka pembahasan akan 

difokuskan pada diskursus yang muncul dalam memuluskan agenda konservasi di 

Indonesia secara historis sebelum membahas kontrol sumberdaya hutan di TNGR dan 

dinamika akses masyarakat lokal serta mekanisme akses mereka. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan studi 

kasus. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dikembangkan di dalam ilmu 

sosial untuk mempelajari fenomena sosial budaya.116 Lebih lanjut, penelitian kualitatif 

juga dikenal sebagai penelitian yang menggunakan pendekatan induktif dan tujuan dari 

penelitian ini adalah memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai pengalaman 

seseorang atau sebuah kelompok. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, biasanya data 

yang dipakai dalam penelitian kualitatif tidak berupa angka.117 Pendekatan studi kasus 

sendiri merupakan salah satu dari pendekatan yang biasa digunakan pada penelitian 

kualitatif dalam ilmu sosial.118  

Yin mendefinisikan pendekatan studi kasus sebagai penelitian empiris yang 

menyelidiki fenomena kontemporer di dalam konteks kehidupan nyata, ketika batas-

batas antara fenomena dan konteks belum jelas.119 Selain itu, Mulyana120 juga 

menjelaskan pendekatan studi kasus sebagai uraian dan penjelasan komprehensif 

                                                 
116 Sari Wahyuni, Qualitative Research Method: Theory and Practice, 2 ed. (Jakarta: Salemba Empat, 

2015), hal. 1. 
117 Ibid. 
118 Robert K. Yin, Case Study Research: Design and Methods, 2 ed. (London: SAGE Publications, 1991), 

hal. 1. 
119 Ibid., hal. 13 
120 Deddy Mulyana, Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial 

Lainnya (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hal. 201. 
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mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi 

(komunitas), suatu program, atau situasi sosial.  

Ada beberapa alasan kenapa sebuah pendekatan dipilih dalam sebuah penelitian. 

Setidaknya ada tiga kondisi yang mendasari sebuah pendekatan dipilih, yaitu: 1) jenis 

pertanyaan penelitian; 2) kontrol yang dimiliki oleh peneliti dalam perilaku yang nyata 

terjadi; dan 3) fokus penelitian pada fenomena kontemporer.121 Dalam kaitannya 

dengan pendekatan studi kasus, Yin menjelaskan bahwa pendekatan studi kasus 

biasanya menjadi pendekatan yang disukai ketika pertanyaan tentang “kenapa” dan 

“bagaimana” diajukan, ketika peneliti memiliki sedikit kontrol atas peristiwa yang 

terjadi, dan ketika penelitian berfokus pada fenomena yang terjadi dalam konteks 

kontemporer. 

Merujuk pada tiga kondisi yang telah dijelaskan di atas, penelitian ini memilih 

studi kasus setidaknya karena tiga alasan: pertama, penelitian ini berfokus pada 

pertanyaan “kenapa” dan “bagaimana”. Yin menjelaskan ada lima bentuk pertanyaan 

yang biasa diajukan dalam sebuah penelitian, yaitu “siapa,” “apa,” “di mana”, 

“bagaimana,” dan “kenapa.”122 Menurut Yin, bentuk pertanyaan “kenapa” dan 

“bagaimana” sama sekali berbeda dengan bentuk pertanyaan yang lain. Dua bentuk 

pertanyaan terakhir ini lebih kepada penelitian eksplanatori di mana strategi penelitian 

studi kasus, historis, dan ekperimen lebih disukai untuk digunakan. Ini karena bentuk 

pertanyaan seperti ini membutuhkan penelusuran dari waktu ke waktu daripada 

                                                 
121 Yin. Op.Cit., hal. 1. 
122 Ibid., hal. 5. 
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sekedar mengetahu frekuensi atau kejadian.123 Kedua, penelitian ini berusaha untuk 

menjelaskan sebuah peristiwa kontemporer dengan mendalam sesuai dengan runtutan 

peristiwanya, dan studi kasus menjadi pilihan terbaik untuk keperluan ini. Selain itu, 

ketiga,  peneliti dalam penelitian ini memang tidak memiliki kontrol yang besar dalam 

peristiwa-peristiwa yang terjadi.  

3.2 Fokus Penelitian 

Penelitian ini fokus untuk membahas konflik akses yang terjadi di kawasan 

konservasi dengan mengambil satu kasus spesifik yang terjadi di kawasan TNGR. Tapi 

kasus ini terlebih dahulu akan dibahas dalam konteks yang lebih luas karena peneliti 

memandang konflik yang terjadi di kawasan konservasi tidak bisa dilepaskan dari 

upaya kontrol negara terhadap sumberdaya alam yang berlangsung beradab-abad 

lamanya. Karenanya penelitian ini akan terlebih dahulu memaparkan diskursus 

konservasi dengan ide proteksionisme di Indonesia secara historis dan bagaimana ide 

proteksionisme ini menyumbang dalam membatasi akses masyarakat, serta berusaha 

mempelajari proses politik yang melibatkan aktor-aktor yang berbeda dalam proses 

konflik tersebut dalam mendapatkan akses terhadap sumberdaya di kawasan 

konservasi.  

3.3 Lokasi dan Objek Penelitian 

Penentuan lokasi penelitian ini dilakukan secara sengaja, yaitu di lahan sengketa 

yang terdapat di hutan Pesugulan, TNGR. Hutan Pesugulan secara administratif 

                                                 
123 Yin. Op.Cit., hal. 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

berbatasan dengan Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, 

Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penentuan lokasi penelitian ini didasari setidaknya dua 

alasan, yaitu: 1) Desa Bebidas adalah salah satu desa yang wilayahnya paling dekat 

dengan wilayah TNGR. Wilayah yang dekat ini membuat rentannya terjadi konflik 

berupa saling klaim lahan antara masyarakat di sekitar TNGR karena sama-sama 

merasa punya hak atas sumberdaya hutan di kawasan tersebut; 2) pada saat penelitian 

ini dilakukan tengah terjadi konflik akses di kawasan Pesugulan antara masyarakat 

Bebidas dan BTNGR. Adapun mengenai objek penelitian ini yaitu untuk menjelaskan 

dinamika diskursus konservasi di Indonesia dan sumbangannya terhadap munculnya 

konflik di kawasan konservasi TNGR serta bagaimana relasi akses antar aktor dalam 

upaya mendapatkan, memelihara dan mengenontrol akses atas sumberdaya hutan . 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Secara umum, ada dua metode utama dalam pengumpulan informasi tentang 

situasi, masyarakat, masalah atau fenomena.124 Dalam sebuah penelitian, data-data 

yang diperlukan kadang tersebar dalam bentuk data mentah sehingga harus diambil 

sendiri oleh peneliti, tapi ada pula yang sudah jadi dan tinggal diambil untuk dianalisis. 

Dua kondisi inilah yang membuat adanya penggolongan dalam teknik pengumpulan 

data, yaitu pengumpulan data menggunakan sumber primer dan metode pengumpulan 

data menggunakan sumber sekunder. Pengumpulan data dari sumber primer biasanya 

                                                 
124 Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi 

Langkah Pelaksanaan Penelitian (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal. 235. 
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menggunakan teknik observasi, wawancara, kuisioner, dan data eksperimen dan lain-

lain. Teknik-teknik ini digunakan oleh peneliti karena dalam pengumpulan data primer, 

peneliti harus turun ke lapangan untuk mengambil sendiri data yang dibutuhkan. 

Sementara itu, metode pengumpulan data sekunder biasanya dilakukan dengan 

mengumpulkan dan menelaah berbagai macam dokumen yang relevan dengan topik 

yang dibahas. Dokumen yang biasa digunakan bisa bermacam-macam, seperti 

misalnya data lembaga pemerintah, riset terdahulu, catatan pribadi, sejarah, majalah, 

dan lain-lain. Dengan adanya kemajuan teknologi saat ini, peneliti juga dapat mencari 

data yang relevan melalui internet.  

Penelitian ini sendiri menggabungkan dua macam teknik ini. Dengan demikian, 

teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengamatan, wawancara 

tidak terstruktur atau yang dikenal juga wawancara mendalam untuk mengumpulkan 

data primer. Menurut, Sanapiah Faisal, wawancara mendalam dan observasi 

dimaksudkan untuk memburu ‘tabel hidup’125 yang terhampar dalam kenyataan sehari-

hari.126 Selain itu, teknik kepustakaan juga akan digunakan untuk mengumpulkan data 

sekunder. Berikut akan dijelaskan mengenai masing-masing teknik.  

3.4.1 Pengamatan 

Metode pengamatan atau juga dikenal sebagai observasi adalah metode 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati, baik dengan terlibat 

                                                 
125 Penelitian kualitatif memandang tabel langsung ada di tengah masyarakat, bukan hanya di atas kertas 

seperti penelitian kuantitatif. 
126 Sanapiah Faisal, “Pengumpulan dan Analisa Data dalam Penelitian Kualitatif,” dalam Analisis Data 

Penelitian Kualitatif, ed. oleh Burhan Bungin (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 67. 
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maupun dengan tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan subjek yang diteliti. Widi 

mengatakan pengamatan sangat bermanfaat, sistemik dan selektif dalam mengamati 

dan mendengarkan interaksi atau fenomena yang terjadi.127 Mustafa sendiri 

mendefinisikan observasi sebagai metode pengumpulan data dengan cara melakukan 

pengamatan langsung secara seksama dan sistematis, dengan menggunakan alat indra 

(indra mata, telinga, hidung, tangan dan pikiran).128 Jadi, observasi sangat bergantung 

pada penggunaan indera manusia.  

Ada dua jenis observasi.129 Pertama, observasi partisipan, pengamatan partisipan 

dilakukan dengan terlibat langsung secara aktif dalam setiap kegiatan yang dilakukan 

oleh subjek penelitian, dengan atau tanpa sepengetahuannya. Kedua, observasi non-

partisipan, dilakukan tanpa ikut terlibat dalam kegiatan yang dilakukan oleh subjek 

penelitian, melainkan sekedar menjadi pengamat pasif, mengamati dari jauh segala 

kegiatan yang dilakukan oleh subjek penelitian. Penelitian ini memilih pengumpulan 

data observasi karena mempelajari juga berbagai interaksi dan pola yang dilakukan 

oleh para aktor. 

3.4.2 Wawancara Mendalam 

Wawancara merupakan metode untuk mendapatkan data primer dengan cara 

komunikasi dua arah.130 Setiap interaksi orang-per-orang di antara dua atau lebih 

                                                 
127 Widi. Op.Cit., hal. 237. 
128 Zainal Mustafa, Mengurai Variabel hingga Instrumentasi (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hal. 94. 
129 Ibid. 
130 Mustafa. Op.Cit., hal.  96. 
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individu dengan tujuan yang spesifik dalam pikirannya disebut sebagai wawancara.131 

Wahyuni menjelaskan wawancara sebagai kegiatan di mana peneliti mengajukan 

pertanyaan dan mendapatkan jawaban dari partisipan dalam sebuah penelitian.132 Lebih 

lanjut ia menjelaskan bahwa wawancara dapat dilaksanakan melalui telepon atau 

perangkat elektronik lainnya, seperti komputer. Wawancara juga dapat dilakukan 

secara individual atau dengan berkelompok, dan datanya dapat direkam dengan 

berbagai cara termasuk dengan perekam suara, perekam video, ataupun menulis 

catatan.133 

Wawancara ini biasanya dibagi menjadi dua, yaitu wawancara terstruktur 

(structured interviews) dan wawancara tidak terstruktur (unstructured interviews).134 

Masing-masing teknik wawancara ini memiliki kekurangan masing-masing dan 

tergantung kondisi sehingga kapan sebuah teknik harus dipilih. Tapi dalam penelitian 

ini digunakan teknik wawancara tidak terstruktur atau wawancara mendalam. Teknik 

wawancara tidak terstruktur merupakan teknik wawancara yang tidak menggunakan 

panduan pertanyaan, sehingga tidak ada urutan yang terencana atas pelaksanaan 

wawancara tersebut. Umumnya teknik ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan 

terbuka.135 Teknik ini dapat dilakukan terhadap individu (indepth) maupun kelompok 

(focus group interviews).136 

                                                 
131 Widi. Op.Cit., hal. 241. 
132 Wahyuni. Op.Cit., hal. 25. 
133 Ibid. 
134 Ibid., hal. 52-57. 
135 Mustafa. Op.Cit., hal. 96. 
136 Widi. Op.Cit., hal. 241. 
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Penelitian ini memilih teknik wawancara tidak terstruktur karena beberapa 

alasan: pertama, terkait situasi penelitian. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Wahyuni, 

wawancara tidak terstruktur dipilih ketika tidak ada penelitian sebelumnya yang pernah 

dilakukan pada kasus tersebut. Selain itu, alasan dipilihnya wawancara tidak terstruktur 

adalah ketika peneliti tetap membuka kemungkinan adanya variabel-variabel baru. 

Kasus dalam penelitian ini sendiri belum pernah diteliti karena tergolong masih baru. 

Seandainya sudah ada yang meneliti, dokumen-dokumen publikasi yang mengupas 

tentang kasus yang akan dibahas hampir tidak ada. Karena data penelitian dalam bentuk 

publikasi yang begitu minim sehingga informasi awal masih belum jelas dan memadai 

dalam memahami fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan, maka penelitian ini pun 

bersifat terbuka bagi munculnya variabel-variabel baru. 

Kedua, perlunya informasi yang mendalam. Penelitian ini membutuhkan 

informasi yang mendalam untuk menjawab pertanyaan penelitian, seperti misalnya 

mengenai relasi antar aktor dan kepentingan mereka dalam kasus yang dibahas. 

Keperluan akan informasi yang mendalam, tapi di sisi lain informasi yang dibutuhkan 

masih sangat terbatas menjadi alasan kenapa wawancara terstruktur menjadi pilihan 

terbaik. Hal ini sesuai dengan pernyataan Widi, bahwa pengumpulan data melalui 

wawancara tak-terstruktur sangat berguna dalam situasi ketika informasi yang 

mendalam diperlukan atau peneliti baru mempunyai informasi yang terbatas.137  

                                                 
137.Ibid., hal. 242. 
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Ketiga, informasi yang dicari adalah informasi sensitif. Karena wawancara tidak 

terstruktur tidak menggunakan panduan dan wawancara tidak membutuhkan 

pengetahuan awal karena memang informasi yang masih terbatas, maka wawancara 

dilakukan secara bebas dengan mengajukan pertanyaan dan menuliskan apa saja yang 

dikatakan oleh informan. Menurut Widi, cara seperti ini sangat bermanfaat ketika 

peneliti ingin mengetahui sesuatu yang dirasakan sensitif.138 Keempat, penelitian ini 

mencari data maupun informasi yang juga berkaitan dengan pengalaman yang hanya 

dimiliki oleh subjek yang diteliti. Mulyana mengatakan wawancara tidak terstruktur 

atau wawancara mendalam dilakukan untuk mencari pandangan personal dan sosial 

subjek penelitian.139 

3.4.3 Kepustakaan 

Sekalipun ada dikotomi penelitian lapangan (field research) dan penelitian 

pustaka (library research), tapi pada dasarnya penelusuran pustaka tetap diperlukan.140 

Zed menjelaskan mengenai studi pustaka sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan 

dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah 

bahan penelitian.141  Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka 

kedudukan studi pustaka dalam penelitian ini hanya sebagai data sekunder, pelengkap 

untuk memperdalam kajian teoritis dan melengkapi data-data primer yang sudah 

diambil oleh peneliti di lapangan.  

                                                 
138 Ibid. 
139 Mulyana. Op.Cit., hal. 187. 
140 Mestika Zeid, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hal. 1. 
141 Ibid., hal. 3. 
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Mustafa mengelompokkan sumber data sekunder ini menjadi dua, yaitu internal 

dan eksternal. Dalam penjelasannya, sumber internal dipahami sebagai institusi di 

mana penelitian itu dilakukan atau organisasi tempat penelitian dilakukan. Contoh data 

internal ini dari dokumen divisi-divisi yang yang berhubungan dengan topik penelitian 

seperti divisi keuangan, divisi operasional dan pemasaran, atau dari perpustakaan 

sebuah institusi. Sementara sumber eksternal dipahami sebagai lembaga atau institusi 

di luar perusahaan atau institusi penelitian, misalnya di biro pusat statistik, kantor-

kantor pemerintah dan lain-lain.142 Bentuk dokumennya pun bisa bermacam-macam, 

misalnya publikasi lembaga pemerintahan atau non-pemerintahan, penelitian 

terdahulu, laporan atau catatan pribadi, media massa143 dan juga data-data elektronik 

seperti CD-ROM, serta dokumen-dokumen di internet.144 

3.5 Teknik Penentuan Informan 

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik snowball 

sampling. Snowball sampling, dikenal juga sebagai chain referral sampling, 

merupakan teknik sampling non-probabilitas yang digunakan oleh peneliti untuk 

mengidentifikasi subjek potensial ketika subjek sulit ditemukan.145 Teknik ini dipilih 

karena informasi yang masih belum memadai sehingga peneliti mengalami kesulitan 

untuk menentukan siapa saja informannya. Teknik ini memang merupakan cara untuk 

                                                 
142 Ibid. 
143 Widi. Op.Cit., hal. 250. 
144 Mustafa. Op.Cit., hal. 114. 
145 J.J. Castillo, “Snowball Sampling” <http://www.experiment-resources.com/> [diakses 15 April 

2017]. 
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mencari informan yang potensial dan bersedia untuk diwawancarai.146 Peneliti 

menggunakan teknik ini jika sampel yang akan diteliti sangat jarang atau terbatas di 

sebuah sub-kelompok yang kecil di sebuah populasi.147 Widi juga menjelaskan alasan 

yang kurang lebih sama, bahwa teknik sampling ini berguna jika seorang peneliti hanya 

memiliki pengetahuan yang sedikit tentang kelompok atau organisasi yang diteliti.148  

Wahyuni mengatakan teknik ini mirip seperti rantai (chain referral).149 Widi 

mengumpamakannya sebagai jaringan (network).150 Maksud dari perumpamaan ini 

dapat dipahami setelah memahami cara kerjanya. Dalam snowball sampling sejumlah 

kecil individu dalam kelompok atau organisasi dipilih oleh peneliti, dan informasi yang 

dikumpulkan oleh peneliti dari individu tersebut. Di akhir, peneliti meminta 

rekomendasi orang lain pada individu yang sudah diwawancarai sebelumnya untuk 

diwawancarai lagi. Begitu seterusnya sampai peneliti merasa data dari sampel yang 

dikumpulkan sudah cukup.151 

3.6 Teknik Analisis Data 

Tidak jarang peneliti telah mengumpulkan data yang cukup banyak dengan cara 

yang dapat dipertanggungjawabkan, tapi kesimpulan yang diambil justru merupakan 

kesimpulan yang tidak seharusnya. Ini diakibatkan oleh keterbatasan peneliti dalam 

                                                 
146 Mulyana. Op.Cit., hal. 187. 
147 Wahyuni. Op.Cit., hal. 34. 
148 Widi. Op.Cit., hal. 208. 
149 Wahyuni. Op.Cit., hal. 34. 
150 Widi. Op.Cit., hal. 207. 
151 Ibid. 
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memahami cara analisis data.152  Karena itulah memahami langkah-langkah analisis 

data sangat diperlukan di dalam sebuah penelitian untuk menghindari kesalahan 

ataupun kegagalan dalam menyusun analisis yang mendalam. Dalam penelitian ini 

sendiri menggunakan langkah-langkah analisis metode perbandingan tetap (constant 

comparative method) yang diajukan oleh Glaser dan Straus. Moleong menjelaskan 

metode perbandingan tetap membandingkan satu datum dengan datum yang lain, dan 

kemudian secara tetap membandingkan membandingkan kategori dengan kategori 

lainnya.153  

Secara garis besar analisis data ini terdiri dari empat langkah, sebagai berikut: 

1. Reduksi data 

Reduksi data ini terdiri dari dua proses, yaitu identifikasi unit dan pengkodean. 

Identifikasi unit merupakan proses menemukan bagian data terkecil tapi memiliki 

makna jika dikaitkan dengan fokus dan masalah penelitian. Sementara pengkodean 

adalah memberikan kode pada setiap unit yang telah diidentifikasi agar memudahkan 

penelusuran sumbernya saat dibutuhkan. 

2. Kategorisasi 

Kategorisasi adalah upaya untuk memilih setiap satuan yang telah diidentifikasi 

pada tahap pertama, yaitu reduksi data, ke dalam satuan-satuan yang memiliki 

kesamaan dan diberikan label pada setiap kategori. 

                                                 
152 Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yoyakarta: Andi, 2004), hal. 75. 
153 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 

hal. 288. 
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3. Sintesisasi 

Setelah kategorisasi selesai dilakukan, peneliti akan melanjutkan analisis data ke 

langkah selanjutnya, yaitu sintesisasi. Sintesisasi ini sendiri merupakan kegiatan 

mencari kaitan antara kategori-kategori yang telah dibuat sebelumnya dan setiap 

kategori yang berkaitan diberi label. 

4. Menyusun Hipotesis Kerja 

Ini merupakan jawaban sementara dari pertanyaan penelitian. Karenanya, 

penyusunan hipotesis kerja dilakukan dengan merumuskan suatu pernyataan yang 

proporsional dan hendaknya terkait dan sekaligus menjawab pertanyaan penelitian. 

3.7 Uji Keabsahan Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi. Menurut 

Bungin, triangulasi lebih banyak menggunakan metode alam level mikro, seperti 

bagaimana menggunakan beberapa metode pengumpulan data dan analisis data 

sekaligus dalam sebuah penelitian, termasuk menggunakan informan sebagai alat uji 

keabsahan dan analisis hasil penelitian.154 Asumsi metode ini adalah informasi akan 

lebih akurat apabila dilakukan dengan lebih dari satu metode dalam pengumpulan data 

dan analisis juga akan lebih akurat jika dilakukan uji silang dengan informan-informan 

lain. Selanjutnya, Bungin menjeleskan proses trianggulasi yang meliputi tiga proses: 

                                                 
154 Burhan Bungin, “Metode Trianggulasi,” dalam Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif, 

ed. oleh Burhan Bungin (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 203. 
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1. Memastikan catatan harian telah terhimpun setelah melakukan pengambilan data 

dari para informan. Misalnya, metode yang digunakan adalah observasi dan 

wawancara. 

2. Melakukan uji silang terhadap catatan harian yang sudah dikumpulkan untuk 

memastikan tidak ada informasi yang bertentangan antara catatan harian observasi 

dan catatan harian wawancara. Jika ada catatan harian yang bertentangan, peneliti 

harus segera menanyakan perihal tersebut pada informan. 

3. Melakukan uji informasi hasil konfirmasi dengan data-data yang dihimpun 

sebelumnya. Jika masih ada perbedaan, maka peneliti harus terus melakukan 

melakukan konfirmasi untuk menelusuri perbedaan-perbedaan itu sampai 

menemukan sumber perbedaan dan materi perbedaannya, kemudian dilakukan 

konfirmasi lagi.155 

Selain tiga tahapan proses di atas, Bungin juga menambahkan cara lain 

melakukan trianggulasi, yaitu dengan uji pemahaman. Uji pemahaman dilakukan 

antara peneliti dan informan untuk melihat perbedaan pemahaman antara keduanya 

guna menghindari pemaknaan ganda. Untuk melakukan uji pemahaman ini, Bungin 

mengajukan setidaknya ada dua acara, yaitu pertama, dilakukan setelah wawancara 

ketika wawancara diketahui kapan tepatnya akan berakhir. Jika wawancara tidak 

diketahui kapan akan berakhir karena dilakukan berulang-ulang, maka uji pemahaman 

akan dilakukan di wawancara selanjutnya. Kedua, uji pemahaman di akhir penelitian 

                                                 
155 Ibid., hal. 203-204. 
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ketika hasil penelitian sudah siap dipublikasikan. Ujian pemahaman ini dilakukan 

dengan meminta informan untuk membaca terlebih dahulu hasil penelitian sebelum 

dipublikasikan. Jika tidak ada komplain dari informan, maka laporan penelitian sudah 

bisa dipublikasikan. Tapi jika ada komplain, maka peneliti berkewajiban menelusuri 

penyebab dari munculnya komplain tersebut untuk mencari sumber kesalahan 

informasi penelitian.156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
156 Ibid., hal. 204-205. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

4.1 Desa Bebidas 

4.1.1 Kondisi Geografi 

Desa Bebidas terletak di sebelah Utara Ibu Kota Kecamatan Wanasaba. Jarak 

Desa Bebidas ke Ibu Kota Kecamatan Wanasaba sekira 8 km, sementara jarak Desa 

Bebidas ke Ibu Kota Kabupaten Lombok Timur, Kota Selong, sekira 30 km. Pusat 

pemerintahannya berada di Tibu Lampit Timur yang terletak pada koordinat 116◦ 54’ 

821” Bujur Timur dan 8⸰ 52’ 16.2” Lintang Utara. 

Gambar 4. 1 Peta Letak Desa Bebidas 

 

Sumber: http://maps.google.co.id pada 30 Oktober 2017 pukul 18:00 WITA 

Dalam sejarahnya Desa Bebidas merupakan bagian dari wilayah Desa Karang 

Baru sebelum ditetapkan sebagai desa otonom. Desa Karang Baru sendiri merupakan 

Desa Bebidas 
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pecahan dari Desa Wanasaba— sekarang menjadi Kecamatan Wanasaba. Namun pada 

tahun 2004 Desa Karang Baru mengalami pemekaran melalui Peraturan Daerah 

(Perda) Kabupaten Lombok Timur Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Desa 

Rarang Selatan, Desa Bilok Petung, Desa Labuan Pandan, Desa Sugian, Desa Kalijaga 

Selatan, Desa Kalijaga Timur, Desa Bagik Payung Selatan, Desa Jenggik Utara, Desa 

Bebidas, dan Desa Tembeng Putik di Kabupaten Lombok Timur. Pemekaran ini 

membagi Desa Karang Baru menjadi dua desa, yaitu Desa Karang Baru (induk) dan 

Desa Bebidas (pemekaran).157  

Kemudian dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan 

pemerintahan di level desa, pada tahun 2011 dikeluarkanlah Peraturan Daerah 

Kabupaten Lombok Timur Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 66 (Enam 

Puluh Enam) Desa di Kabupaten Lombok Timur. Peraturan ini membentuk Desa Otak 

Rarangan yang wilayahnya sebagian diambil dari wilayah Desa Bebidas. Jadi Bebidas 

mengalami pemekaran sehingga membentuk dua desa, yaitu Desa Bebidas (induk) dan 

Desa Otak Rarangan (pemekaran).158 Sekarang Desa Bebidas menjadi salah satu desa 

yang berada di wilayah Kecamatan Wanasaba dengan wilayah yang terdiri dari 12 

                                                 
157 Kabupaten Lombok Timur, Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 5 Tahun 2004 

Tentang Pembentukan Desa Rarang Selatan, Desa Bilok Petung, Desa Labuan Pandan, Desa 

Sugian, Desa Kalijaga Selatan, Desa Kalijaga Timur, Desa Bagik Payung Selatan, Desa Jenggik 

Utara, Desa Bebidas, 2004. 
158 Kabupaten Lombok Timur, Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 7 Tahun 2011 

Tentang Pembentukan 66 (Enam Puluh Enam) Desa di Kabupaten Lombok Timur, 2011. 
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kekadusan159 dimana dua di antaranya terlibat dalam konflik, yaitu Dusun Jurang Koak 

dan Dusun Burne.  

Desa Bebidas berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional Gunung 

Rinjani di sebelah Utara. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Otak Rarangan. 

Di sebelah Barat berbatasan denan Desa Karang Baru Timur dan Desa Jineng. 

Sementara di sebelah Timur berbatasan dengan Desa Suela dan Desa Sapit. Desa 

Bebidas memiliki kemiringan sampai 35o di sebelah Utara ke Selatan. Di bagian 

pinggiran desa dipenuhi oleh hamparan perkebunan, sawah dan ladang. Sementara di 

bagian tengah  merupakan pemukiman penduduk.. 

4.1.2 Kondisi Demografi 

Penduduk Desa Bebidas tercatat sebanyak 9.598 jiwa sampai akhir tahun 2014. 

Jumlah ini terdiri dari 4.537 jiwa laki-laki dan 5.061 jiwa perempuan dengan jumlah 

kepala keluarga (KK) sebanyak 3.429 KK. Masyarakat Desa Bebidas umumnya 

menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Sedikit sekali masyarakat yang 

menggeluti pekerjaan di sektor non pertanian. Sampai tahun 2014 jumlah masyarakat 

yang bekerja di sektor pertanian sebanyak 3961 jiwa dan sebanyak 258 jiwa bekerja di 

sektor non-pertanian. Pekerja di sektor pertanian  yang menggeluti pekerjaan sebagai 

buruh tani menempati posisi tertinggi mencapai 2.151 jiwa, diikuti petani pemilik lahan 

1.546 jiwa, petani penggarap 147 jiwa dan peternak sebanyak 117 jiwa. Sementara itu, 

                                                 
159 Pemerintah Desa Bebidas, Profil Desa Bebidas Tahun 2015 (Selong: Pemerintah Desa Bebidas, 

2015). 
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di sektor non pertanian, pedagang berada di posisi pertama dengan jumlah 215 jiwa, 

diikuti angkutan sebanyak 36 jiwa dan industri sebanyak 7 jiwa. Menurut Badan Pusat 

Statistik Kabupaten Lombok Timur, angka ini tidak berubah sampai tahun 2016.160  

Selain menggeluti mata pencaharian di sektor pertanian dan non-pertanian, 

masyarakat Desa Bebidas juga tercatat bekerja di sektor lain seperti pemerintahan dan 

bekerja sebagai buruh migran. Sejak tahun 2014 tercatat sebanyak 179 jiwa bekerja di 

sektor pemerintahan, sementara yang bekerja sebagai buruh migran sebanyak 46 jiwa. 

Guru menempati posisi pertama dengan jumlah sebanyak 135 jiwa, diikuti pegawai 

Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 37 jiwa, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan 

Polisi Republik Indonesia (Polri) sebanyak 4 jiwa dan terakhir pensiunan sebanyak 3 

orang.  

4.1.3 Tata Guna Lahan 

Menurut Perda Kabupaten Lombok Timur No. 5 Tahun 2004161, Desa Bebidas 

mempunyai luas wilayah 1, 686 km2 atau setara 3.908 ha. Pada tahun 2011 Desa 

Bebidas dimekarkan dan melahirkan satu desa baru, yaitu Desa Otak Rarangan yang 

memiliki luas 445 ha. Saat ini luas wilayah Desa Bebidas tersisa 3.463 ha. Dari luas 

3.463 ha terdapat lahan produktif seluas 2.138 ha. Lahan produktif ini dimanfaatkan 

oleh penduduk desa untuk bersawah dan berkebun. Di Desa Bebidas, sawah menempati 

                                                 
160 Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur, Kecamatan Wanasaba dalam Angka Tahun 2017 

(Selong: BPS Kabupaten Lombok Timur, 2017), hal. 55–57. 
161 Kabupaten Lombok Timur, Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 5 Tahun 2004 

Tentang Pembentukan Desa Rarang Selatan, Desa Bilok Petung, Desa Labuan Pandan, Desa 

Sugian, Desa Kalijaga Selatan, Desa Kalijaga Timur, Desa Bagik Payung Selatan, Desa Jenggik 

Utara, Desa Bebidas. 
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posisi terluas. Dari jumlah luas keseluruhan luas Desa Bebidas, 35,22% atau 1.220 ha 

dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Diikuti pemukiman seluas 925 atau 26,71%. Luas 

pemukiman ini tak jauh berbeda dengan luas perkebunan, yaitu 918 ha atau 26,50%, 

dan terakhir lahan yang diperuntukkan untuk kepentingan lain seluas 400 ha atau 11,55.  

Dengan demikian, masyarakat Desa Bebidas umumnya memang menjalani profesi 

sebagai petani. Hal ini terlihat dari tanah persawahan yang menempati posisi terluas 

melebihi lahan untuk pemukiman, perkebunan dan lain-lain. 

4.2 Taman Nasional Gunung Rinjani 

4.2.1 Letak dan Luas 

TNGR terletak di Pulau Lombok, NTB. Secara geografis, TNGR terletak pada 

koordinat 116◦ 21’ 30” - 116◦ 34’ 15” Bujur Timur dan 8◦ 18’ 18” -8◦ 32’ 19” Lintang 

Selatan dengan luas 41.330 ha.162 Sementara secara administratif, TNGR berada di tiga 

kabupaten, yaitu Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah dan 

Kabupaten Lombok Timur.163 Sebagian besar kawasan TNGR masuk dalam 

Kabupaten Lombok Timur. Luasnya ± 22.152,88 ha (53%). Sementara di Kabupaten 

Lombok Utara seluas ± 12.357,67 ha (30%), dan yang paling sedikit berada di 

Kabupaten Lombok Tengah seluas ± 6.819,45 ha (17%).164 

                                                 
162 Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, Database Keanekaragaman Hayati Taman Nasional Gunung 

Rinjani (Mataram: BTNGR, 2015), hal. 1. 
163 Ibid., hal. 2. 
164 Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, Profil ODTWA Taman Nasional Gunung Rinjani (Mataram: 

BTNGR, 2017), hal. 6. 
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Gambar 4. 2 Peta Kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani 

 
Sumber: Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, 2017 

Kawasan TNGR merupakan daerah yang bergunung-gunung dengan ketinggian 

yang bervariasi antara 500-3.726 mdpl. Kelerengannya mulai datar (0-25◦) dengan luas 

16.678 ha, berat (25-40◦) dengan luas 15.882 ha, dan berat sekali (>40◦) dengan luas 

7.645 ha. TNGR memiliki puncak tertinggi di Indonesia setelah puncak Kerinci dengan 

ketinggian 3.726 mdpl.165 Daerah yang relatif landai bisa ditemukan di sebelah Selatan 

                                                 
165 Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, Database Keanekaragaman Hayati Taman Nasional Gunung 

Rinjani. Op.Cit., hal. 2. 
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dan Timur Laut.166 Di sekitar Gunung Rinjani terdapat beberapa gunung, yaitu Gunung 

Pelawangan (2.658 mdpl), Gunung Daya (2.914 mdpl), Gunung Sangkareang (2.914 

mdpl), Gunung Buangmangge (2.895 mdpl), Gunung Kondo (2.947 mdpl), dan 

Gunung Manuk (2.351 mdpl). Gunung-gunung ini dipisahkan oleh jurang yang dalam 

dan lembah yang luas dengan kelerengan terjal berbatu.167 

Kawasan TNGR di tiga kabupaten berbatasan dengan sebelas kecamatan dan tiga 

puluh tujuh desa. Namun, secara arah mata angin, kawasan TNGR berbatasan dengan 

hutan produksi dan tanah-tanah milik masyarakat sekitar kawasan.Adapun batas-batas 

TNGR menurut arah mata angin sebagai berikut: 

Sebelah Utara  : Hutan Produksi (Kecamatan Bayan) 

Sebelah Timur  : Hutan Lindung dan Tanah Milik Masyarakat 

Kecamatan Sembalun dan Suela) 

Sebelah Selatan  : Tanah Milik Masyarakat (Kecamatan Wanasaba, 

Kecamatan Aikmel, Kecamatan Sikur, Kecamatan 

Montong Gading, Kecamatan Kopang, dan Kecamatan 

Batukliang Utara) 

Sebelah Barat  : Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Lindung 

(Kecamatan Kayangan dan Kecamatan Gangga) 

                                                 
166 Lalu Sukardi, “Desain Model Pemberdayaan Masyarakat Lokal dalam Pengelolaan Hutan 

Berkelanjutan (Kasus Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Rinjani Pulau 

Lombok)” (Institut Pertanian Bogor, 2009), hal. 66. 
167 Ibid. 
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4.2.2 Pengelolaan 

TNGR dikelola oleh BTNGR yang membawahi dua Seksi Pengelolaan Taman 

Nasional (SPTN), yaitu: 1) SPTN Wilayah I Lombok Utara yang berkedudukan di 

Kayangan, Lombok Utara; dan 2) SPTN Wilayah II Lombok Timur yang 

berkedudukan di Kota Selong, Lombok Timur. SPTN Wilayah I Lombok Utara 

bertugas menangani wilayah TNGR yang berada di Kabupaten Lombok Utara. Masing-

masing SPTN ini mengawasi wilayah yang berbeda-beda. SPTN Wilayah I Lombok 

Utara ini dibagi ke dalam tiga resort pengelolaan, yaitu: a) Resort Anyar; b) Resort 

Santong; dan c) Resort Senaru serta beberapa pos jaga. Sementara itu, SPTN Wilayah 

II Lombok Timur bertugas menangani wilayah TNGR yang berada di Kabupaten 

Lombok Timur dan Lombok Tengah dan dibagi ke dalam lima resort pengelolaan, 

yaitu: a) Resort Aikmel; 2) Resort Joben; 3) Resort Kembang Kuning; 4) Resort 

Sembalun; dan 5) Resort Steling, serta beberapa pos jaga. 

4.2.3 Zonasi 

Penetapan zona TN diatur oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya 

Alam dan Ekosistem (Ditjen. KSDAE). Zonasi TNGR sendiri diatur melalui Surat 

Keputusan (SK) Direktur Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem 

(Dirjen. KSDAE) Nomor 205 Tahun 2016 tentang Zonasi Taman Nasional Gunung 

Rinjani pada tanggal 20  Juli 2016. Namun karena mempertimbangkan kondisi 

dinamika yang terjadi di dalam maupun di luar Taman Nasional sehingga otoritas 

TNGR merasa perlu melakukan perubahan zonasi, maka surat keputusan ini diganti 
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dengan SK Dirjen. KSDAE Nomor 243 Tahun 2017 Tentang Zonasi Taman Nasional 

Gunung Rinjani pada tanggal 16 Juni 2017. Dengan dikeluarkannya SK ini, maka SK 

sebelumnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.  

Berdasarkan surat keputusan baru, TNGR dibagi ke dalam tujuh zona, yaitu: 1) 

zona inti; 2) zona rimba; 3) zona pemanfaatan; 4) zona tradisional; 5) zona rehabilitasi; 

6) zona religi; dan 7) zona khusus. 

Gambar 4. 3 Peta Zonasi Kawasan TNGR 

 
Sumber: Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, 2017 

Masing-masing zona dapat dilihat dalam peta zonasi yang dicantumkan di atas 

dengan luas yang berbeda-beda. Warna merah (     ) adalah zona inti 17.110,18 ha, 

warna hijau lime (      ) adalah zona rimba 10.603,18 ha, warna hijau (      )  adalah zona 
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pemanfaatan 10.563,77 ha, warna coklat (    ) adalah zona tradisional 1.760,09 ha, 

warna cyan (      ) adalah zona rehabilitasi 1.062,93 ha, warna ungu   (      ) adalah zona 

religi 45,80 ha, dan warna abu-abu (      ) adalah zona khusus 184,06 ha. 

4.2.4 Potensi Kawasan 

Sepanjang tahun 2000-2015 kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati 

berupa identifikasi, inventarisasi, monitoring populasi, pembinaan habitat satwa, 

pembinaan populasi maupun pemetaan spesies. Selama waktu itu pula otoritas TNGR 

sudah melakukan pendataan terhadap flora yang tumbuh di kawasan TNGR. Hasilnya 

sangat TNGR memiliki potensi keanekaragaman hayati yang sangat berlimpah. 

Keanekaragaman hayati ini meliputi sekira 447 spesies pohon, 59 spesies paku-pakuan, 

117 spesies jamur, 55 spesies anggrek, 28 spesies liana, dan 6 spesies rotan. Fauna 

meliputi 19 spesies mamalia, 8 spesies reptil, 5 spesies amphibi, 154 spesies burung, 

20 spesies insekta.168  

Dari keseluruhan fauna yang terdapat di kawasan TNGR, beberapa di antaranya 

berstatus khusus. Spesies berstatus khusus maksudnya adalah spesies yang dilindungi 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis 

Tumbuhan dan Satwa Liar, misalnya adalah Elang Flores (nisaetus floris) yang 

merupakan spesies prioritas di Gunung Rinjani. Elang Flores berstatus kritis  (critically 

endangered) yang berarti sedang berada di satu level sebelum kepunahan di alam liar 

(extinct in the wild).  

                                                 
168 Ibid., Hal. 8. 
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Selain memiliki potensi keanekaragaman hayati, TNGR juga menyimpan potensi 

wisata yang memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan karena keindahannya, 

seperti puncak Gunung Rinjani. Puncak Rinjani sendiri berada pada ketinggian 3.726 

mdpl. Selain Puncak Rinjani, ada juga potensi wisata alam maupun budaya lainnya, 

seperti Danau Segara Anak, Aik Kalaq Pengkereman Jembangan, Gua Susu, Gua 

Manik, dan Gua Payung, Air Terjun Jeruk Manis, Otak Kokoq, Air Terjun Mangku 

Sakti, Bukit Bintang Bercinta 360, Air Panas, dan Desa Beleq. 

4.2.5 TNGR dalam Rencana Tata Ruang Wilayah NTB dan Lotim 

TNGR berada di wilayah provinsi NTB dengan kawasan meliputi empat 

kabupaten, yaitu Kabupaten Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok Timur, dan 

Lombok Tengah. Konflik yang dibahas dalam penelitian ini sendiri terjadi di wilayah 

Kabupaten Lombok Timur. Sehingga penting mengetahui posisi TNGR dalam 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), baik provinsi maupun kabupaten. Dalam 

RTRW, baik provinsi maupun kabupaten, TNGR terlihat menempati posisi yang sangat 

penting dari segi ekologi. Pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029, TNGR 

masuk ke dalam wilayah sebagai berikut:169 

 

 

                                                 
169 Provinsi Nusa Tenggara Barat, Peraturan Daerah Provinsi Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029, 2010. 
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1. Kawasan lindung nasional terkait wilayah provinsi 

Kawasan lindung nasional terkait wilayah provinsi yang dimaksud adalah 

kawasan lindung nasional yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah 

Nasional (RTRWN), tapi memiliki keterkaitan dengan sebuah provinsi tertentu karena 

kawasan tersebut berada di wilayahnya. Kawasan lindung ini memberikan 

perlindungan terhadap kawasan nasional bawahannya meliputi Hutan Lindung dan 

kawasan resapan air. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) NTB 

disebutkan bahwa yang termasuk dalam kawasan lindung nasional terkait wilayah 

provinsi adalah TN Gunung Rinjani bersama dengan Cagar Alam (CA), Suaka 

Margasatwa (SM), Taman Hutan Raya (Tahura) Nuraksa dan Taman Wisata Alam. 

Selain itu ada pula Taman Buru (TB) Pulau Moyo dan TB Tambora Selatan. Sebagai 

salah satu kawasan lindung nasional, Taman Nasional Gunung Rinjani memegang 

peranan penting dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, baik dari segi 

sumberdaya alam maupun sumberdaya buatan. 

2. Kawasan strategis nasional 

Kawasan strategis merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan 

yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang di wilayah sekitarnya, kegiatan 

lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya, serta peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. Kawasan strategis ini ditentukan berdasarkan kepentingan 

pertahanan dan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, pendayagunaan 

sumberdaya dalam dan teknologi tinggi, serta fungsi dan daya dukung lingkungan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

hidup. Sementara itu, kawasan strategis nasional merupakan wilayah yang penataan 

ruangnya diprioritaskan karena mempunya pengaruh sangat penting dalam lingkup 

nasional secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Dalam hal ini TNGR 

termasuk dalam kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan lingkungan hidup 

dimana kawasan TNGR meliputi Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Barat, 

Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur.  

Sementara itu Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2012 

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012-2032 

menetapkan TNGR masuk dalam kategori sebagai berikut:170  

1. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya  

Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya menurut RTRWK 

Lombok Timur terdiri atas lima kategori, yaitu: 1) Taman Nasional; 2) Kawasan Pantai 

Berhutan Bakau/ Mangrove; 3) Kebun Raya; 4) kawasan cagar budaya dan ilmu 

pengetahuan; dan 5) Taman Wisata Alam Laut. Taman Nasional yang dimaksud di sini 

adalah kawasan TNGR dengan luas 27.445 ha yang merupakan kawasan pelestarian 

alam.  

2. Kawasan strategis nasional yang ada di kabupaten 

TNGR merupakan kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan lingkungan 

hidup yang berada di wilayah Kabupaten Lombok Timur. 

                                                 
170 Kabupaten Lombok Timur, Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2012 

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012-2032, 2012. 
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4.3 Isu Perambahan di Kawasan TNGR 

TNGR awalnya berfungsi sebagai SM dengan nama SM Gunung Rinjani. Dalam 

perkembangannya SM ini dialihfungsikan sebagai TN pada tahun 1997 oleh 

pemerintah Orde Baru melalui surat keputusan Menteri Kehutanan. Namun tak lama 

setelah ditetapkan sebagai TN, Indonesia mengalami krisis ekonomi hebat yang 

membawa Indonesia menuju kekacauan sekaligus melahirkan sebuah era baru yang 

disebut sebagai era Reformasi pasca keruntuhan Orde Baru Soeharto. Beberapa peneliti 

mencurigai bahwa krisis ekonomi yang dialami pada senjakala pemerintahan Orde 

Baru ini sebagai salah satu faktor penyebab perambahan terhadap hutan Indonesia 

marak terjadi. Misalnya Wulan mengatakan bahwa perambahan dilakukan karena 

kondisi ekonomi yang sangat sulit menjelang dan setelah Reformasi sehingga 

masyarakat terdorong untuk melakukan apa saja untuk mendapatkan penghidupan. 

Dalam hal ini perambahan dilakukan karena dianggap sebagai cara termudah untuk 

mendapatkan uang guna bertahan hidup.171 

Kondisi sulit yang diwariskan oleh pemerintahan Orde Baru tersebut 

bagaimanapun tetap terasa sampai beberapa tahun setelah era Reformasi berhasil 

menyingkirkan era lama tersebut. Di sektor kehutanan hal ini dapat dengan mudah 

dilihat dengan semakin maraknya perambahan yang dilakukan oleh masyarakat. 

Perambahan ini terjadi di seluruh wilayah Indonesia termasuk di NTB. Karena itu 

perambahan hutan di NTB sesungguhnya bukanlah isu baru yang dihadapi dalam 

                                                 
171 Wulan dkk. Op.Cit., hal. 1. 
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pengelolaan hutan di NTB. Dalam konteks di NTB, masalah perambahan telah 

berlangsung sejak lama, terutama pada era Reformasi, dan terjadi berulang-ulang 

dengan jumlah kasus yang cukup fluktuatif serta terjadi di kawasan hutan dengan 

peruntukan yang berbeda-beda, termasuk di dalam kawasan TNGR. 

Di kawasan TNGR, perambahan bisa dikatakan merupakan salah satu masalah 

pokok yang mengancam kondisi biofisik kawasan konservasi ini sejak dulu.172 

Beberapa kasus bisa dijadikan contoh mengenai masalah perambahan di kawasan 

TNGR di era Reformasi, misalnya saja kasus perambahan yang terjadi di Kecamatan 

Sembalun, Lombok Timur dan kasus perambahan yang terjadi di Kecamatan 

Batukilang Utara, Lombok Tengah pada tahun 2000. 

Tabel 4. 1 Kasus Perambahan Hutan NTB 2013-2016 

No Tahun Jumlah Kasus 

1 2009 10 

2 2010 5 

3 2011 8 

4 2012 - 

4 2013 7 

5 2014 2 

6 2015 6 

7 2016 - 
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nusa Tenggara Barat 

Dalam kasus pertama di Kecamatan Sembalun, perambahan dimulai dengan 

penanaman tanaman perkebunan seperti kakao, pisang, dan kopi di lahan mereka yang 

kebetulan berbatasan langsung dengan kawasan TNGR. Namun kenyataannya 

                                                 
172 Sukardi. Loc.Cit., hal. 78. 
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masyarakat yang melakukan kegiatan bercocok tanam tidak hanya menanam tanaman 

di lahan miliknya, melainkan menanamnya sampai memasuki kawasan TNGR. Alasan 

masyarakat yang melakukan penanaman di dalam kawasan TNGR adalah karena tidak 

mengetahui pal batas dari kawasan TNGR sehingga mereka juga menanam sampai ke 

dalam lahan kawasan TN. Luas lahan yang diduduki secara tidak sah ini mencapai 3 

ha pada tahun 2000 dan terus bertambah pada tahun selanjutnya. Hingga tahun 2008 

luas lahan yang dirambah mencapai 16 ha dengan pelaku perambahan sebanyak 20 

orang.  

Selanjutnya kasus kedua yang terjadi pada tahun yang sama. Kasus kedua ini 

berkaitan dengan program Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang akan diterapkan di 

kawasan Hutan Lindung di Batukliang Utara yang berbatasan dengan kawasan TNGR. 

Menurut Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan 

Perkebunan (Kanwil. Dephutbun.) Provinsi NTB Nomor 06/Kpts/Kwl-4/2000 yang 

dikeluarkan pada 16 Februari 2000, HKm yang ditetapkan seluas 1.042 ha dan 

pengelolaannya sendiri akan dilakukan oleh Koperasi Pondok Pesantren 

Darusshadiqien. Namun tidak berselang lama, luas HKm ini bertambah setelah dua 

tahun ditetapkan. Pada tahun 2002 dilakukan pengukuran kembali dan didapatkan 

luasnya bertambah 767,5 ha atau menjadi 1.809,5 ha dimana 112 ha dari total luas 

HKm merupakan kawasan TNGR. Perambahan dilakukan karena adanya ketidakadilan 

terhadap distribusi hak pengelolaan HKm dengan diberikannya hak pengelolaan 

kepada masyarakat luar sementara masyarakat asli tidak diberikan hak pengelolaan. 
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Akhirnya masyarakat yang tidak mendapatkan hak pengelolaan melakukan 

perambahan karena adanya kecemberuan yang timbul dari ketidakdilan tersebut. 

Dua kasus yang dipaparkan di atas setidaknya menunjukkan tiga hal penting: 1) 

perambahan di kawasan TNGR memang telah terjadi sejak lama terutama setelah 

keruntuhan pemerintahan Orde Baru; 2) perambahan terjadi karena adanya kondisi 

ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat sekitar kawasan; 3) potensi perambahan 

akan semakin besar terjadi di kawasan yang berbatasan langsung dengan wilayah 

pemukiman atau tanah milik masyarakat; dan 4) perambahan juga bisa terjadi karena 

tidak jelasnya pal batas yang menjadi acuan batas antara kawasan konservasi dan lahan 

milik masyarakat. Namun, di samping semua hal-hal yang disebutkan, yang jelas 

perambahan ini berdampak buruk terhadap kondisi biofisik lingkungan yang dirambah 

karena hutan primer yang tadinya banyak tumbuh di lahan rambahan akan ditebang 

agar bisa dialihfungsikan menjadi lahan pertanian atau peladangan atau kepentingan 

lain. 

Kerusakan hutan yang terjadi NTB, khususnya yang terjadi di kawasan TNGR, 

diakibatkan oleh aktivitas penebangan liar dan perambahan hutan. DISLHK NTB 

menyebutkan bahwa kerusakan hutan di TNGR sudah mencapai 300.000 ha sampai 

tahun 2015. Kerusakan inipun terjadi di beberapa kabupaten di NTB yang wilayahnya 

berbatasan dengan TNGR. Namun, masih menurut DISLHK, kerusakan terparah 

terjadi di Kabupaten Lombok Timur.173 Menurut keterangan dari DISLHK, 

                                                 
173 “300 Hektar Hutan Rinjani Rusak Akibat Penebangan Liar” <https://news.okezone.com> [diakses 26 

Juni 2018]. 
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penebangan liar yang diikuti oleh aksi perambahan ini sudah dilakukan sejak lama. 

Akan tetapi baru mencuat dan menjadi perbincangan ketika kasus penebangan liar di 

kawasan TNGR ini mulai diberitakan oleh media lokal pasca aksi perambahan pertama 

dilakukan pada tahun 2015. Pernyataan senada disampaikan oleh World Wide Fund for 

Nature (WWF) yang menyatakan bahwa kerusakan kawasan hutan TNGR terparah 

terjadi di Lombok Timur, tepatnya di Desa Bebidas dengan luas kerusakan akibat 

aktivitas perambahan mencapai 50 ha sejak perambahan pertama pada Juni 2015.174 

Perambahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bebidas ini memang rentan 

terjadi. Hal ini karena secara geografis wilayah Desa Bebidas sendiri yang berbatasan 

langsung dengan kawasan TNGR. Kawasan TNGR berada tepat di sebelah Utara batas 

wilayah Desa Bebidas dan bertemu dengan wilayah dusun paling Utara Desa Bebidas 

yaitu Dusun Jurang Koak. BTNGR menyatakan bahwa perambahan di Desa Bebidas 

dilakukan oleh puluhan orang dan melibatkan perempuan dan anak. Lahan tersebut 

kemudian dialifungsikan sebagai tempat berladang.175 Aksi perambahan seperti ini 

biasa terjadi di kawasan konservasi yang berbatasan dengan lahan milik masyarakat. 

Kondisi ini semakin diperparah oleh kondisi masyarakat yang secara sosio-ekonomi 

memang lemah dan membutuhkan lahan sebagai sumber mata pencaharian. Faktor 

sosio-ekonomi ini juga menjadikan penanganan dari aksi perambahan menjadi sulit 

karena aksi ini tidak semata-mata dilihat dari tindak pidana yang dilakukan. Ini diakui 

                                                 
174 “Perambahan Hutan di Taman Nasional Gunung Rinjani Makin Parah” 

<https://regional.kompas.com> [diakses 26 Juni 2018]. 
175 “Pembalakan Hutan Rinjani Libatkan Anak-Perempuan” <https://www.antaranews.com> [diakses 26 

Juni 2018]. 
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oleh DISLHK NTB bahwa aksi perambahan tersebut tidak mudah untuk diselesaikan 

sekalipun mediasi telah dilakukan karena menyangkut faktor sosio-ekonomi 

masyarakat yang memang menggantungkan hidupnya pada hasil bercocok tanam.176 

Dalam perkembangannya isu perambahan ini mengalami pergeseran menjadi isu 

sengketa tenurial. Pergeseran ini diakibatkan masyarakat melakukan perlawanan 

dengan memanfaatkan diskursus masyarakat adat. Praktis permasalahan di TNGR 

semakin sukar untuk diselesaikan. Maka terjadilah saling klaim antara masyarakat dan 

BTNGR mengenai siapa yang berhak atas kawasan sengketa hingga membuat 

permasalahan yang terjadi menjadi berlarut-larut. Dalam rangk meneguhkan klaimnya 

kedua belah pihak tidak hanya melibatkan pertarungan diskursus antara diskursus 

masyarakat adat dan diskursus konservasi, tapi juga membuat jaringan yang membantu 

mereka untuk menguatkan klaimnya sekaligus menyingkirkan pihak lawan. Dalam hal 

ini masyarakat membentuk komunitas PTA yang akan menjadi wadah perjuangan 

sekaligus menjadi pengelola dari lahan sengketa. PTA ini kemudian membentuk aliansi 

dengan organisasi mahasiswa dan LSM agraria serta berusaha mendapatkan dukungan 

dari pemerintah setempat. Di sisi lain BTNGR membuat aliansi dengan komunitas dan 

LSM yang memiliki perhatian pada isu lingkungan dan mendukung upaya konservasi 

keanekaragaman hayati di Lombok Timur.  

Beberapa pihak menilai sengketa ini tidak sekedar perjuangan rakyat untuk 

mendapatkan penghidupan, tapi juga ditengarai bersifat politis karena adanya indikasi 

                                                 
176 “300 Hektar Hutan Rinjani Rusak Akibat Penebangan Liar.” Loc.Cit. 
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ditunggangi oleh politikus yang memiliki kepentingan elektoral dari aksi ini. Dugaan 

ini tidak terlepas dari dekatnya momen pesta demokrasi pada saat sengketa ini terjadi. 

Momen demokrasi yang dimaksud adalah pemilihan Kepala Desa Bebidas, pemilihan 

Gubernur NTB, dan pemilihan anggota DPRD. Terlebih aktor yang menjadi 

penggerak, dalam hal ini mantan Kepala Desa Bebidas, merupakan salah satu kader 

partai politik yang akan ikut dalam pemilihan anggota dewan NTB dan adiknya yang 

ikut dalam pemilihan kepala desa. Namun kepentingan dari pihak yang menolak juga 

tidak bisa diabaikan karena salah satu pihak yang menolak aksi perambahan juga ikut 

dalam kontestasi pemilihan kepala desa.  
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BAB V 

GENEALOGI KONSERVASI INDONESIA DAN DAMPAKNYA TERHADAP 

AKSES MASYARAKAT DI DESA BEBIDAS 

Politik imperialisme memiliki konsekuensi lingkungan secara global, terutama di 

negara-negara bekas koloni.177 Dalam konteks pasca-kolonial negara kolonis biasanya 

dikenang sebagai aktor yang melakukan perusakan dan penjarahan sumberdaya alam, 

tapi di banyak tempat fase kolonial juga memberikan momentum baru untuk mulai 

melakukan manajemen dan metode perlindungan lingkungan. Hal ini karena setelah 

kolonialisme berakhir biasanya negara bekas koloni akan mengeluarkan kebijakan 

untuk memelihara lingkungan yang telah dirusak oleh kolonialis sekaligus menurunkan 

legitimasi kekuasaan kolonialis. Kebijakan-kebijakan berwarna konservasionis dari 

negara bekas kolonis ini biasanya akan berakhir dengan pengalihan lahan dari 

masyarakat lokal.178 

Sedikit bertolak belakang dengan penjelasan di atas, dalam konteks di Indonesia 

pemerintah kolonial tak sepenuhnya melakukan perusakan dan penjarahan sumberdaya 

alam yang ada di Hindia-Belanda, yang sekarang dikenal sebagai Indonesia. 

Pemerintah kolonial di samping melakukan eksploitasi alam juga melakukan upaya 

konservasi seiring perkembangan ilmu pengetahuan di Barat. Mereka melakuka upaya 

konservasi dengan memperkenalkan diskursus konservasi yang digagas oleh para 

                                                 
177 Lawrence Wood, “The Environmental Impacts of Colonialism,” BSU Honors Proram Theses and 

Projects, 119, 2015, hal. 1. 
178 Joseph Murphy, Environment and Imperialism: Why Colonialism Still Matters, SRI Papers (Leeds, 

2009), hal. 13. 
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ilmuwan Barat. Diskursus konservasi yang kemudian diadopsi pemerintah kolonial ini 

yang tetap dipertahankan oleh pemerintah Indonesia setelah kemerdekaan. 

Berdasarkan penjelasan ini, maka membahas upaya konservasi secara historis di 

Indonesia tidak bisa dilakukan dengan membahasnya sejak era kolonial berakhir, 

melainkan membahasnya sejak masa kolonial dimana warisan konservasi kolonial 

digagas.  

Bagian ini akan mencoba menjelaskan sejarah kemunculan diskursus konservasi 

dalam pengelolaan hutan di Indonesia dengan membagi sejarahnya ke dalam dua 

periode, yaitu periode kolonial dan periode pasca-kolonial sebagaimana yang biasa 

dilakukan oleh para sarjana saat menuliskan sejarah pengelolaan hutan di Indonesia.179 

Pembagian ini penting untuk mempermudah pembacaan mengenai kontinuitas dan 

diskontinuitas episteme yang berlaku dalam pengelolaan hutan terkait konservasi di 

Indonesia sejak dulu dan sekarang. Selain itu, bagian ini juga akan memaparkan 

dampak dari diskursus konservasi ini terhadap akses masyarakat, terutama di Desa 

Bebidas yang menjadi lokasi penelitian ini. 

5.1 Munculnya Diskursus Konservasi di Indonesia 

5.1.1 Masa Kolonial 

Bangsa Eropa yang pertama kali berlayar ke Nusantara adalah Portugis. Tidak 

lama kemudian kedatangan Portugis ini diikuti oleh Spanyol, Inggris dan Belanda. 

Motif kedatangan mereka di Nusantara kurang lebih sama, untuk memonopoli 

                                                 
179 Misal lihat A C Smiet, “Forest Ecology on Java: Conversion and Usage in a Historical Perspective,” 

Journal of Tropical Forest Science, 2.4 (1990), 286–302. 
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perdagangan dan menyingkirkan yang lain. Namun kolonialis bangsa Eropa yang 

dimaksud di sini adalah Belanda. Belanda diketahui datang pertama kali ke Nusantara 

pada April 1595 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Armada yang terdiri dari 4 

kapal dan 249 awak ini tiba pertama kali di Banten. Lalu dua tahun kemudian mereka 

kembali ke Amsterdam, tapi dengan 3 kapal dan hanya 89  awak yang tersisa. Namun, 

sekalipun mereka harus kehilangan kapal dan awak, tapi perjalanan ini membuktikan 

bahwa sangat mungkin bagi Belanda untuk menguasai Nusantara setelah mereka 

berhasil menyingkirkan Portugis. Hasilnya pada tahun 1598 Belanda kembali datang 

ke Indonesia di bawah pimpinan Jacob van Heck dengan armada yang lebih besar.180 

Belanda mendapat banyak keuntungan dari pelayaran yang dilakukan ke 

Nusantara. Satu ekspedisi yang dikirim oleh sebuah perusahaan dari Belanda bisa 

mendapatkan keuntungan hingga 300 persen. Tapi jumlah kapal dan volume rempah-

rempah yang terus meningkat dari Nusantara ke Eropa ternyata berakibat pada harga 

rempah-rempah yang dibeli. Produsen rempah-rempah Nusantara meminta 

peningkatan harga dari yang bisa dijual di Eropa. Situasi ini membuat munculnya 

desakan untuk menggabungkan kekuatan serikat dagang ke dalam satu perusahaan agar 

persaingan yang tidak perlu antara serikat dagang dapat dihindari. Adanya desakan ini 

membuat Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) akhirnya didirikan pada 20 

Maret 1602.181  

                                                 
180 Colin Brown, A Short History of Indonesia: The Unlikely Nation? (Victoria: Russell Brooks, 2003), 

hal. 40. 
181 Ibid. 
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Berdirinya VOC menandai periode pertama penjajahan Belanda atas Nusantara 

yang berlangsung dari tahun 1602 sampai bangkrutnya VOC tahun 1799182 sekaligus 

sebagai awal keterlibatan kolonial Belanda dalam urusan pengelolaan hutan di 

Indonesia. 183 Lazimnya sebuah perusahaan, tujuan utama VOC hanya ingin meraup 

keuntungan sebesar-besarnya melalui perdagangan ketimbang untuk mengelola sebuah 

wilayah jajahan.184 Tapi untuk melakukan aktivitas perdagangan ini VOC 

membutuhkan kapal. Terlebih pada masa itu memang merupakan masa keemasan VOC 

sehingga pembangunan kapal menjadi sangat krusial bagi kepentingan dagang VOC. 

Untuk kepentingan pembangunan kapal ini VOC tentu saja membutuhkan kayu dan 

pekerja yang akan melakukan penebangan. Karenanya pada masa ini VOC berusaha 

mengontrol pohon dan pekerja.185  

Pada masa VOC dominasi kerajaan-kerajaan Hindu telah digantikan oleh 

dominasi kerajaan Islam. Seluruh hutan yang berada di Jawa merupakan domain dari 

seorang penguasa lokal (Susuhunan) di wilayah tersebut sehingga upaya VOC untuk 

melakukan kontrol terhadap pohon jati dan pekerja guna pembangunan kapal tidak 

serta merta berjalan mulus. Untuk mendirikan kantor, merekrut pekerja dan 

mendapatkan akses ke hutan harus dilakukan melalui negosiasi dengan para penguasa 

lokal. Negosiasi VOC dengan penguasa lokal ini dapat dilihat dari berbagai perjanjian 

                                                 
182 A. Kardiyat Wiharyanto, “Pergantian Kekuasaan di Indonesia Tahun 1800,” SPPS, 21.1 (2007). 
183 Gamma Galudra dan Martua Sirait, “A Discourse on Dutch Colonial Forest Policy and Science in 

Indonesia at the Beginning of the 20th Century,” International Forestry Review, 11.4 (2009), 524–

33, hal. 525. 
184 Amy Rossabi, “Legal Policies Surrounding the Degradation of Indonesia’s Forests,” Res Communes, 

1 (1999), 29–49. 
185 Ibid., hal. 36. 
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yang dilakukan, misalnya dengan Susuhunan Pakubuwono I pada tahun 1705, 1709, 

1733, 1743 dan Susuhunan Pakubowono II pada tahun 1760. Negosiasi yang berbuah 

perjanjian ini  membuat hutan yang masuk dalam kontrak menjadi domain VOC.186  

Begitu pula dengan kontrol pekerja hutan harus melalui perjanjian dengan 

penguasa lokal. Perjanjian yang dibuat dengan penguasa lokal ini membuat VOC 

mendapatkan akses terhadap kalang dan pekerja lain yang diperlukan untuk konstruksi 

dan perbaikan kapal maupun untuk menebang kayu. Pada masa ini pekerja hutan yang 

ada di kabupaten disebut sebagai blandongdienstein, dan penebang pohon disebut 

sebagai blandong. Mereka mendapatkan imbalan atas pekerjaan yang dilakukan berupa 

pembebasan pajak kepala dan upeti yang harus disetorkan pada penguasa lokal. 

Biasanya perjanjian-perjanjian untuk mendapatkan kontrol wilayah dan kontrol pekerja 

ini dibuat dengan memberikan hadiah pada penguasa lokal agar kepentingan VOC 

dapat disetujui. Ini dapat dilihat dari apa yang dilakukan oleh Gubernur Jendral Carel 

Reiniersz ketika mengirim surat yang diikuti ‘tanda persahabatan’ kepada Susuhunan 

Mataram agar aktivitas pengiriman kayu hasil eksploitasinya berjalan di Jepara.187 

Perjanjian-perjanjian ini kemudian memunculkan tiga domain hutan: Susuhunan, 

Bupati, dan VOC188 sementara untuk wilayah yang sulit dijangkau, masyarakat masih 

bisa mendapatkan akses ke dalamnya dan melakukan praktik pengelolaan tradisional 

mereka.  

                                                 
186 Rahmat Budiono dkk., “Dinamika Hegemoni Penguasaan Hutan di Indonesia,” Jurnal Analisis 

Kebijakan Kehutanan, 15.2 (2018), 113–26, hal. 116. 
187 Peluso, Rich Forest, Poor People: Resource Control and Resistance in Java. Op.Cit., hal. 37. 
188 Ibid. 
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Perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh VOC dan penguasa lokal ini akhirnya 

membuat banyak kawasan hutan berada di bawah kontrol VOC. Sebagai gambaran 

mengenai luas hutan yang berada di bawah kontrol VOC, pada masa itu tidak kurang 

dari 1 juta sampai 1,5 juta hektar area hutan jati di sepanjang pantai utara Jawa Tengah 

dan Jawa Timur yang berada di bawah kontrol VOC. Hutan jati tersebut mengalami 

eksploitasi parah dari abad ke-16 sampai abad ke-18189 sehingga membuat hutan di 

Pulau Jawa akhirnya mengalami krisis.190 Krisis hutan di Pulau Jawa ini membuat VOC 

mulai khawatir dengan keberlanjutan eksploitasi yang mereka lakukan.  Dari 

kekhawatiran ini VOC berusaha mencari cara agar eksploitasi yang mereka lakukan 

bisa memenuhi permintaan, dan tentu saja memberi keuntungan. Usaha VOC untuk 

mengatasi krisis hutan di Pulau Jawa ini yang kemudian mendorong munculnya apa 

yang disebut Peluso sebagai manajemen kehutanan ilmiah (scientific forestry) yang 

menjadi ideologi dari pengelolaan hutan Indonesia sampai saat ini. 

Kehutanan ilmiah tersebut yang juga kemudian memunculkan tiga diskursus 

kehutanan lain, yaitu diskursus kehutanan rasional, diskursus perlindungan dari 

bencana alam, dan diskursus perlindungan alam.191 Pada dasarnya tiga diskursus ini 

memiliki persamaan, yaitu didasarkan pada pertimbangan rasional dan ilmiah. Tapi 

memiliki perbedaan pada tujuannya dimana diskursus kehutanan rasional bertujuan 

untuk mempertahankan daya produksi alam untuk kepentingan eksploitasi melalui 

                                                 
189 A C Smiet, “Forest Ecology on Java: Conversion and Usage in a Historical Perspective,” Journal of 

Tropical Forest Science, 2.4 (1990), 286–302, hal. 288. 
190 Yanuardi, “Politik Kehutanan Jawa dalam Perspektif Politik Poststruktural.” 
191 Arnscheidt. Op.Cit. 
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manajemen ilmiah, sementara itu diskursus perlindungan dari bencana dan 

perlindungan alam ditujukan untuk kepentingan konservasi. Karenanya bagian ini 

hanya membahas kemunculan gagasan konservasi di Indonesia, maka pembahasan 

akan difokuskan pada dua diskursus terakhir yang muncul ketika periode kedua 

penjajahan Belanda atas Indonesia bermula, yaitu ketika pemerintah kolonial 

mengambil alih kekuasaan VOC akibat kebangkrutan pada tahun 1799. 

Pada masa pemerintah kolonial Hindia-Belanda berkuasa, cerita tentang 

tingginya permintaan kayu dan kemungkinan tentang terjadinya krisis pasokan kayu 

yang diwariskan VOC sebetulnya terus berlanjut. Bahkan cerita-cerita yang 

dikonstruksi tersebut kemudian dilengkapi oleh munculnya cerita baru pada tahun 1840 

yang membuat manajemen kehutanan ilmiah menjadi semakin dominan192 sekaligus 

meneguhkan posisi para ilmuwan dalam mendikte pengelolaan hutan di Hindia-

Belanda. Cerita baru ini membuat banyak rimbawan Hindia-Belanda percaya pada 

fungsi hutan dalam distribusi air.193 

Cerita baru ini ditandai dengan datangnya dua teori dari para ilmuwan, yaitu : 1) 

teori “sponge”; dan 2) teori “desiccation.”  Secara sederhana dua teori tersebut bicara 

tentang dampak penebangan hutan yang dilakukan di pegunungan. Menurut para 

ilmuwan, penebangan hutan di pegunungan akan berdampak pada iklim dan hidrologi. 

Tegasnya, penebangan pohon di pegunungan akan mendorong terjadinya bencana 

                                                 
192 Ibid., hal. 75. 
193 Galudra dan Sirait, “A Discourse on Dutch Colonial Forest Policy and Science in Indonesia at the 

Beginning of the 20th Century.” Loc.Cit., hal. 525. 
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banjir dan kekeringan. Karenanya untuk mengantisipasi ini para ilmuwan berpendapat 

hutan-hutan yang menutupi lereng gunung perlu dilindungi dan kawasan yang 

mengalami deforestasi perlu ditanami pohon kembali.194 Teori para ilmuwan ini 

banyak diyakini para rimbawan hingga muncul kebijakan untuk melindungi kawasan 

hutan yang berada di pegunungan guna melindungi manusia dari bencana alam yang 

tidak terhindarkan.  

Diskursus ini mewarnai pengelolaan hutan di Hindia-Belanda sejak tahun 1850 

dan melahirkan berbagai peraturan hukum. Peraturan tertulis pertama yang dikeluarkan 

untuk mencapai tujuan dari diskursus ini dikeluarkan pada tahun 1865, yaitu Reglemen 

Kehutanan 1865 (Reglement voor het beheer en de exploitatie der houtbosschen van 

den lande op Java en Madoera).  Reglemen ini berasal dari Surat Keputusan Gubernur 

Jenderal No. 6 Tahun 1865 yang dikeluarkan pada tanggal 10 September 1865.195 Surat 

keputusan ini kemudian diundangkan dalam Indisch Staatsblad 1865 Nomor 44 dan 

mulai berlaku pada 1 Januari 1866. Prinsip paling kentara yang dipengaruhi diskursus 

perlindungan dari bencana alam adalah adanya keharusan izin dari otoritas lokal dalam 

penebangan pohon non-jati.196 Peraturan ini kemudian dilengkapi dengan 

dikeluarkannya Agrarische Wet 1870 yang memperkenalkan prinsip domein varklering 

yang mengklaim seluruh lahan yang tidak bisa dibuktikan menjadi properti negara. 

                                                 
194 Arnscheidt. Op.Cit., hal. 76 
195 I Nyoman Nurjaya, “Sejarah Hukum Pengelolaan Hutan di Indonesia,” Jurisprudence, 2.1 (2005), 

35–55. Loc.Cit., hal. 40. 
196 Arnscheidt. Op.Cit., hal. 78. 
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Pada perkembangan selanjutnya Reglemen Kehutanan 1865 banyak menuai 

kritik karena dipandang memiliki kelemahan, terutama masih banyak keluhan 

mengenai pembabatan hutan non-jati untuk berbagai keperluan.197 Karena kelemahan 

ini, maka Reglemen Kehutanan 1865 dirubah setelah sembilan tahun berlaku dengan 

dikeluarkannya peraturan tertulis kedua, yaitu Reglemen Kehutanan 1874 (Reglement 

voor het Beheer en de Exploitatie der Bosschen op Java en Madoera) pada 14 April 

1874 dan kemudian diundangkan dalam Indisch Staatsblad 1874 Nomor 33.198  

Ada empat hal penting yang diatur dalam reglemen baru ini, yaitu: 1) pemisahan 

pengelolaan hutan jati dan hutan rimba non-jati; 2) hutan jati dikelola dengan 

mengukur, memetakan, memancang pal-pal batas, serta dibagi ke dalam wilayah 

distrik-distrik hutan; 3) ekploitasi hutan jati dilakukan oleh pihak swasta; dan 4) 

pemangkuan hutan rimba diserahkan kepada Residen di bawah perintah Binnelands 

Bestuur (pegawai pemerintahan dalam negeri yang biasanya orang Eropa 

berpendidikan tinggi), dan dibantu seorang Houtvester (rimbawan).199 Jadi Reglemen 

Kehutanan 1874 ini telah membagi pengelolaan jati dan non-jati dimana Gubernur 

Jenderal memiliki otoritas untuk menentukan apakah hutan rimba non-jati diawetkan 

atau tidak.200 Selain itu peraturan ini juga secara ekplisit menyisipkan nilai-nilai 

klimatologi dan hidrologi dari hutan di dataran tinggi dan ancaman jika hutan di dataran 

                                                 
197 Taqwaddin, “Sejarah Pengelolaan Hutan,” 2012 <http://kph.menlhk.go.id> [diakses 18 Maret 2018]. 
198 Arnscheidt. Op.Cit., hal. 78. 
199 Nurjaya. Loc.Cit., hal. 40. 
200 Arnscheidt. Op.Cit., hal. 77. 
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tinggi di konversi.201 Dengan demikian, Reglemen Kehutanan 1874 bisa dikatakan 

lebih maju dari Reglemen Kehutanan 1865 dalam mengakomodasi kepentingan 

konservasi.  

Hanya saja sekalipun Reglemen Kehutanan 1874 telah secara jelas menyebutkan 

pentingnya pemeliharaan hutan di pegunungan dan memberikan otoritas pada 

Gubernur Jendral, peraturan tersebut tak secara jelas menjelaskan kategori hutan yang 

harus diawetkan. Baru sepuluh tahun kemudian, tepatnya tahun 1884, sebuah peraturan 

tentang kategori hutan yang dapat diawetkan keluar. Peraturan ini menyebut hutan 

yang dapat diawetkan adalah hutan yang berada di atas ketinggian 5000 kaki atau setara 

1524 meter untuk Jawa Barat dan hutan yang berada di atas ketinggian 4000 kaki atau 

setara 1219 meter untuk Jawa Timur dan Jawa Tengah. Demikian juga dengan dataran 

tinggi yang lebih rendah tapi berumput, daerah sekitar sumber air dan danau dapat 

diawetkan untuk alasan perlindungan dari bencana alam dan pertanian, yaitu mencegah 

banjir dan memastikan keberlanjutan pasokan air untuk irigasi. Ini berlanjut enam 

tahun kemudian, yaitu tahun 1890 dimana untuk pertama kalinya apa yang disebut 

sebagai ‘hutan lindung’ (Schermbos) didirikan.202 

Dalam praktiknya upaya ini membuat adanya kepentingan aktor yang 

dikorbankan, terutama para produsen tanaman komersial dan petani ladang berpindah. 

Kondisi ini yang kemudian menghambat penerapan dari diskursus ini karena terjadi 

                                                 
201 Smiet. Loc.Cit., hal. 292. 
202 Arnscheidt. Op.Cit., hal. 79. 
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perdebatan antar aktor yang cukup sengit. Secara sederhana aktor yang ikut terlibat 

dalam perdebatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Aktor yang mempertanyakan dasar analisis dan urgensi dari masalah yang coba 

diatasi oleh diskursus ini. Mereka terdiri dari berbagai macam kelompok. Namun 

kelompok yang paling vokal dalam kategori pertama ini adalah mereka yang lebih 

peduli pada keuntungan jangka pendek, yaitu para pengusaha yang bergerak di 

bidang produksi tanaman komersial dan para pembelanya yang berada di kantor 

administrasi kolonial dan parlemen (Volksraad). Mereka berpendapat upaya 

pengawetan hutan tersebut memunculkan hambatan terhadap perpindahan para 

pekerja perkebunan. Ada pula kelompok dari petani ladang berpindah dan para 

pembelanya yang sering dituduh sebagai aktor utama yang merusak hutan. Menurut 

mereka tidak ada bukti bahwa perladangan berpindah merusak hutan. Selain itu, ada 

juga rimbawan yang menantang diskursus ini. Menurut rimbawan ‘pembangkang’ 

ini bukan tutupan hutan yang menentukan pasokan sumber air melainkan formasi 

geologis. Lebih lanjut mereka berpendapat bahwa ilmu kehutanan membutuhkan 

argumentasi ilmiah ketimbang hanya sekedar keyakinan. Pasalnya selama ini 

perlindungan hutan didasarkan pada pengamatan subjektif dan berdasarkan pada 

“comunis opinio” atau pendapat umum bahwa hutan sangat diperlukan untuk 

pasokan sumber air. Pendapat ini tentu saja dengan cepat menimbulkan perdebatan 

di kalangan rimbawan.  

2. Aktor yang meragukan solusi yang ditawarkan oleh para rimbawan pendukung 

diskursus ini. Mereka ini juga terdiri dari berbagai kelompok. Salah satu kelompok 
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yang bisa disebutkan datang dari beberapa anggota Volksraad yang berpendapat 

keberadaan hutan lindung akan mengancam masyarakat adat yang tinggal di dalam 

hutan, terutama yang berada di luar Pulau Jawa karena lahan untuk pertanian yang 

semakin terbatas. Selain itu ilmuwan pertanian juga mempertanyakan solusi yang 

ditawarkan rimbawan. Rimbawan tetap berdiri pada posisi ingin mendirikan hutan 

lindung, sementara para ahli pertanian berpendapat bahwa penggunaan lahan untuk 

pertanian merupakan cara perlindungan yang baik untuk tanah sebagaimana tutupan 

hutan. Namun, tentu saja, rimbawan memenangkan perdebatan ini karena 

perlindungan terhadap bencana alam memang berada di bawah yurisdiksi mereka.  

3. Aktor yang mempertanyakan siapa yang pantas untuk diberi otoritas dalam 

perlindungan hutan. Dalam masalah ini ada tiga pendapat kelompok yang muncul: 

pertama, kelompok yang berpendapat hutan harus dikelola oleh rimbawan. 

Pendapat ini berasal dari para rimbawan yang umumnya percaya bahwa pengelolaan 

hutan yang baik membutuhkan pengetahuan kehutanan sehingga yang pantas 

melakukan perlindungan adalah para rimbawan. Di luar rimbawan ini hanya orang 

awam, termasuk masyarakat adat, yang tidak bisa dipercaya untuk melakukan 

pengelolaan hutan; kedua, kelompok yang berpendapat bahwa hutan harus dikelola 

oleh masyarakat adat. Pendapat ini berasal dari komisi penasihat pemerintah 

kolonial. Mereka berpendapat bahwa masyarakat adat harus diberikan wewenang 

untuk mengelola sebagian besar hutan. Pendapat ini berdasarkan pada hak ulayat 

(beschikkingsrecht). Menurut komisi ini mempertahankan prinsip domein dan 

mengabaikan hak ulayat akan mengancam hukum agraria (Agrarische Wet 1870) 
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karena berarti menyangkal keberadaan kedua hukum tersebut, serta membahayakan 

penghidupan dari masyarakat adat; dan ketiga, pihak yang memandang baik 

rimbawan dan masyarakat adat bisa sama-sama berperan dalam pengelolaan hutan. 

Pandangan ketiga ini berpendapat bahwa masyarakat adat bisa diberikan 

kewenangan terbatas dalam pengelolaan hutan untuk kepentingan lokal seperti 

kebutuhan kayu dan pertanian sembari menyusun semacam panduan manajemen 

hutan bagi masyarakat sebagai pengetahuan mereka, tapi rimbawan di Jawatan 

Kehutanan tetap memegang kewenangan penuh atas semua kehutanan untuk 

melayani kepentingan yang lebih luas, termasuk pengelolaan hutan lindung. 

4. Aktor yang menyorot tentang pemberlakuan kebijakan perlindungan dari bencana 

alam. Ada dua kelompok penting yang bisa dijelaskan di sini: pertama, kelompok 

yang mempertanyakan diskriminasi yang terjadi dalam kebijakan pengelolaan hutan 

lindung. Dikatakan melakukan diskriminasi karena dalam pengelolaan hutan 

lindung pemerintah mengizinkan pengusaha untuk menanam kopi. Pemerintah juga 

terus menyewakan lahan pada pengusaha pertanian dan menyebut para pengusaha 

Belanda yang menebang hutan sebagai para pelopor. Sementara para petani ladang 

berpindah dituduh sebagai petani perampok, dan hewan ternak mereka yang 

merumput di kawasan hutan dianggap berbahaya bagi ekosistem. Menurut mereka, 

jika ditetapkannya hutan lindung adalah untuk kepentingan rakyat, maka seharusnya 

pemerintah kolonial harus konsisten dengan tidak memberikan hutan yang sama 

pada pengusaha Eropa yang bergerak di bidang perkebunan dan ekstraksi kayu. 
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Diskriminasi ini menurut Arnscheidt,203 bisa jadi tidak hanya karena pemerintah 

kolonial tidak benar-benar percaya pada ancaman bencana alam yang dikatakan para 

rimbawan, tapi juga terjadi karena pekebun Eropa dianggap rasional dan cukup 

memahami bagaimana perlakuan yang baik terhadap alam, sementara petani lokal 

dianggap awam dan tidak cukup pintar untuk memahami perlakuan terhadap alam 

yang baik; dan kedua, kelompok yang menolak dipaksa untuk meninggalkan apa 

yang mereka sebut tanah leluhur. Dalam penetapan hutan lindung ada kelompok 

yang tidak setuju dari kalangan masyarakat lokal atau masyarakat adat. Ini karena 

mereka telah lebih dulu mendiami kawasan yang ditetapkan sebagai hutan lindung. 

Sementara ketika kawasan tersebut ditetapkan sebagai hutan lindung mereka akan 

dipaksa keluar dari kawasan dan menyerahkan hak mereka untuk mengolah 

kawasan yang mereka sebut tanah nenek moyang mereka. Inilah yang membuat 

munculnya penolakan dari masyarakat lokal atau masyarakat adat.  

Dari penjelasan panjang di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa diskursus ini 

terutama sekali dikampanyekan oleh para rimbawan. Cerita yang dibangun adalah 

hutan yang berada di dataran tinggi jika ditebang akan mengancam kelangsungan hidup 

manusia karena bisa menyebabkan bencana. Sehingga untuk melindungi kehidupan 

manusia dari bencana yang mungkin terjadi akibat eksploitasi hutan, para rimbawan 

meminta pemerintah kolonial untuk mendirikan hutan lindung yang tidak boleh 

                                                 
203 Ibid., hal. 83. 
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dieksploitasi. Diskursus ini yang disebut Arnscheidt sebagai diskursus perlindungan 

dari bencana alam (protection against disaster discourse). 

Tabel 5. 1 Ringkasan Diskursus Perlindungan Dari Bencana Alam 

Proponen • Pemerintah; 

• Rimbawan pemerintah kolonial Hindia-Belanda. 

Oponen • Pengusaha; 

• Birokrat administrasi kolonial pro-pengusaha; 

• Anggota Volksraad pro-pengusaha; 

• Masyarakat adat; 

• Anggota Volksraad pro-masyarakat adat; 

• Rimbawan yang peduli pada metode ilmiah ilmu 

kehutanan; 

• Petani ladang berpindah; 

Masa Dominan • Mulai mempengaruhi kebijakan pemerintah kolonial 

Hindia-Belanda pada tahun 1850 dan pada masa 

seterusnya, tapi tetap tidak dominan karena banyaknya 

oponen yang menentang diskursus ini disamping 

pemerintah kolonial yang lebih peduli pada kepentingan 

ekonomi. 

Argumen Kunci • Diskursus kedua ini juga dipengaruhi oleh ilmu 

pengetahuan yang berkembang di Barat. Secara spesifik 

dipengaruhi oleh dua teori, yaitu teori sponge dan teori 

desiccation yang melihat pentingnya hutan di kawasan 

pegunungan untuk menanggulangi bencana banjir dan 

kekeringan. Sehingga menurut rimbawan yang 

mendukung diskursus ini, hutan di kawasan pegunungan 

harus diawetkan demi kepentingan umum. 

Kebijakan • Kebijakan yang dipengaruhi oleh diskursus ini bertujuan 

untuk melindungi hutan yang berada di kawasan 

pegunungan berdasarkan alasan klimatologi dan 

hidrologi agar tidak merugikan manusia. 

Aturan • Indisch Staatsblad 1865 Nomor 44 (Reglement voor het 

beheer en de exploitatie der houtbosschen van den lande 

op Java en Madoera). 

• Indisch Staatsblad 1874 Nomor 33 (Reglement voor het 

Beheer en de Exploitatie der Bosschen op Java en 

Madoera) 
Sumber: Diolah oleh peneliti 
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 Setelah munculnya diskursus perlindungan dari bencana alam yang menandai 

munculnya gagasan konservasi di Hindia-Belanda, datanglah kelompok ilmuwan dari 

disiplin ilmu lain yang ikut menguatkan dominasi gagasan konservasi. Mereka 

terutama sekali berasal dari dua kelompok: pertama, ilmu biogeografi dan ahli medis 

bedah; dan kedua, kelompok romantis.204 Kelompok pertama memandang alam 

merupakan sumber ilmu pengetahuan yang menyediakan informasi tentang evolusi 

kehidupan dan menyediakan obat-obatan bagi manusia. Selain itu mereka juga 

berpendapat sumberdaya alam terbatas sehingga harus dijauhkan dari aktivitas manusia 

agar tetap dalam keadaan alami untuk dipelajari dan untuk persediaan generasi 

mendatang. Sementara itu, kelompok kedua memandang alam sebagai sumber 

peningkatan moral dan sekaligus sumber inspirasi sehingga bagi mereka manusia tetap 

diperbolehkan beraktivitas di alam selama tidak untuk melakukan eksploitasi, 

melainkan untuk mencari inspirasi, menikmati dan mengagumi keindahannya.205 

Kedua kelompok ini yang mendorong munculnya diskursus baru dalam pengelolaan 

hutan di Nusantara yang disebut sebagai diskursus perlindungan alam (nature 

protection). 

Dua kelompok di atas banyak berperan dalam mempengaruhi kebijakan 

kehutanan Hindia-Belanda pada paruh akhir abad ke-19 sampai tahun seterusnya. 

Bahkan mereka berhasil melakukan institusionalisasi gagasan mereka. Hal ini 

dibuktikan dengan terbentuknya lembaga baru yang memastikan tujuan mereka 

                                                 
204 Arnscheidt. Op.Cit., hal. 87. 
205 Ibid.  
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tercapai. Kelompok pertama, misalnya, berhasil mendirikan Kebun Raya, Herbarium, 

Museum Zoologi, dan Laboratorium Penelitian Laut. Institusi-institusi ini yang 

menjaga sekaligus melakukan reproduksi diskursus untuk tujuan konservasi seperti 

diskursus perlindungan alam dan diskursus perlindungan dari bencana alam yang 

dijelaskan sebelumnya. Mereka juga melakukan pemantauan di CA, mempromosikan 

peraturan yang ditujukan untuk melindungi satwa, bahkan melakukan investigasi. 

Kelompok kedua sendiri berhasil mempromosikan pendirian CA di seluruh wilayah 

Hindia-Belanda.206  

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bagaimana arah kebijakan yang dipengaruhi 

diskursus ini, yaitu tidak lain untuk melindungi alam agar tidak terjamah dan tidak 

dieksploitasi oleh manusia, baik dengan alasan demi ilmu pengetahuan dan obat-obatan 

sebagaimana kelompok pertama maupun alasan emosional sebagaimana kelompok 

kedua. Kebijakan ini, menurut dua kelompok ini, muaranya adalah untuk kepentingan 

kemanusiaan sendiri, yaitu untuk menemukan obat, menemukan rahasia alam yang bisa 

dimanipulasi untuk kepentingan produksi ekonomi, dan untuk menemukan inspirasi. 

Sehingga dua kelompok ini menolak aktivitas perburuan, pertanian dan perladangan di 

kawasan tertentu yang dilindungi. Tegasnya, diskursus perlindungan alam ini 

mengisolasi alam dari aktivitas manusia dan memandang manusia sebagai musuh 

potensial bagi alam. 

                                                 
206 Ibid., hal. 88-89. 
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Adanya dua kelompok yang telah disebutkan sebelumnya banyak mempengaruhi 

munculnya peraturan yang ditujukan untuk melindungi kawasan tertentu guna 

kepentingan ilmiah, rekreasi dan melindungi spesies tertentu dari kepunahan.207 

Peraturan pertama yang dipengaruhi oleh diskursus perlindungan alam terkait erat 

dengan upaya perlindungan karena eksploitasi besar-besaran terhadap burung 

cendrawasih di Papua-Manokwari dan Ambon-Ternate serta Saparua. Pada awalnya 

eksploitasi ini menimbulkan berbagai macam reaksi di kalangan pejabat kolonial 

maupun di kalangan konservasionis. Pada tahun 1890 mantan Residen Ternate, F.S.A 

de Clerq, mengeluarkan peringatan yang berbunyi: 

“Saat ini burung-burung hampir tidak pernah dijumpai di sepanjang pantai, 

dan pembunuhan telah bergerak hingga ke pedalaman, maka tidak lama lagi 

tidak ada sisa-sisa produk-produk ciptaan Tuhan Sang Maha Pencipta yang 

dapat menyenangkan para pengamat burung dari sebuah keajaiban dunia.”208 

Kemudian pada tahun 1894 Gubernur Jendral Jhr. C.H.A Van Der Wijck 

menanggapi peringatan ini dengan meminta Residen untuk melaporkan jika 

menemukan kasus serupa beserta usulan penangannya. Tapi karena belum ada sikap 

yang diambil oleh pemerintah kolonial, maka pada tahun yang sama juga muncul 

tekanan dari para pendukung diskursus perlindungan alam dari luar negeri, misalnya 

yang dilakukan oleh Association to Combat a Revolting Fashion dan organisasi sejenis 

yang mendesak agar masalah perburuan Cenderawasih itu segera diselesaikan.209 

                                                 
207 Ibid., hal. 92. 
208 Pandji Yudhistira, Sang Pelopor: Peranan Dr. S.H. Koorders dalam Sejarah Perlindungan Alam di 

Indonesia (Jakarta: Direktorat Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung, 2014), hal. 63. 
209 Ibid., hal. 64. 
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Protes serupa juga datang dari ahli entomologi, dan juga mantan pegawai Departemen 

Hukum Hindia Belanda, bernama M.C Piepers pada tahun 1895. Ia mengamati bahwa 

burung-burung Cenderawasih hampir punah. Piepers mengusulkan untuk melakukan 

perlindungan bagi flora dan fauna yang hampir punah dengan mendirikan kawasan 

konservasi yang mengikuti konsep Yellowstone National Park.210  

Burung cendrawasih sangat populer di seluruh dunia dan bernilai ekonomi 

sehingga pemerintah kolonial mulai mencari cara untuk menghindarkannya dari 

kepunahan. Setidaknya antara tahun 1896-1897, pemerintah kolonial, terutama 

Kementerian Kolonial, mengusahakan penyelesaian atas kasus burung Cendrawasih 

ini.211 Namun upaya yang dilakukan belum menunjukkan hasil nyata karena dalam 

upaya penyelesaian kasus ini muncul perdebatan yang cukup sengit. Sempat muncul 

gagasan untuk melakukan pelarangan terhadap ekspor burung cendrawasih. Hanya saja 

gagasan ini ditolak karena perburuan dianggap hanya bisa dibatasi, bukan melakukan 

pelarangan yang hanya akan memunculkan masalah baru seperti penyelundupan. 

Perdebatan mengenai penyelesaian kasus cendrawasih ini terus berlanjut setidaknya 

sampai kurang lebih satu dekade.  

Langkah nyata untuk menyelesaikan kasus cendrawasih ini baru terlihat pada 

tahun 1905. Pada tahun ini Residen Ternate disarankan untuk menaikkan pajak burung 

dan membatasi perburuan dengan mensyaratkan lisensi bagi pemegang senjata api. 

Namun penyelesaian ini masih bersifat lokal sehingga eksploitasi di kawasan lain 

                                                 
210 Arnscheidt. Op.Cit., hal. 93. 
211 Yudhistira. Op.Cit., hal. 65. 
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masih belum tersentuh. Penyelesaian yang lebih luas dikeluarkan pada tahun 1909 

dengan terbitnya peraturan yang mengatur perburuan, yaitu Ordonansi Perlindungan 

Bagi Mamalia Liar dan Burung (Ordonnantie tot Bescherming van sommie in het 

levende Zoogdieren en Vogels)212 Indisch Staatsblad Nomor 479  pada Oktober 1909 

dan Staatsblad Nomor 594 pada Desember 1909. Peraturan ini berlaku sejak Januari 

1910 untuk melindungi satwa liar di wilayah jajahan.213  

Peraturan tahun 1909 tersebut merupakan peraturan pertama yang 

memperlihatkan upaya pemerintah kolonial dalam perlindungan satwa liar. Namun 

bagaimanapun menurut Arnscheidt, peraturan yang menjadi tanda penting bahwa 

diskursus perlindungan alam mulai mendapatkan tempat ini memiliki kelemahan. 

Kelemahan ini berasal dari paradigma yang digunakan, yaitu lebih dekat dengan 

paradima kelompok romantis. Konsekuensi dari paradigma ini adalah perlindungan 

hanya ditujukan sebatas pada satwa liar yang menarik sehingga yang tidak menarik dan 

berbahaya dibiarkan begitu saja. Ini menyebabkan banyak spesies satwa masih bebas 

diburu dan daging mereka masih bebas diperjualbelikan.214  

Pendapat ini diperkuat oleh Nawiyanto bahwa peraturan tahun 1909 ini memang 

hanya mengkhususkan perlindungan pada satwa liar yang tidak merugikan.215 Namun, 

tak berhenti sampai di sini, pada tahun 1911 pemerintah kolonial juga mengeluarkan 

                                                 
212 Samedi, “Konservasi Keanekaragaman Hayati di Indonesia: Rekomendasi bagi Perbaikan UU No. 5 

Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya,” Jurnal Hukum 

Lingkungan Indonesia, 2.2 (2015), 1–28, hal. 18. 
213 Arnscheidt. Op.Cit., hal. 93. 
214 Ibid. 
215 Nawiyanto, “Gerakan Lingkungan di Jawa Masa Kolonial,” Paramita, 24.1 (2014), 31–46, hal. 39. 
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peraturan baru untuk melindungi satwa liar, yaitu Indisch Staatsblad  Nomor 473 

Tahun 1911 yang mulai berlaku pada 1 Januari 1912. Peraturan baru ini 

memperkenalkan penutupan masa berburu  selama lima bulan per tahun dan tarif yang 

tinggi untuk mendapatkan lisensi berburu. Peraturan ini juga mengharuskan senjata 

yang digunakan untuk berburu dikembalikan pada akhir masa berburu. Selain itu juga 

peraturan ini menetapkan bahwa peraturan tahun 1909 mulai berlaku di Papua Barat 

dan Papua Utara. 

Pada tanggal 22 Juli 1912, Perkumpulan Perlindungan Alam Hindia Belanda 

(Nederlandsch-Indische Vereeniging tot Natuurbescherming) yang lebih banyak 

didominasi para romantis didirikan di Buitenzorg (Bogor) oleh S.H. Koorders. Misi 

utama dari perkumpulan ini adalah melobi pemerintah kolonial untuk melindungi 

kekayaan alam Hindia-Belanda dengan menunjuk kawasan-kawasan yang memiliki 

potensi tumbuhan dan satwa sebagai natuurmonumenten.216 Hanya setahun setelah 

perkumpulan ini didirikan, yaitu pada tahun 1913 organisasi ini langsung menunjuk 13 

kawasan yang menurut mereka perlu diawetkan di Pulau Jawa.217  

Menurut mereka cara seperti itu adalah untuk melindungi hewan dan tumbuhan. 

Namun solusi yang ditawarkan oleh  Perkumpulan Perlindungan Alam Hindia Belanda 

juga tak lepas dari kepentingan mereka sendiri. Dalam hal ini mereka menjadikan ilmu 

pengetahuan dan rekreasi sebagai alasan. Maka tidak mengherankan jika peraturan 

                                                 
216 Yudhistira. Op.Cit., hal. 88. 
217 Jatna Supriatna, Konservasi Biodiversitas: Teori dan Praktik di Indonesia (Jakarta: Yayasan Obor 

Indonesia, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 

 

pertama pada 1916, Peraturan Perlindungan Kekayaan Alam di Hindia Belanda 1916 

(Maatregelen ter Bescherming van de Natuurrijkdomen in Nederlandsch-Indie van 

1916) atau dikenal juga Natuurmonumenten Ordonnantie yang dipromosikan 

perkumpulan ini merefleksikan elemen ilmiah dan romantis sekaligus. Peraturan ini 

membolehkan Gubernur Jendral mengalokasikan pengawetan tanah negara untuk 

kepentingan ilmiah dan estetis.218 Sehingga bisa dikatakan peraturan tahun 1916 ini 

juga merupakan peraturan pertama yang memberi kerangka legal pembentukan 

natuurmonumenten.219 Capaian dari peraturan ini sangat menakjubkan, dibuktikan 

dengan banyaknya kawasan hutan yang dilindungi, yaitu 33 natuurmonumenten dan 76 

kawasan CA hanya dalam waktu tiga tahun.220 

Kemudian pada tahun 1924 terjadi perubahan peraturan perlindungan satwa dan 

perburuan tahun 1909. Peraturan kali ini menggunakan pendekatan yang berbeda dari 

peraturan 1909. Peraturan yang dimaksud adalah Ordonansi Tentang Perlindungan 

Satwa Liar dan Perburuan (Dierenbescherming-en Jachtordonnantie) Tahun 1924 

yang penerapannya di seluruh wilayah jajahan, terutama untuk Jawa dan Madura.221 

Berbeda dengan ordonansi sebelumnya yang didasarkan pada romantisme, peraturan 

baru ini bebas dari romantisme. Secara umum aturan baru ini berisi tiga hal penting, 

yaitu 1) daftar 61 spesies, 8 spesies mamalia dan 53 spesies burung, yang dilindungi; 

                                                 
218 Arnscheidt. Op.Cit., hal. 96. 
219 Nawiyanto. Loc.Cit., hal. 39. 
220 Arnscheidt. Op.Cit., hal. 96. 
221 Ibid., hal. 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 

 

2) membatasi musim berburu dalam kurun waktu tertentu; dan 3) keharusan untuk 

memiliki lisensi dengan membayar biaya tertentu.222  

Selanjutnya tahun 1931 dikeluarkan Peraturan Perlindungan Binatang dan 

Ordonansi Perburuan Tahun 1931 (Dierenbeschermings Verordening en 

Jachtordonnantie van 1931) atau Indisch Staatsblad Nomor 133, 134, 265, dan 266. 

Peraturan ini mulai berlaku pada 1 Juli 1931 dimana peraturan nomor 133 dan 265 

khusus hanya berlaku di Jawa dan Madura. Secara umum peraturan baru ini memuat 

ketentuan baru tentang larangan ekspor satwa yang dilindungi, baik dalam keadaan 

hidup atau mati, dan produk yang dibuat darinya. Selain itu, peraturan ini juga memuat 

daftar nama satwa yang dilindungi, tapi terbatas untuk satwa yang terancam punah. 

Menariknya sekalipun upaya ini dipandang sebagai cara terbaik untuk melindungi 

satwa, tapi pelarangan terhadap ekspor hewan tertentu tidak dilakukan, terutama hewan 

liar yang dianggap berbahaya seperti buaya, babi liar dan harimau. Hal ini dilakukan 

berdasarkan pertimbangan ekonomi agar pemerintah kolonial mendapatkan 

keuntungan dari menjual lisensi kepada pemburu hewan berbahaya tersebut.223 Ini 

menunjukkan bahwa ternyata diskursus perlindungan alam juga pernah mengalami 

pasang surut di masa kolonial ini. 

Perubahan peraturan perlindungan satwa di atas kemudian diikuti oleh perubahan 

Peraturan Perlindungan Kekayaan Alam di Hindia Belanda 1916 pada tahun 1932. 

Pada tahun ini dikeluarkan Peraturan Cagar Alam dan Suaka Margasatwa 1932 

                                                 
222 Ibid. 
223 Ibid., hal. 95. 
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(Natuurmonumentenen Wildreservatenordonnantie van 1932). Peraturan ini memecah 

kawasan lindung menjadi dua, yaitu CA (natuurmonument) dan SM (wildreservaten).  

Larangan di dua tempat ini sebetulnya sama saja. Namun, Suaka Margsatwa ditujukan 

hanya untuk melindungi satwa liar di kawasan tersebut. Dengan demikian menangkap, 

melukai, membunuh, dan mengumpulkan telur hewan di kawasan tersebut dilarang 

sama sekali. Namun eksploitasi hutan diizinkan selama mengikuti peraturan tentang 

eksploitasi yang ditetapkan. Ini menunjukkan bahwa para pengusaha berhasil 

memelihara akses mereka di hutan lindung sekaligus menunjukkan diskursus 

kehutanan rasional mendapatkan pijakan dari perlindungan alam.224 Jadi ada perbedaan 

dengan ordonansi 1916, dalam ordonansi 1932 ini aktivitas manusia ditoleransi sampai 

tingkat tertentu, terutama untuk manajemen habitat.225  

Peraturan terakhir yang menunjukkan pengaruh dari diskursus perlindungan 

alam dikeluarkan pada tahun 1941, yaitu Indisch Staatsblad Tahun 1941 

(Natuurbeschermingsordonnantie). Peraturan ini merupakan perubahan dari Peraturan 

Cagar Alam dan Suaka Margasatwa 1932 (Natuurmonumentenen 

Wildreservaatenordonnantie van 1932). Secara singkat peraturan ini memperkenalkan 

nama baru untuk bekas natuurmonument dan wildreservaat, yaitu natuurreservaten 

dan natuurparken. Perubahan penting lainnya adalah bekas SM yang tadinya hanya 

untuk perlindungan satwa liar di kawasan tersebut, setelah berubah menjadi 

natuurparken sekarang bisa digunakan untuk melindungi flora, fauna dan keindahan 

                                                 
224 Ibid., hal. 97. 
225 Nawiyanto. Loc.Cit., hal. 40. 
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alam di dalamnya dari kerusakan jika dianggap cukup berharga. Natuurparken ini juga 

bisa diakses oleh publik. Menurut Arnscheidt, ini adalah kemenangan simbolis bagi 

kelompok romantis. Sementara itu di kawasan natuurreservaten larangannya tetap 

sama, yaitu merubah kondisi awalnya sehingga natuurreservaten tetap menjadi 

kawasan tertutup untuk publik.226  

 Sayangnya peraturan terakhir tersebut tidak pernah diberlakukan karena saat itu 

Perang Dunia II dan masa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Sehingga 

praktis Peraturan Cagar Alam dan Suaka Margasatwa 1932 (Natuurmonumentenen 

Wildreservatenordonnantie van 1932) tetap dipakai sampai 45 tahun setelah 

kemerdekaan.227 Kemenangan lain dari kelompok yang mengkampanyekan diskursus 

perlindungan alam adalah dikeluarkannya Undang-Undang Agraria 1870 (Agrarische 

Wet 1870). Peraturan ini mengklaim seluruh tanah jajahan sebagai milik negara. Ini 

yang memungkinkan perlindungan alam dilakukan di seluruh wilayah kolonial Hindia-

Belanda.228 

Dari peraturan-peraturan yang telah dijelaskan di atas bisa dilihat bahwa dua 

kelompok proponen diskursus ini bertujuan untuk mendirikan suatu kawasan hutan 

yang masih dalam keadaan ‘perawan’. Para pendukung diskursus ini menggunakan 

dalih yang bermacam-macam untuk mencapai tujuan mereka. Namun pada prinsipnya 

kelanjutan kemanusiaan menjadi motif utama dalam mereproduksi diskursus 

                                                 
226 Arnscheidt. Op.Cit., hal. 97. 
227 Samedi. Loc.Cit., hal. 18. 
228 Arnscheidt. Op.Cit., hal. 98. 
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perlindungan alam meskipun tentu saja mereka berbicara sesuai dengan bidang mereka. 

Dalam hal ini ada yang bicara sesuai medis seperti para ahli medis bedah, ada yang 

bicara dengan alasan ekonomi seperti para ilmuwan biogeografi, dan ada juga yang 

bicara dengan alasan emosional seperti kelompok romantis. 

Sebagai kesimpulan, diskursus ini bisa dikatakan merupakan diskursus ilmu 

alam. Secara keseluruhan, aturan-aturan yang dibentuk karena dipengaruhi ilmu alam 

ini bisa dikerucutkan ke dalam dua istilah, yaitu “manajemen” dan “perlindungan.” 

Dua hal ini yang pada akhirnya memunculkan institusi baru dan ketentuan tentang 

kegiatan yang dibolehkan dan tidak dibolehkan dalam pengelolaan hutan. Dalam hal 

institusi, diskursus ini memunculkan sebuah institusi yang bertugas untuk memetakan, 

merencanakan, mengelola dan mengontrol tanah negara. Sementara,  hal-hal yang 

dibolehkan hanya sebatas pada observasi untuk kepentingan ilmu pengetahuan, 

kegiatan untuk tujuan pengelolaan secara ilmiah, dan rekreasi. Di luar dari tiga kegiatan 

yang disebutkan tersebut tidak diperbolehkan. Itu artinya berburu, mengumpulkan hasil 

hutan, menggembala, dan berbagai bentuk pertanian di dalam hutan tidak bisa diterima 

lagi.  

Selain munculnya institusi dan definisi ulang terhadap kegiatan-kegiatan yang 

diperbolehkan di dalam hutan, para ilmuwan sekarang muncul menjadi kelas baru 

sebagai akibat dari dominasi ilmu pengetahuan dalam pengelolaan hutan. Kelompok 

ilmuwan memegang kuasa yang besar sebagai seorang yang membuat kategori dan 

mendefinisikan “manajemen yang baik” untuk melindungi alam dan melindunginya 

agar tetap dalam keadaan yang alami. Bahkan mereka diberikan akses ekslusif ke 
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dalam kawasan tertentu yang dilindungi. Di sisi lain, pengalaman berbeda dialami oleh 

masyarakat pribumi. Lahirnya kelompok ilmuwan ini memunculkan persepsi yang 

merugikan masyarakat pribumi. Mereka semakin dipersepsikan sebagai orang yang 

tidak beradab, irasional, penuh dengan takhayul dan tidak punya kemampuan untuk 

mengelola alam secara ilmiah. Persepsi ini kemudian semakin menguat karena banyak 

masyarakat pribumi masih membunuh hewan liar bahkan ketika politik etis yang 

berlaku sejak permulaan abad ke-20 telah dilakukan. Ini merupakan awal dimulainya 

ketergantungan Indonesia sampai hari ini pada kecerdasan manusia kulit putih yang 

dipandang mampu menyelesaikan segala macam masalah.229 

Di luar proponen diskursus perlindungan alam, kelompok oponen membentuk 

koalisi berdasarkan perhatian mereka pada dampak negatif dari implementasi 

perlindungan alam. Oponen paling penting adalah mereka yang mempertanyakan 

motivasi dari kebijakan perlindungan alam. Menurut kelompok ini, kebijakan yang 

dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Hindia-Belanda bukanlah untuk mencapai 

eksploitasi hutan secara berkelanjutan, melindungi dari bencana alam maupun 

melindungi alam untuk ilmu pengetahuan dan rekreasi, melainkan menndapatkan 

kontrol lahan di seluruh wilayah jajahan. Pendapat ini didasarkan pada domein 

verklaring yang diperkenalkan melalui Agrarische Wet 1870. 

Tabel 5. 2 Ringkasan Diskursus Perlindungan Alam 

Proponen • Ilmuwan biogeografi; 

• Ahli medis bedah; 

                                                 
229 Ibid. Hal. 102 
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• Kelompok romantis. 

Oponen • Petani ladang berpindah; 

• Pengusaha perkebunan komersial; 

• Rimbawan kritis; 

• Masyarakat adat. 

Masa Dominan • Diskursus ini mulai mempengaruhi kebijakan kehutanan 

di Hindia-Belanda sejak paruh abad ke-19, tepatnya 

tahun 1890-an, sampai masa seterusnya. Pengaruh 

diskursus ini bahkan masih bisa dirasakan dalam upaya 

perlindungan alam yang dilakukan Indonesia 

kontemporer. 

Argumen Kunci • Sebagaimana diskursus sebelumnya, kemunculan 

diskursus ini juga dipengaruhi oleh perkembangan ilmu 

pengetahuan terutama di dalam berbagai penelitian yang 

dilakukan oleh para ilmuwan biogeografi dan ahli medis 

bedah. Selain itu, para romantis juga ikut berperan dalam 

memunculkan diskursus ini. Mereka yang memunculkan 

sebuah cerita baru yang mengubah cara pandang manusia 

terhadap alam. Dalam persepektif mereka alam 

dipandang memiliki berbagai fungsi. Alam memiliki 

sumberdaya yang bisa dimanfaatkan, tapi jumlahnya 

terbatas. Alam juga menyediakan berbagai macam obat 

untuk mendukung agenda Hippokratik dari para ahli 

medis. Selain itu, dari perspektif romantis, alam 

dipandang memiliki ‘kekuatan’ untuk memberikan 

inspirasi yang berguna bagi perkembangan jiwa manusia. 

Sebagai konsekuensi dari argumen mereka ini, maka 

mereka meminta alam untuk dilindungi dengan 

menjauhkannya dari aktivitas manusia. Jadi alam dan 

manusia dipisahkan karena manusia dianggap musuh 

potensial bagi kelestarian alam dan peran alam direduksi 

sedemikian rupa untuk sekedar dipelajari dan dikagumi. 

Misi Prioritas • Menjaga alam agar tetap dalam keadaan yang alami; 

• Melindungi spesies flora dan fauna dari kepunahan; 

• Memastikan sumberdaya alam bisa tercukupi untuk 

generasi yang akan datang; 

• Menjadikan alam sebagai sumber perkembangan jiwa 

manusia; 

• Mendapatkan obat-obatan yang berguna untuk 

kepentingan manusia. 
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Kebijakan • Kebijakan yang dipengaruhi diskursus ini meniscayakan 

perlindungan sebuah kawasan tertentu untuk kepentingan 

ilmu pengetahuan dan rekreasi, serta menjaga spesies 

flora dan fauna dari kepunahan. 

Aturan • Undang-Undang Agraria 1870 (Agrarische Wet 1870); 

• Indisch Staatsblad Nomor 479  Tahun 1909/ Ordonansi 

Perlindungan Bagi Mamalia Liar dan Burung 

(Ordonnantie tot Bescherming van sommie in het levende 

Zoogdieren en Vogels); 

• Indisch Staatsblad  Nomor 473 Tahun 1911; 

• Peraturan Perlindungan Kekayaan Alam di Hindia 

Belanda 1916 (Maatregelen ter Bescherming van de 

Natuurrijkdomen in Nederlandsch-Indie van 

1916)/Natuurmonumenten Ordonnantie; 

• Ordonansi Tentang Perlindungan Satwa Liar dan 

Perburuan (Dierenbescherming-en Jachtordonnantie) 

Tahun 1924; 

• Reglemen untuk Pemangkuan Hutan Negara di Jawa dan 

Madura (Reglemen voor het Beheer der Bossen van den 

lande op Java en Madura 1927); 

• Indisch Staatsblad Nomor 133, 134, 265, dan 266 Tahun 

1931/Peraturan Perlindungan Binatang dan Ordonansi 

Perburuan Tahun 1931 (Dierenbeschermings 

Verordening en Jachtordonnantie van 1931); 

• Peraturan Cagar Alam dan Suaka Margasatwa 1932 

(Natuurmonumentenen Wildreservatenordonnantie van 

1932); 

• Indisch Staatsblad Tahun 1941 

(Natuurbeschermingsordonnantie), tidak sempat berlaku 

karena Perang Dunia II. 
Sumber: Diolah oleh peneliti 

5.1.2 Masa Pasca-Kolonial 

Diskursus yang akan dipaparkan pada bagian ini mulai muncul pada masa Orde 

Baru Soeharto dan terus berlanjut sampai masa setelahnya, yaitu masa Reformasi. Tapi 

sebelum masuk ke pembahasan inti tentang diskursus selanjutnya, ada beberapa 

peristiwa maupun hal-hal penting yang perlu dijelaskan terlebih dahulu terkait 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



129 

 

diskursus perlindungan alam di masa pendudukan Jepang sampai masa pemerintahan 

Orde Lama Soekarno. Berbagai peristiwa yang terjadi pada masa kemerdekaan ini ikut 

menentukan keberlanjutan dari diskursus konservasi. Hal ini karena kedatangan Jepang 

di Nusantara menentukan keberlanjutan kekuasaan pemerintah kolonial Hindia-

Belanda, aktor penting yang memperkenalkan gagasan konservasi di Indonesia.  

Jepang pertama kali datang di Nusantara pada Januari 1942 di Ambon. 

Kedatangan Jepang ini menimbulkan pertempuran antara Jepang melawan Belanda dan 

pasukan sekutu di beberapa titik, seperti Timor, Ambon, Kalimantan, dan Laut Jawa. 

230 Pada bulan Maret, pasukan Angkatan Darat ke-25 dan ke-16 Jepang masing-masing 

menginvasi Sumatra dan Jawa. Invasi ini mengakhiri pemerintahan kolonial Hindia-

Belanda setelah menyerah pada 8 Maret 1942.231 Dua bulan kemudian, tepatnya bulan 

Mei 1942, Jepang mulai melakukan pembersihan bangsa Eropa dari kehidupan bangsa 

Indonesia232 dengan menangkap mereka untuk kemudian dimasukkan ke dalam kamp 

konsentrasi.233  

Catatan pentingnya selama perang dengan Jepang, pemerintah kolonial 

melakukan taktik bumi hangus. Hal ini dilakukan agar apa yang telah dibangun oleh 

pemerintah kolonial tidak bisa dinikmati oleh Jepang.234 Sebagai konsekuensi dari 

taktik ini, gagasan konservasi yang diperkenalkan oleh pemerintah kolonial sempat 

                                                 
230 Jean Gelman Taylor, Indonesia: People and Histories (Hanover: Sheridan Books, 2003), hal. 309. 
231 Brown. Op.Cit., hal. 138. 
232 Taylor. Op.Cit., hal. 309. 
233 Arnscheidt. Op.Cit., hal. 107. 
234 Nurjaya. Loc.Cit., hal. 43. 
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jalan di tempat walaupun pemerintah militer Jepang mengeluarkan Osamu Sirei Nomor 

1 Tahun 1942 yang berlaku untuk Jawa dan Madura. Peraturan ini berisi maklumat 

bahwa otoritas lembaga dan hukum yang selama ini berlaku di bawah pemerintahan 

kolonial tetap dinyatakan sah selama tidak bertentangan dengan peraturan militer 

Jepang. Namun tentu saja dalam situasi perang hanya sedikit dari hukum yang berasal 

dari diskursus sebelumnya yang diimplementasikan. Ini karena selama pendudukan 

Jepang ini lebih banyak didominasi oleh ekploitasi alam untuk kebutuhan perang dan 

produksi pangan235 sehingga pengelolaan hutan, terutama untuk kepentingan 

konservasi mengalami kemandekan. Selain itu, kemandekan ini juga terjadi karena 

sedikit sekali pegawai kehutanan kolonial yang bersedia untuk bekerja demi 

kepentingan Jepang.236 

Pada 14 Agustus 1945 Jepang menyerah pada sekutu dan tangal 17 Agustus pada 

tahun yang sama Soekarno mendeklarasikan kemerdekaan Republik Indonesia. 

Pemerintah  Indonesia mulai melakukan penataan terhadap hukum pengelolaan hutan 

agar sesuai dengan kondisi Indonesia.237 Inilah yang menandai babak baru bagi 

diskursus konservasi di Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia terjadi pemulihan 

diskursus konservasi yang telah dipaparkan sebelumnya sekaligus memulihkan sistem 

pengelolaan kolonial. Pemerintah Indonesia sampai mengeluarkan rimbawan Eropa 

                                                 
235 Arnscheidt. Op.Cit., hal. 107. 
236 Nurjaya. Loc.Cit., hal. 43. 
237 Ibid., hal. 44. 
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yang ditahan selama masa revolusi untuk membantu pemulihan sistem kehutanan lama. 

Dengan meminta mereka mengajar di Universitas Gadjah Mada (UGM).238 

Pada tahun 1949 institusi kolonial yang bertugas menangani konservasi berhasil 

dipulihkan. Pada masa ini Jawatan Kehutanan berada di bawah Kementerian Pertanian. 

Sebuah seksi di bawah Direktorat Jenderal Kehutanan bersama dengan Institut 

Konservasi Alam yang berada di Kebun Raya Bogor diberi tanggungjawab dalam 

mengelola konservasi. Upaya pemulihan ini terus dilanjutkan pada tahun selanjutnya. 

Pada tahun 1951 Jawatan Kehutanan berencana membentuk seksi baru bernama Seksi 

Perlindungan Hutan. Pada masa ini muncul pula inisiatif untuk melakukan penelitian 

mengenai kondisi CA dan SM yang ada serta perburuan.239  

Langkah pemerintah Republik Indonesia (RI) di atas menjadi pertanda penting 

kembalinya dikursus konservasi dalam pengelolaan hutan. Terlebih setelah rencana 

kerja pemerintah untuk konservasi dikeluarkan pada tahun 1956. Rencana kerja ini 

memiliki tiga target penting: 1) melindungi alam dengan manajemen margasatwa untuk 

membiakkan satwa liar dan melindungi spesies dari kepunahan; 2) perlindungan CA 

untuk penelitian sejarah alam; dan 3) meningkatkan produktivitas masyarakat dan 

menciptakan rezim perburuan yang menguntungka rakyat dan negara. Sampai pada 

saat Demokrasi Terpimpin (1959-1965) diskursus konservasi tetap memiliki pengaruh. 

Ini bisa dilihat dari Seksi Perlindungan Hutan yang semakin besar dengan dirubahnya 

menjadi Bagian Perlindungan Hutan. Bagian ini bekerjasama dengan Lembaga 

                                                 
238 Arnscheidt. Op.Cit., hal. 110. 
239 Ibid., hal. 111. 
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Pengawetan Alam dari Pusat Penyelidikan Alam Kebun Raya Bogor. Sampai akhirnya 

tahun 1961 lembaga ini menjadi bagian dari Jawatan Kehutanan bernama Bagian 

Perlindungan dan Pengawetan Alam.240 

Tapi bersamaan dengan dominannya diskursus konservasi pada masa Soekarno, 

pada masa ini kehutanan juga dianggap sangat penting untuk menghasilkan pendapatan 

negara sehingga pada tahun 1964 Soekarno membentuk Kabinet Dwikora dan 

membentuk Departemen Kehutanan untuk pertama kalinya. Departemen Kehutanan 

memiliki wewenang untuk mengelola dan mengusahakan seluruh hutan yang ada di 

wilayah Indonesia.241 Penguasaan tanah negara sebagaimana zaman kolonial ini 

membuat konflik sering terjadi antara pemerintah dan petani-petani tak bertanah yang 

terpaksa masuk ke dalam hutan. Di satu sisi, pemerintah dalam hal ini mencap mereka 

sebagai penduduk liar dan berusaha mengusir mereka dengan menggunakan argumen 

dari tiga diskursus kehutanan ilmiah.  Tapi mereka tentu saja melawan karena tidak 

ingin meninggalkan lahan mereka. Kelaparan parah yang terjadi pada tahun 1963-1964 

semakin memperburuk situasi ini. Para petani akhirnya berusaha mempertahankan 

tanah sengketa ini dengan segala cara.  

Semakin sedikitnya lahan yang bisa diolah oleh petani ini membuat oposisi di 

luar birokrasi yang terdiri dari petani-petani semakin besar. Oposisi ini didukung oleh 

organisasi yang berafiliasi dengan ide komunisme seperti Barisan Tani Indonesia (BTI) 

dan Sarekat Buruh Kehutanan Seluruh Indonesia (Sarbuksi). Tidak lupa Partai 

                                                 
240 Ibid. 
241 Nurjaya. Op.Cit., hal. 48. 
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Komunis Indonesia (PKI) juga mendukung hak para petani. Pada tahun 1964 situasi 

berubah menjadi kacau dengan timbulnya ‘perang agraria’ yang dikenal sebagai “aksi 

sepihak” dimana para petani berusaha menduduki hutan dan tanah-tanah pribadi yang 

dimiliki oleh tuan tanah. Aksi ini dilawan oleh pemerintah desa dan organisasi politik 

sayap kanan sehingga pertumpahan darah pun tidak dapat dihindarkan. Peristiwa ini 

juga secara langsung (?) menyebabkan pertumpahan darah yang besar pada 30 

September 1965 dengan pembunuhan massal terhadap anggota dan simpatisan PKI. 

Hal terpenting yang menjadi catatan setelah peristiwa ini, terutama peristiwa tahun 

1965, bahwa setelah peristiwa ini bukan cuma kekuasaan Soekarno yang berakhir, tapi 

juga mengakhiri dukungan terhadap perjuangan yang bersandar pada ide revolusioner 

tentang keadilan sosial yang diusung sayap kiri. Akibatnya setiap ide yang 

menggunakan argumen keadilan sosial sudah hampir pasti kalah dalam pertempuran 

dengan diskursus konservasi.242  

Hancurnya kekuasaan Soekarno ini membuat pergantian rezim Orde Lama 

Soekarno beralih ke Orde Baru Soeharto. Pergantian ini membuat kemungkinan 

masuknya diskursus baru ke dalam perdebatan pengelolaan hutan, terutama dalam 

urusan konservasi alam. Soeharto diangkat menjadi presiden secara resmi oleh Majelis 

Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) baru pada tahun 1968. Namun, sejarah 

Orde Baru banyak dibahas mulai dari sejak Soeharto diberi mandat untuk 

mengembalikan situasi melalui Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada 

                                                 
242 Arnscheidt. Op.Cit., hal. 115. 
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tanggal 11 Maret 1966. Jadi bagian ini juga tidak membahas diskursus kehutanan Orde 

Baru sejak tahun 1968 dimana Soeharto baru diangkat sebagai presiden, tapi 

menggunakan tahun 1966 sebagai awal.  

Masa pemerintahan Soeharto dikenal juga sebagai Orde Pembangunan karena 

pembangunan menjadi tujuan utama dari pemerintahannya. Istilah “pembangunan” 

disini merupakan terjemahan dari kata “development” dalam bahasa Inggris. Tapi tentu 

saja pembangunan (development) bukan hanya sebuah istilah. Istilah ini memiliki 

sejarah yang membuat ia menjadi diskursus penting di masanya sampai sekarang. Jika 

dirunut dari sejarah kemunculannya, diskursus pembangunan ini sangat erat kaitannya 

dengan persaingan antara dua negara super power pada tahun 1940-an, yaitu Amerika 

Serikat dan Uni Soviet saat Perang Dingin. Pada tahun 1949 Hary S. Truman, Presiden 

Amerika Serikat saat itu, mengeluarkan kebijakan luar negeri untuk menghadapi 

gagasan revolusioner dari Uni Soviet. Sejak tahun ini dan seterusnya istilah 

development— dan underdevelopment— dikenal dan menjadi diskursus populer berkat 

para ilmuwan Amerika Serikat.243  

Secara konseptual developmentalisme ini memiliki tiga pilar: 1) berisi pemikiran 

evolusioner yang memiliki kedekatan dengan gagasan pertumbuhan ekonomi; 2) 

mempromosikan hasrat akan kekayaan, nilai, dan modernitas; dan 3) berisi gagasan 

tentang ‘normalitas’ dimana segala hal yang dianggap tidak normal harus 

dinormalkan.244 Diskursus developmentalisme ini yang diadopsi oleh pemerintah Orde 

                                                 
243 Yanuardi. Loc.Cit. 
244 Arnscheidt. Ibid., hal. 117. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 

 

Baru dan tumbuh subur di dalam pemerintahan Orde Baru dimana para intelektual 

ekonomi lulusan Amerika Serikat menjadi aktor utama dalam reproduksi diskursus ini 

ke dalam pengelolaan negara.245 

Dalam konteks di Indonesia masa Orde Baru, “pembangunan” menjadi tujuan 

utama negara. Pembangunan sendiri dimaknai sebagai modernisasi ekonomi. 

Modernisasi ekonomi ini kemudian diartikan sebagai membangun sesuatu yang baru, 

sesuatu yang modern sebagai oposisi dari sesuatu yang tradisional. Hal ini dapat dilihat 

dari fokus utama Orde Baru, yaitu membangun infrastruktur yang dianggap sebagai 

representasi dari modernitas. Alam sendiri sekedar dianggap sebagai penyedia material 

mentah untuk menghasilkan pendapatan negara dan membangun sesuatu yang baru. 

Akibatnya terjadi eksploitasi besar-besaran terhadap alam. Dengan demikian, apa yang 

dilakukan pemerintahan Orde Baru Soeharto dengan pembangunanismenya sebetulnya 

sama saja dengan Orde Lama Soekarno. Hanya saja Soeharto lebih berhasil dalam 

membangun diskursus dominan dan spesifik yang membuat negara menjadi aktor 

penting dalam aktivitas eksploitasi alam.246 Karenanya bisa dikatakan gagasan 

konservasi relatif terpinggirkan pada masa Soeharto, terutama pada masa awal 

kekuasaannya. 

Perhatian pemerintah Orde Baru pada konservasi justru terlihat setelah beberapa 

tahun pemerintahannya. Tahun 1970 doktrin pembangunan berkelanjutan (sustainable 

development) berkembang. Doktrin ini tidak lain merupakan turunan dari disiplin 

                                                 
245 Yanuardi. Loc.Cit. 
246 Arnscheidt. Op.Cit., hal. 117. 
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dalam ilmu ekonomi yang telah dimulai oleh Thomas Malthus sejak lebih dari dua abad 

lalu.247 Malthus memulai perdebatan tentang apakah sumberdaya di Bumi akan terus 

memberikan dukungan kehidupan bagi populasi yang terus tumbuh sebagaimana telah 

disinggung dalam bagian sebelumnya. Dalam hal ini, melalui An Essay on the Principle 

of Population yang diterbitkan tahun 1798, Malthus memperkenalkan prinsip dasar dari 

environmentalisme, yaitu perkembangan populasi mengikuti deret geometri (1,2,4,8,16 

dan seterusnya) di saat perkembangan sumberdaya yang tersedia untuk dikonsumsi 

mengikuti deret aritmatika (1,2,3,4,5,6, dan seterusnya) sehingga pertumbuhan 

populasi ditakdirkan untuk terhambat oleh penipisan sumberdaya.  

Awalnya tidak banyak ekonom yang menaruh perhatian pada penipisan 

sumberdaya ini. Para ekonom tradisional lebih fokus pada efisiensi penggunaan 

sumberdaya, ketimbang berupaya untuk membuat sebuah model ekonomi untuk 

menghadapi kemungkinan kelangkaan sumberdaya. Baru pada tahun 1970-an muncul 

kekhawatiran apakah paradigma pembangunan ekonomi kontemporer memiliki aspek 

“keberlanjutan” (sustainable). Dimulai dengan terbitnya The Limit to Growth dari The 

Club of Rome pada tahun 1972. Kajian mereka memprediksi di masa depan dunia akan 

mengalami kepadatan penduduk, kelaparan, kemiskinan dan tercemar. Sehingga 

mereka menyarankan perlu ada perubahan ‘radikal’ terhadap cara pandang 

pembangunan. Hasil kajian ini terus bergema ke seluruh penjuru dunia hingga pada 

tahun yang sama terbit A Blueprint for Survival dari The Ecologist. Artikel terakhir ini 

                                                 
247 A. D. Basiago, “Economic, Social, and Environmental Sustainability in Development Theory and 

Urban Planning Practice,” The Environmentalist, 19 (1999), 145–61 (hal. 146). 
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secara jelas menyatakan bahwa industrialisasi dengan etos ekspansi tidak 

berkelanjutan. Menurutnya masyarakat yang stabil seharusnya menyebabkan gangguan 

ekologis yang minimum, mempraktikkan konservasi maksimum, dan mempertahankan 

populasi agar tetap konstan.248  

 Perdebatan tentang produksi industri yang mengikis sumberdaya di atas 

kemudian dibawa ke dalam Konferensi Persatuan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan 

Hidup dan Manusia di Stockholm pada tanggal 5-16 Juni 1972 dimana konsep inti 

tentang pembangunan berkelanjutan diperkenalkan. Peristiwa ini dianggap sebagai 

tonggak kesadaran dunia atas lingkungan dan pembangunan sehingga ditetapkan 

sebagai Hari Lingkungan Sedunia dan diperingati setiap tanggal 5 Juni.249 Setelah 

diperkenalkan,  banyak dari organisasi internasional, baik pemerintah maupun non-

pemerintah seperti International Union for the Conservation of Nature (IUCN) dan 

United Nations Environment Programme (UNEP) mengadopsi konsep ini250 dan 

akhirnya pada tahun 1980 istilah “sustainable development” muncul dalam World 

Conservation Strategy yang disusun oleh IUCN dan UNEP.251 

Sebagai tindak lanjut dari Konferensi Persatuan Bangsa-Bangsa tentang 

Lingkungan Hidup dan Manusia di Stockholm 1972 ini Indonesia akhirnya 

                                                 
248 Ibid., hal. 147. 
249 Waluyo, “Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan (Sejarah dan Pelaksanaannya Di Indonesia),” 

Yustisia, 65, 2014, hal. 889. 
250 Arnscheidt. Op.Cit., hal. 125. 
251 Basiago. Op.Cit., hal. 147. 
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memasukkan aspek lingkungan dalam kebijakan nasional.252 Upaya pertama untuk 

mengadopsi diskursus ini terlihat di dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 

1973. Kebijakan yang dituangkan dalam GBHN 1973 ini kemudian dituangkan 

kembali dalam GBHN 1978, GBHN 1983, GBHN 1988, dan GBHN 1993. Dengan 

demikian, diskursus pembangunan berkelanjutan mulai muncul pada tahun 1970-an 

dalam kebijakan nasional di Indonesia. Berikut beberapa parafrase dalam GBHN  yang 

menunjukkan aspek lingkungan berdasarkan diskursus pembangunan berkelanjutan. 

Tabel 5. 3 Pembangunan Berkelanjutan Dalam Kebijakan Nasional Orde Baru 

GBHN Keterangan 

GBHN 1973 • Rasionil 

• Kebijaksanaan yang menyeluruh 

• Memperhitungkan kebutuhan generasi mendatang. 

GBHN 1978 • Rasional 

• Kebijaksaan yang menyeluruh 

• Memperhitungkan kebutuhan generasi-generasi yang 

akan datang. 

GBHN 1983 • Keseimbangan dan kelestarian 

• Bermanfaat untuk generasi mendatang 

• Usaha rehabilitasi dan pengembalian pada fungsi yang 

seharusnya dari sumber-sumber alam 

GBHN 1988 • Rasional 

• Diusahakan agar tidak merusak tata lingkungan hidup 

manusia 

• Dilaksanakan dengan kebijakan yang 

menyeluruhmemperhitungkan kebutuhan generasi-

generasi yang akan datang 

• Konservasi dan rehabilitasi ekosistem. 

GBHN 1993 • Menjaga kelestarian dan kelangsungan fungsi 

linkungan hidup 

• Pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup 

                                                 
252 Abdurrahman, ‘Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia’, in 

Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII (Denpasar: Badan Pembinaan Hukum Nasional 

Departemen Kehakiman dan HAM, 2003). 
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GBHN Keterangan 

• Hutan sebagai salah satu penentu ekosistem, 

pengelolaannya ditingkatkan secara terpadu dan 

berwawasan lingkungan untuk menjaga dan 

memelihara fungsi tanah, air, udara, iklim, dan 

lingkungan hidup 

• Melestarikan manfaat ekosistem dan keserasian tata 

lingkungan 

• Konservasi hutan tanah kering, hutan rawa, dan hutan 

perairan serta kekhasan alam, termasuk flora dan 

faunanya, ditingkatkan untuk melindungi plasma 

nutfah, keanekaragaman hayati, dan ekosistem beserta 

unsur-unsur, juga untuk mengembangkan cagar alam 

wisata. 
Sumber: Diolah oleh peneliti 

Pada tahun 1987, seruan untuk pembangunan berkelanjutan diperbarui melalui 

Brundtland Commission— sebelumnya dikenal sebagai World Commission on 

Environment and Development (WCED)— dengan diterbitkannya laporan yang 

bertajuk Our Common Future. Dalam laporan ini, pembangunan berkelanjutan 

didefinisikan sebagai “pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa 

mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka 

sendiri.”253 Agenda pentingnya adalah mengentaskan kemiskinan, menjaga lingkungan 

dan memberi makan dunia.254 Definisi ini yang diterima secara luas dalam menjelaskan 

pembangunan berkelanjutan. Kemudian perkembangan doktrin ini terus berlanjut 

hingga diseleggarakannya United Nations Conference on Environment and 

                                                 
253 “Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising 

the ability of future generations to meet their own needs.” Lihat Brundtland, Our Common Future: 

Report of the World Commission On Environment and Development (Oxford University Press, 

1987).  
254 Basiago. Op.Cit., hal. 147. 
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Development (UNCED) atau juga dikenal sebagai Earth Summit pada tahun 1992. 

Konferensi yang diselenggarakan bertepatan dengan 20 tahun pasca Konferensi 

Stockholm ini dihadiri oleh para diplomat dari 120 negara. Dalam konferensi ini 

dihasilkan 5 pakta perjanjian yang membingkai diskursus pembangunan berkelanjutan 

sebagai kebijakan menyeluruh pada abad ke-21.255 Adapun lima pakta tersebut sebagai 

berikut: 

1. The Rio de Janeiro Declaration on Environment and Development, berisi 27 prinsip 

fundamental tentang pembangunan dan lingkungan yang pada dasarnya mencakup 

hak dan tanggungjawab negara-negara saat mengejar pembangunan dan 

kesejahteraan; 

2. Non-legally Binding Authorative Statement of Principle for a Global Concensus on 

the Management, Conservation and Sustainable Development of All Types of Forest 

(Forestry Principles), berisi tenggungjawab negara-negara di dunia untuk 

mengelola, melestarikan dan mengembangkan hutan dunia secara berkelanjutan; 

3. Agenda 21, berisi cetak biru tentang bagaimana melaksanakan pembangunan 

berkelanjutan secara ekonomi, sosial dan lingkungan; 

4. The Framework Convention on Climate Change, berfokus pada bagaimana 

menyeimbangkan efek rumah kaca di atmosfir agar tidak membahayakan iklim 

global; dan 

                                                 
255 Ibid., hal. 148. 
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5. The Convention on Biological Diversity, landasan bagi kerjasama internasional 

dalam melestarikan berbagai macam spesies.256 

Earth Summit ini merupakan pertemuan terbesar dalam sejarah manusia yang 

memiliki pengaruh besar dalam merubah paradigma pembangunan ekonomi dunia 

menuju pembangunan berkelanjutan, termasuk mempengaruhi kebijakan nasional 

Indonesia.  

Selain bisa ditemukan di dalam GBHN, diskursus pembangunan berkelanjutan 

juga direproduksi di dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) 1974-1979 

sampai Repelita selanjutanya.257 Dalam Repelita 1978 parafrase yang mengacu pada 

diskursus pembangunan berkelanjutan dapat dengan mudah ditemukan, misalnya 

kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan. Selain itu, ada pula pemeliharaan di 

kawasan yang ditanami kembali dan pencegahan kerusakan tanah. Repelita 1988 

bahkan memperkenalkan istilah “konservasi” sekalipun tidak dijelaskan. Selanjutnya 

setelah UNCED 1992, Repelita 1993 memberikan perhatian lebih pada upaya 

konservasi hutan. Secara umum Repelita 1993 ini menyebutkan adanya kebutuhan 

“inventarisasi” dan “penatgunaan hutan” untuk melestarikan ekosistem. Kedua hal 

yang disebutkan Repelita 1993 ini menjadi prasyarat dari pembentukan PA. Lebih jauh 

Repelita ini menjelaskan bahwa “hutan tanah kering,” “hutan rawa,” “hutan perairan,” 

                                                 
256 Basiago; Waluyo. 
257 Lihat Arnscheidt; Abdurrahman. Loc.it. 
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“kawasan dengan karakteristik khusus,” perlu dilestarikan untuk melindungi plasma 

nutfah, keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.258 

Selain dokumen kebijakan dalam bentuk GBHN dan Repelita, diskursus 

pembangunan berkelanjutan juga diadopsi dalam dokumen kebijakan Orde Baru yang 

lain. Beberapa dokumen penting yang perlu disebutkan adalah National Conservation 

Plan for Indonesia (NCP) 1981, Biodiversity Conservation Plan for Indonesia (BAP) 

1993, Agenda 21 Indonesia 1997.259 Di antara tiga dokumen kebijakan ini NCP 

menjadi dokumen paling penting yang perlu dijelaskan sesuai subjek dalam penelitian 

ini. Dalam hal ini, NCP menjadi fondasi pertama bagi sistem TN di Indonesia. 

Dokumen kebijakan ini berisi argumen bahwa konservasi dibutuhkan untuk 

kesenangan dan manfaat untuk manusia sehingga keanekaragaman hayati perlu 

dilindungi sebanyak mungkin. Masih menurut dokumen ini, untuk mencapai tujuan ini, 

maka perlu didirikan TN. TN ini sangat kompatibel dengan diskursus pembangunan 

berkelanjutan dan menarik pemerintah Orde Baru, terlebih ketika kawasan konservasi 

bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan pendapatan negara melalui pariwisata. Ini 

membuat TN diterima oleh Departemen Kehutanan untuk menjadi instrumen 

pembangunan yang hasilnya diharapkan lebih baik dari CA dan SM. 

Dengan diterapkannya kebijakan yang mengadopsi diskursus pembangunan 

berkelanjutan dalam kebijakan nasional Indonesia, maka pemerintah Orde Baru juga 

mulai melakukan institusionalisasi diskursus pembangunan berkelanjutan dengan 

                                                 
258 Arnscheidt. Ibid., hal. 133. 
259 Ibid., hal. 137. 
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mengeluarkan aturan hukum. Ini terlihat sejak tahun 1972, 1973 dan 1980 dimana 

Menteri Pertanian mengeluarkan empat surat keputusan yang tiga di antaranya 

memasukkan 36 satwa liar ke dalam daftar satwa yang dilindungi. Sementara satu surat 

keputusan lainnya menyebutkan kriteria pohon yang boleh ditebang. Selain itu, aturan 

hukum dalam bentuk undang-undang juga dikeluarkan, seperti Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan 

Hidup dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya 

Alam Hayati dan Ekosistemnya. 

Selain aturan hukum, institusionalisasi lain dari diskursus pembangunan 

berkelanjutan selama masa Orde Baru yang juga dapat disebutkan meliputi: 

1. Pada tahun 1971 pemerintah Orde Baru mendirikan seksi khusus untuk pengelolaan 

konservasi alam dan margasatwa di dalam Direktorat Kehutanan. Seksi ini 

menginisiasi pendirian Balai Konservasi Sumber Daya Alam yang bertugas untuk 

menginventarisasi flora dan fauna di kawasan konservasi, mempertahankan 

perbatasan di sekitar kawasan, membangun dan memelihara jalur patroli, dan 

melindungi kawasan konservasi dengan patroli. 

2. Membangun komite untuk merencanakan pengelolaan lingkungan yang 

menghasilkan Kantor Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Linkungan 

Hidup pada tahun 1978 dimana Emil Salim menjadi ketuanya. 

3. Tahun 1974 Indonesia ikut terlibat dalam proyek internasional yang didanai oleh 

Food And Agriculture Organization (FAO) dan World Wildlife Fund (WWF) untuk 

memperluas jaringan konservasi di seluruh dunia, termasuk Indonesia selama dua 
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fase, yaitu tahun 1974-1978 dan 1978-1982. Untuk kepentingan proyek ini 

Indonesia menyatakan akan mencanangkan 10 persen dari wilayah Indonesia untuk 

konservasi. Proyek ini menghasilkan kawasan konservasi, terutama dalam bentuk 

TN, yaitu TN Gunung Leuser, TN Gunung Gede Pangrango, TN Ujung Kulon, TN 

Baluran dan TN Komodo yang menjadi lima TN pertama di Indonesia. Dua tahun 

kemudian atau tahun 1982 sebelas TN lainnya dideklarasikan pada saat Kongres 

Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Ketiga di Bali. 

4. Memperingati Hari Lingkungan setiap tanggal 5 Juni dan memberikan penghargaan 

Kalpataru untuk mempromosikan environmentalisme. 

5. Melakukan revitalisasi terhadap institusi tradisional yang dianggap bisa mencegah 

ekploitasi berlebihan terhadap alam. 

6. Mengadopsi konsep co-management dalam pengelolaan kawasan konservasi seperti 

TN.260 

Dengan demikian, bisa dikatakan pemerintah Orde Baru melembagakan 

diskursus ini secara besar-besaran dalam berbagai lini. Namun, harus dicatat bahwa 

pemberlakuan diskursus ini tidak terlepas dari kepentingan Orde Baru. Dalam hal ini 

diskursus ini berusaha dirubah sesuai dengan tujuan pemerintah Orde Baru sendiri, 

yaitu pembangunan. Dalam hal ini konservasi yang dicanangkan diskursus 

pembangunan berkelanjutan dirubah sebagai salah satu strategi pembangunan. Hal ini 

karena cerita baru yang berasal dari para environmentalis bahwa degradasi lingkungan 

                                                 
260 Ibid., hal. 141-143. 
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juga meningkatkan angka kemiskinan mulai diyakini. Selain itu, ada juga cerita tentang 

kemungkinan adanya kesempatan untuk mendapatkan pemasukan negara dan simbol 

modernitas dari TN sehingga pemerintah Orde Baru menerima diskursus ini. Dengan 

kata lain, argumen konservasionis bukan menjadi motivasi utama dari penerimaan 

diskursus ini, sebaliknya argumen ekonomi dan tujuan dari pembangunan Orde Baru 

lah yang membuat diskursus ini diterima. 

Sebagai ringkasan sementara dari pembahasan panjang sebelumnya, diskursus 

ini bisa dikatakan muncul karena adanya kekhawatiran yang diakibatkan kisah tentang 

Bumi yang sedang mengalami krisis. Krisis ini diyakini merupakan masalah global 

sehingga membutuhkan penanganan global pula. Masalah lingkungan seperti 

deforestasi, misalnya, dianggap merupakan bahaya besar bagi seluruh dunia. 

Deforestasi tidak hanya membahayakan keselamatan banyak spesies, tapi juga 

berpengaruh besar pada perubahan iklim.  Dalam situasi seperti ini para ilmuwan dari 

berbagai disiplin ilmu datang memperkenalkan pembangunan berkelanjutan. Dengan 

penuh optimisme, pembangunan berkelanjutan berjanji akan menjadi solusi dari 

masalah global yang akan menguntungkan semua pihak.261 

Pembangunan berkelanjutan lahir dari perkawinan yang agak tidak diharapkan 

antara argumen pembangunan, perlindungan lingkungan dan perlindungan hak asasi 

manusia.262 Diskursus ini berhasil menggabungkan berbagai pandangan yang 

sebelumnya terlihat tidak mungkin disatukan, yaitu ekologi, ekonomi dan sosial. 

                                                 
261 Ibid., hal. 126. 
262 Ibid., hal. 125. 
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Padahal sebelumnya gerakan lingkungan muncul sebagai gerakan yang anti 

pembangunan dan anti terhadap aktivitas manusia. Dalam hal ini ada tiga alasan yang 

membuat perkawinan yang sebetulnya terlihat tidak memungkinkan ini menjadi 

mungkin: 1) disatukan oleh cerita tentang krisis dunia sebagaimana disinggung 

sebelumnya; 2) fleksibilitas yang tinggi dan tidak spesifiknya diskursus ini 

memungkinkan ia mendapatkan koalisi yang besar dari berbagai macam pegiat, baik 

pendukung pembangunan, perlindungan lingkungan dan perlindungan hak asasi 

manusia, terlebih ia muncul sebagai jawaban dalam perdebatan buntu tentang 

bagaimana menyelamatkan Bumi; dan 3) slogan yang dipakai bersifat mendamaikan 

berbagai pihak misalnya “modernisasi ekologi,” “penghijauan industri,” dan “etika 

kerjasama.”263 Perkawinan antara tiga perspektif di atas yang menjadi daya tarik dari 

pembangunan berkelanjutan hingga menjadi dominan di awal kemunculannya sampai 

sekarang.  

Lantas pertanyaannya, di antara elemen ekonomi, sosial dan ekologi, manakah 

yang lebih dominan dalam diskursus pembangunan berkelanjutan? Escobar menyebut 

pembangunan berkelanjutan merupakan ekspresi dari eco-developmentalist yang 

mereproduksi elemen ekonomi dan lingkungan sebagai pusat perhatian. Escobar 

menyorot kandungan dalam Brundtland Report yang memperlihatkan redistribusi 

perhatian pertumbuhan ekonomi klasik dan lingkungan. Tapi menurutnya laporan 

                                                 
263 Ibid., hal. 126. 
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tersebut lebih menitikberatkan pada elemen pertumbuhan ekonomi. Selengkapnya ia 

mengatakan: 

“... .The report, after all, focuses less on the negative consequences of 

economic growth on the environment than on the effects of environmental 

degradation on growth and potential for growth. It is growth (read: capitalist 

market expansion), and not the environment, that has to be sustained. 

Furthermore, because poverty is a cause as well as an effect of environmental 

problems, growth is needed with the purpose of eliminating poverty, with the 

purpose, in turn, of protecting the environment. The Bruntland Commission 

purports that the way to harmonize these conflicting objectives is to establish 

new forms of management. Environmental managerialism becomes a 

panacea of sorts.”264 

[... Laporannya, akhirnya, lebih sedikit berfokus pada konsekuensi negatif 

dari pertumbuhan ekonomi terhadap lingkungan ketimbang pada dampak 

degradasi lingkungan terhadap pertumbuhan atau potensi untuk 

pertumbuhan. Ini soal pertumbuhan (baca: ekspansi pasar kapitalis), dan 

bukan soal lingkungan, yang harus dipertahankan. Lebih jauh lagi, karena 

kemiskinan adalah penyebab dan dampak dari masalah lingkungan, 

pertumbuhan diperlukan untuk mengurangi kemiskinan, dengan tujuan, pada 

gilirannya, melindungi lingkungan. Komisi Brundtland menegaskan bahwa 

cara untuk menyelerasakan tujuan yang bertentangan ini adalah dengan 

membentuk manajemen baru. Manajerialisme lingkungan menjadi obat 

mujarab.] 

Sementara itu, elemen sosial sendiri merupakan elemen yang baru muncul. 

Elemen sosial ini berusaha untuk mengakomodasi argumen hak asasi manusia. 

Argumen ini diterima seiring dengan munculnya keyakinan bahwa penerimaan 

masyarakat yang tinggal di sekitar dan di dalam kawasan konservasi sangat 

menentukan keberhasilan dari upaya konservasi itu sendiri. Sehingga menjadi penting 

untuk memperhatikan kehidupan mereka yang berada di sekitar atau di dalam kawasan 

konservasi. Cara pandang ini yang kemudian memunculkan skema co-management , 

                                                 
264 Arturo Escobar, Encountering Development, The making and unmaking of the Third World 

(Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1995), hal. 195–96. 
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atau pengelolaan bersama dalam pengelolaan konservasi seiring gelombang 

demokratisasi tahun 1990-an. Jadi elemen ini merubah pandangan terhadap masyarakat 

yang tinggal di sekitar dan di dalam kawasan konservasi, yang dulunya diabaikan dan 

ditolak, bahkan dikriminalisasi, menjadi pihak yang terlibat dalam konservasi. Namun, 

tampaknya para konservasionis berbeda sikap dalam menerima argumen ini. 

Umumnya mereka terbagi menjadi dua, ada konservasionis yang bisa dikatakan 

menolak argumen ini dan lebih memilih agar masyarakat dikeluarkan dari kawasan, 

tapi ada pula konservasionis yang menerimanya melalui revitalisasi hukum tradisional 

masyarakat adat. Kelompok terakhir ini yang membuat munculnya banyak aktor yang 

termotivasi secara politis dan spiritual mengikuti diskursus konservasi alam dengan 

membuat alternatif lain dalam hal perlakuan yang benar terhadap alam.265 

Keberhasilan diskursus ini dalam menjembatani kesenjangan antara para 

environmentalis dan developmentalis menjadi daya tariknya. Bagi pemerintah sendiri, 

hal ini merupakan semacam berita baik karena tidak mengharuskan perubahan radikal 

pada arah kebijakan dan secara bersamaan mengizinkan mereka membuat pernyataan 

yang terdengar sangat tinggi dengan sedikit arti sama sekali.266 Terlebih penekanannya 

pada keberlanjutan pertumbuhan ekonomi sangat menarik hati pemerintah dari negara 

Dunia Ketiga seperti Indonesia. Walaupun pada awalnya memang cukup sulit untuk 

mengadopsi diskursus ini. Namun dukungan pada diskursus ini semakin menguat sejak 

tahun 1970-an.  

                                                 
265 Arnscheidt. Op.Cit., hal. 128. 
266 Ibid., hal. 126. 
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Pada tahun 1997 krisis moneter parah menimpa menimpa Asia, utamanya Asia 

Tenggara. Krisis ini membuat keadaan ekonomi Indonesia terus memburuk hingga 

pendukung rezim Orde Baru mulai menjauh. Kondisi ini membuat Soeharto akhirnya 

mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 setelah kurang lebih 32 tahun berkuasa. 

Pengunduran diri Soeharto ini mengakhiri rezim Orde Baru yang berdiri kokoh puluhan 

tahun lamanya dan menandai berawalnya masa baru yang disebut Reformasi. Gagasan 

reformasi dan demokratisasi mulai banyak disuarakan di ruang publik dengan membuat 

masalah yang ada pada masa Orde Baru, seperti korupsi, kolusi dan nepotisme, 

dijadikan contoh masalah yang harus dilawan. Gagasan-gagasan reformis dan 

demokratis ini pada gilirannya juga juga mempengaruhi pengelolaan kawasan 

konservasi.  

Pada dasarnya pergantian rezim ini tidak mengurangi dominasi diskursus 

pembangunan berkelanjutan. Tapi pembangunan berkelanjutan yang dipengaruhi 

Reformasi lebih menitikberatkan pada impelementasi elemen sosial atau hak asasi 

manusianya.  diskursus ini masih tetap direproduksi dalam GBHN 1999267 dan 

Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004. Propenas secara jelas 

menjabarkan bahwa prioritas pembangunan nasional salah satunya adalah 

“mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan 

                                                 
267 Misal bagian tujuan dan sasaran pembangunan poin 7 menyatakan pemberdayaan masyarakat dan 

seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi dengan 

mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang 

berkeadilan berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang produktif, mandiri, 

maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Lihat Ketetapan MPR No. 4 Tahun 

1999 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara. 
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berkelanjutan dan berkeadilan yang berdasarkan pada sistem ekonomi kerakyatan 

dilakukan melalui pembangunan di bidang ekonomi serta pembangunan di bidang 

sumber daya alam dan lingkungan hidup.”268 Sejenak terlihat tidak ada bedanya dengan 

konsep “pemerataan” Orde Baru, tapi karena era Reformasi juga diikuti arus 

demokratisasi yang besar, maka ‘pemerataan’ dalam penggunaan sumberdaya alam ini 

dimaknai dengan melakukan banyak lobi untuk mendapatkan kembali hak-hak 

masyarakat adat dalam sumber daya yang berkeadilan, sesuatu yang tidak dikenal Orde 

Baru. Inilah yang menjadi pembeda dari pembangunan berkelanjutan di masa Orde 

Baru dan masa Reformasi.  

Rencana pembangunan di era Reformasi juga mulai memandang kemiskinan 

sebagai sebab dari kehancuran atau eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam. 

Sayangnya ini menunjukkan tidak ada perubahan dalam memandang masyarakat yang 

tinggal di dalam dan di sekitar kawasan konservasi. Mereka tetap dipandang sebagai 

aktor yang menyebabkan kerusakan sumberdaya di dalam kawasan. Singkatnya, 

masyarakat lokal tetap dipandang sebagai ancaman sehingga harus dikontrol dengan 

memberikan manfaat langsung pada mereka atau dijadikan objek penyuluhan. Padahal 

Reformasi dipandang sebagai kesempatan untuk merubah kesalahan-kesalahan yang 

terjadi di masa sebelumnya. Tapi pandangan pemerintah terhadap masyarakat di sekitar 

dan di dalam hutan ternyata tak berubah, tetap sama seperti pandangan pemerintah 

                                                 
268 Lihat prioritas pembangunan nasional selengkapnya dalam UU No. 25 Tahun 2000 Tentang Program 

Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004.  
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kolonial, yaitu melihat mereka sebagai perambah liar, penebang liar, pemukim liar dan 

lain-lain. 

Selain dari GBHN dan Propenas, ada juga dokumen kebijakan yang disebut 

Indonesian Biodiversity Strategic and Action Plan (IBSAP). IBSAP dikeluarkan pada 

tahun 2003 sebagai pembaruan dari BAP 1993. BAP 1993 dianggap terlalu ekslusif 

dan top-down sehingga perlu diperbarui dengan kebijakan yang lebih partisipatif. 

IBSAP 2003 ini sendiri berlaku sebagai pedoman pengelolaan keanekaragaman hayati 

sampai tahun 2020. Namun pada tahun 2015 diperbarui lagi sebagai tanggapan dari 

Protokol Nagoya dan Protokol Cartagena serta isu perubahan iklim. IBSAP ini 

mengkritik paradigma pembangunan Orde Baru yang menyebabkan eksploitasi besar-

besaran dan tidak mengakomodasi diskursus pembangunan berkelanjutan. IBSAP juga 

mengkritik ego-sektoral yang diakibatkan oleh orientasi pembangunan Orde Baru. 

Sehingga muncul gagasan untuk melakukan “pengarusutamaan” perlindungan 

keanekaragaman hayati dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan 

pembangunan.269 

Selain melakukan insitusionalisasi dalam kebijakan nasional, diskursus ini juga 

diinstitusionalisasi di dalam peraturan kehutanan yang baru, yaitu Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Ada beberapa hal yang baru dari UU 

Kehutanan 1999 ini: pertama, munculnya kategori hutan konservasi  yang mencakup 

hutan suaka alam, hutan pelestarian alam yang dikenalkan dalam UU No. 5 Tahun 

                                                 
269 Arnscheidt. Op.Cit., hal. 149. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



152 

 

1990, dan taman buru. Kedua, memberi peran lebih besar bagi pemerintah daerah, 

masyarakat adat maupun masyarakat lokal, terutama dalam hal pengamanan hutan. 

Ketiga, pemerintah dapat membentuk hutan lindung, hutan konservasi maupun hutan 

produksi untuk tujuan khusus seperti penelitian, pendidikan, agama dan budaya, lalu 

menyerahkan pengelolaannya pada masyarakat adat, lembaga penelitian dan 

pendidikan, lembaga sosial maupun keagamaan.270 

Kendati diskursus pembangunan berkelanjutan ini diinstitusionalisasi dalam 

berbagai bentuk bukan berarti diskursus ini sepi dari kritik. Kritik bahkan bebas 

dinyatakan secara terbuka sebagai akibat dari demokratisasi di masa Reformasi. 

Namun demikian, kritik yang dilontarkan terkait diskursus pembangunan 

berkelanjutan ini tidak ditujukan untuk menyerang diskursus ini sendiri, tapi lebih 

ditujukan  untuk menyerang pemerintah Indonesia yang dianggap tidak serius, bahkan 

gagal dalam menerapkan pembangunan berkelanjutan.  

Salah satu kritik terpenting datang dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi). 

Dalam perspektif Walhi, cara pemerintah Indonesia memahami pembangunan 

berkelanjutan sama sekali keliru sehingga eksploitasi berlebihan masih terjadi 

walaupun dalam bentuk legal logging. Dalam hal ini pemerintah dianggap gagal 

menjalankan pembangunan berkelanjutan. Walhi bahkan menilai masyarakat adat jauh 

lebih baik dalam pemeliharaan hutan sebagaimana yang dicanangkan berkelanjutan 

ketimbang pemerintah. 

                                                 
270 Ibid., hal. 152. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



153 

 

Argumen masyarakat adat sebagaimana yang direproduksi Walhi untuk 

mengkritik pemerintah ini juga direproduksi oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara 

(AMAN). Dalam deklarasinya AMAN tidak hanya meminta pengakuan atas hak 

masyarakat adat dan hukum adatnya, tapi juga menolak sebutan dan stigma yang 

selama ini dilekatkan pada masyarakat adat seperti peladang liar, suku terasing, dan 

penggunaan istilah “tanah negara” atas tanah yang dikuasai oleh masyarakat adat. 

Sama seperti Walhi, AMAN juga menganggap pemerintah telah gagal dalam 

mengelola hutan akibat manajemen yang korup. Kegagalan pemerintah ini berdampak 

pada hilangnya tutupan hutan dalam skala luas, terjadinya berbagai bencana alam, dan 

pelanggaran HAM sehingga menurut AMAN perlu untuk mencari cara untuk 

melindungi dan memanfaatkan sumberdaya hutan yang lebih berkelanjutan dan adil. 

Sebagai tindak lanjut dari kritik yang dilontarkan, AMAN menawarkan jalan 

keluar bahwa pemeliharaan hutan harus mengikutsertakan masyarakat dalam 

penguatan hukum kehutanan dan penghargaan inisiatif masyarakat lokal dalam 

melindungi hutan yang masih tersisa. Dengan kata lain, AMAN melihat keberhasilan 

dari upaya pemeliharaan kelestarian hutan terletak pada masyarakat lokal dan 

masyarakat adat ketimbang negara. Sehingga keterlibatan mereka mutlak diperlukan 

jika ingin upaya pemeliharaan alam sesuai dengan agenda pembangunan berkelanjutan 

berjalan efektif. Dengan adanya argumen semacam ini, masyarakat adat yang tadinya 

berada di posisi diametral dengan konservasi mulai menerima konservasi. Mereka 

menggunakan diskursus pembangunan berkelanjutan untuk mengklaim hak 
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pengelolaan kawasan konservasi berdasarkan tradisionalisme dan pengetahuan adat 

mereka.271 

Tabel 5. 4 Ringkasan Diskursus Pembangunan Berkelanjutan 

Proponen • Ilmuwan kehutanan; 

• Aktivis lingkungan 

• Ekonom; 

• Aktivis HAM. 

Oponen • Aktivis HAM dan masyarakat adat* 

*pembangunan berkelanjutan diterima, tapi memakai 

argumen pembangunan berkelanjutan untuk 

mengadvokasi keadilan lingkungan. 

Masa Dominan • Diskursus ini muncul dalam kebijakan nasional 

Indonesia sejak masa Orde Baru, tepatnya tahun 1970-an 

dan terus mendominasi kebijakan pembangunan di 

sektor kehutanan sampai masa Reformasi atau masa 

sekarang. 

Argumen Kunci • Diskursus ini muncul dipengaruhi kembalinya pemikiran 

Malthusian dalam pembangunan ekonomi. Banyak 

ilmuwan berpendapat bahwa pembangunan ekonomi, 

terutama industrialisasi, saat itu dipandang tidak 

berkelanjutan sehingga mengancam persediaan 

sumberdaya alam. Hal ini, menurut para ilmuwan, akan 

mengancam kehidupan generasi mendatang karena 

menurut mereka masa depan akan menghadapi masalah-

masalah seperti kepadatan penduduk, kelaparan, 

kemiskinan dan tercemarnya lingkungan. Kondisi yang 

mengancam masa depan ini membuat dunia harus 

berpikir kembali dan merubah paradigma pembangunan 

mereka ke pembangunan yang berkelanjutan yang 

diharapkan bisa melestarikan alam guna menjamin 

ketersediaan sumberdaya alam untuk masa sekarang dan 

masa mendatang. Karenanya pembangunan 

berkelanjutan ini juga disebut sebagai eco-development 

karena perhatiannya pada dampak ekologi dari 

pembangunan. Belakangan elemen ekonomi dan ekologi 

ini dilengkapi oleh elemen sosial dengan diadopsinya 

argumen HAM seiring gelombang demokratisasi. 

                                                 
271 Ibid., hal. 155. 
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Sehingga pembangunan berkelanjutan juga menghargai 

keterlibatan masyarakat sipil dalam pemeliharaan 

lingkunan.  

Misi Prioritas • Memperkecil dampak dari pembangunan terhadap 

kelestarian alam; 

• Menjamin ketersediaan sumbedaya alam untuk 

kehidupan masa sekarang dan masa yang akan datang; 

• Melindungi keanekaragaman hayati. 

Kebijakan Masa Orde Baru 

• GBHN 1973; 

• GBHN 1978; 

• GBHN 1983; 

• GBHN 1988; 

• GBHN 1993; 

• GBHN 1999; 

• Repelita 1974; 

• Repelita 1978; 

• Repelita 1983; 

• Repelita 1988; 

• Repelita 1993. 

• National Conservation Plan for Indonesia (NCP) 1981; 

• Biodiversity Conservation Plan for Indonesia (BAP) 

1993; 

• Agenda 21 Indonesia 1997. 

 

Masa Reformasi 

• GBHN 1999; 

• Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004; 

• Indonesian Biodiversity Strategic and Action Plan 

(IBSAP) 2003. 
Aturan • Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang 

Kehutanan; 

• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang 

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 

Ekosistemnya. 
Sumber: Diolah oleh peneliti 
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5.2 Dampak Diskursus Konservasi Terhadap Akses Masyarakat di Desa Bebidas 

Kontrol akses terhadap sumberdaya hutan terdiri dari tiga komponen: kontrol atas 

tanah, kontrol atas spesies, dan kontrol atas tenaga kerja. Tiga hal ini merupakan 

manifestasi dari kekuasaan negara dan korporat dalam kontrol akses sumberdaya. 

Namun, selain dari tiga hal ini, ada pula yang disebut sebagai kontrol ideologi yang 

tergabung dalam tiga komponen kontrol akses tersebut. Kontrol ideologi ini dapat 

ditemukan dalam kebijakan dan peraturan hukum yang dikeluarkan oleh negara 

sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Tujuan dari dikeluarkannya kebijakan dan 

peraturan hukum ini tidak lain untuk melegitimasi kekuasaan negara atas sumberdaya 

alam yang terdapat di seluruh teritorinya.  

Agensi kehutanan negara membutuhkan kontrol atas tanah, spesies dan tenaga 

kerja untuk memenuhi tiga perannya, yaitu sebagai tuan tanah, pengusaha kehutanaan, 

dan institusi konservasi. Dengan tiga peran ini mereka menjadi pelindung dari properti 

negara dalam bentuk tanah dan spesies pohon dengan menjaga batas-batasnya. Dari 

menjadi pelindung properti ini negara menjamin keuntungan ekonomi politik negara 

dalam jangka pendek maupun jangka panjang dengan melakukan penanaman dan 

pemeliharaan spesies tertentu serta melindungi lingkungan di dalam dan di luar lahan 

hutan. Dalam melakukan perlindungan ini negara dilegitimasi melalui kebijakan dan 

peraturan hukum dan diimplementasikan oleh rimbawan lapangan dan polisi hutan. 

Tegasnya, negara membangun klaim sebagai penerima mandat untuk melindungi 
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sumberdaya alam sekaligus mendefinisikan akses di kawasan hutan. Klaim inilah yang 

kemudian melahirkan kontrol ideologi.272  

Penelitian ini sendiri memakai istilah diskursus untuk menyebut kontrol ideologi 

yang dimaksud oleh Peluso. Istilah diskursus dipakai karena klaim yang dibangun 

melalui kebijakan dan peraturan hukum untuk melakukan kontrol ideologis terhadap 

pikiran masyarakat dibangun melalui nalar dari diskursus yang berkembang pada suatu 

masa tertentu. Nalar dari diskursus ini yang diinstitusionalisasi ke dalam berbagai 

kebijakan dan peraturan hukum serta melahirkan institusi-institusi baru yang 

mereproduksi diskursus serta menjaga diskursus tersebut agar tetap mendominasi 

dalam pengelolaan hutan. Dampak dari diskursus ini juga sama dengan kontrol 

ideologis, yaitu melegitimasi seorang aktor sekaligus membatasi aktor lain dalam akses 

sumberdaya.  

Berdasarkan pada pembahasan di bagian sebelumnya, dalam konteks Indonesia 

diketahui ada banyak diskursus yang telah mempengaruhi persepsi manusia terhadap 

alam. Diskursus ini, sebagaimana dapat dicermati pada pembahasan sebelumnya, terus 

berubah seiring pergantian penguasa. Namun, dalam pembahasan mengenai kehutanan, 

khususnya terkait konservasi, dan hubungannya dengan hilangnya akses masyarakat 

biasanya ideologi kehutanan ilmiah yang banyak disebut. Hal ini karena bentuk 

manajemen kehutanan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan ini yang membuat 

banyak perubahan pada pengelolaan hutan masyarakat di masa kolonial, bahkan 

                                                 
272 Peluso, Rich Forest, Poor People: Resource Control and Resistance in Java. Op.Cit., hal. 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



158 

 

sampai masa pasca kolonial Indonesia. Dampak paling besar yang dirasakan sampai 

kini adalah hilangnya akses masyarakat akibat kontrol yang mulai diambil alih oleh 

negara. Sehingga secara otomatis manajemen kehutanan ilmiah mengakhiri tradisi 

kehutanan masyarakat yang telah berlangsung lama di Nusantara.273 

Aturan tertulis pertama yang memperlihatkan ideologi kehutanan ilmiah adalah 

Reglemen Kehutanan 1865 yang merupakan hukum kehutanan pertama dan diikuti 

dengan Agrarische Wet 1870 yang memperkenalkan prinsip domein verklaring,274 

yang mendeklarasikan seluruh lahan, termasuk lahan hutan, yang belum diklaim 

sebagai domain negara. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, dua aturan ini 

tidak lepas dari diskursus konservasi. Dikeluarkannya Reglemen Kehutanan 1865 

dipengaruhi oleh munculnya kesadaran akan pentingnya peran hutan di dataran tinggi 

sehingga hutan di dataran tinggi harus dilindungi dengan membentuk schermbos. 

Namun, pemerintah kolonial sadar bahwa untuk melaksanakan perannya sebagai aktor 

konservasi secara maksimal membutuhkan kontrol terhadap seluruh wilayah, maka 

dikeluarkan Agrarische Wet 1870 yang mengambil alih kontrol hutan dari masyarakat 

lokal. Singkatnya, Agrarische Wet 1870 ini menjadi aturan hukum tertulis penting yang 

membuat upaya konservasi memungkinkan untuk dilakukan. Selain itu, untuk 

                                                 
273 Yanuardi. Loc.Cit. 
274 Gamma Galudra dan Martua Sirait, “The Unfinished Debate: Socio-legal and Science Discourses on 

Forest Land-use and Tenure Policy in 20th Century Indonesia,” dalam 11th Biennial Congress of the 

International Association for the Study of Common Property (Bali: Centre of Agrarian Studies 

(PKA)-IPB dan ICRAF-SEA, 2006), hal. 525. 
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memuluskan konservasi pemerintah kolonial juga membentuk polisi hutan yang 

bertugas untuk membatasi akses masyarakat terhadap kayu dan hasil hutan lainnya.275 

Jika ditinjau dalam konteks yang lebih luas, lahirnya peraturan di atas berkaitan 

dengan  populernya studi sejarah alam di belahan dunia Barat, dan hutan di Nusantara 

adalah satu yang sangat menarik bagi ilmuwan untuk dipelajari. Ketertarikan mereka 

semakin menguat pada sains alam Nusantara karena karya dari Stamford Raffles yang 

ditulis selama masa interregnum Inggris (1811-1815). Besarnya minat elit Belanda 

untuk mempelajari Nusantara membuat Raja William I (1815-1840) yang memang 

sudah tertarik pada sains mengirim Profesor Carl Reinwardt, Direktur Kabinet 

Kerajaan Sejarah Alam (Royal Cabinet of Natural History), ke Hindia-Belanda untuk 

menemani G.A.G.Ph Van der Capellen, Gubernur Jendral Hindia-Belanda pertama 

setelah interregnum Inggris. Reinwardt menghabiskan 7 tahun di Hindia-Belanda dari 

tahun 1815-1821 dan mendirikan Kebun Raya Bogor pada tahun 1818276 yang menjadi 

salah satu institusi penting dalam reproduksi diskursus konservasi.  

Berdasarkan penjelasan singkat di atas, dapat disimpulkan bahwa ada hubungan 

antara lahirnya diskursus konservasi di Hindia-Belanda dengan pembatasan akses 

masyarakat atas sumberdaya hutan. Peluso lebih tegas mengatakan diskursus 

konservasi digunakan untuk melegitimasi kontrol akses oleh Jawatan Kehutanan 

kolonial di dataran tinggi. Diskursus konservasi untuk tujuan hidrologis ini juga 

                                                 
275 Peluso, Rich Forest, Poor People: Resource Control and Resistance in Java. Op.Cit., hal. 44. 
276 Paul Jepson dan Robert J. Whittaker, “Histories of Protected Areas : Internationalisation of 

Conservationist Values and their Adoption in the Netherlands Indies (Indonesia),” Environment and 

History, 8.2 (2002), 129–72, hal. 146. 
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digunakan untuk menutupi dorongan utama dari Jawatan Kehutanan yang melakukan 

ekploitasi hutan untuk menghasilkan pendapatan negara.277 Singkatnya bisa dikatakan, 

peratuan hukum yang dikeluarkan berdasarkan ideologi konservasi ini, dan juga 

Agrarische Wet 1870 dengan prinsip domein verklaring yang diperkenalkannya, telah 

mengubah status Hindia-Belanda yang tadinya hanya sebagai “penyewa” melalui 

negosiasi yang dilakukan dengan penguasa lokal menjadi “tuan tanah” yang 

mengontrol lahan hutan dan akses terhadap hutan di seluruh wilayah jajahan. 

Di sisi lain, peraturan kehutanan dan agraria yang menandai diadopsinya visi 

konservasi ini secara langsung menegasikan seluruh klaim kepemilikan dari 

masyarakat adat karena tanah mereka tidak memiliki dokumen formal ala Barat 

sekalipun mereka telah hidup beberapa generasi di lahan tersebut. Sejak saat inilah 

semakin banyak hutan dan tanah yang berada di bawah kendali pemerintah dengan 

dalih konservasi.278 Nalar konservasionis ini terus dipertahankan hingga Peluso 

menyebut peraturan 1865 tersebut menjadi dasar dari kehutanan ilmiah yang 

dipraktikkan di Indonesia hari ini279 dimana artinya pengelolaan hutan di Indonesia 

kontemporer memang berjalan secara kongruen dengan pengelolaan ala pemerintah 

kolonial.  

Perubahan status pemerintah kolonial yang dilegitimasi melalui diskursus 

konservasi ini sangat besar terhadap akses masyarakat ke dalam hutan. Institusi-

                                                 
277 Peluso, Rich Forest, Poor People: Resource Control and Resistance in Java. Op.Cit., hal. 67. 
278 Galudra dan Sirait, Loc.Cit., hal. 525. 
279 Peluso, Rich Forest, Poor People: Resource Control and Resistance in Java. Op.Cit., hal. 50. 
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institusi lokal yang telah dulu berdaulat di kawasan hutan disingkirkan dari diskursus 

pengelolaan hutan. Mereka kehilangan akses bebas atas lahan dan produk hutan, 

terutama ketika lahan yang dikuasai telah berubah menjadi kawasan konservasi. 

Akibatnya tindakan masyarakat yang memasuki hutan untuk memungut kayu dianggap 

sebagai tindakan kriminal pencurian. Menurut Peluso ‘pencurian’ kayu ini sepenuhnya 

merupakan konsep asing dalam kehidupan masyarakat Nusantara.280 Hanya saja 

diskursus konservasi yang muncul pada tahun 1850 untuk melindungi dataran tinggi 

guna menghindari bencana kekeringan dan banjir ini tidak berdampak pada akses 

masyarakat di luar Jawa, utamanya di Lombok karena memang Lombok belum 

menjadi wilayah kekuasaan pemerintah kolonial Hindia-Belanda. Diskursus yang 

merubah pranata masyarakat tradisional di Lombok adalah diskursus perlindungan 

alam yang muncul pada paruh awal abad ke-20. 

Dalam sejarah, Lombok menjadi bagian dari wilayah Hindia-Belanda antara 

tahun 1894-1942. Sebelum Belanda menancapkan kekuasaannya di Lombok, pulau ini 

berada di bawah kekuasaan Kerajaan Makasar. Lalu beralih di bawah kekuasaan 

Kerajaan Karangasem Bali sejak tahun 1740. Di bawah kekuasaan Kerajaan 

Karangasem Bali, masyarakat Lombok diberikan keleluasaan untuk menjalankan 

praktik-praktik tradisional. Dengan demikian, masyarakat di Lombok pada masa ini 

tetap menganut sistem kepemilikan tradisional dan menjalankan praktik-praktik 

tradisional dalam pengelolaan hutan. Artinya, status hutan-hutan juga masih open 

                                                 
280 Ibid., hal. 57. 
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access karenanya hutan masih bebas untuk diakses oleh masyarakat. Kekuasaan 

Kerajaan Karangasem Bali mulai memudar ketika pemberontakan masyarakat Lombok 

yang didukung militer Belanda atas permintaan para bangsawan Sasak pecah dan 

berhasil mengusir Kerajaan Karangasem Bali dari Lombok.281  

Takluknya Kerajaan Karangasem Bali ini menandai sejarah baru dalam struktur 

penguasaan hutan di Lombok. Keberhasilan Belanda menaklukkan Kerajaan 

Karangasem Bali memberi peluang bagi Belanda untuk menguasai Lombok. Pasca 

kemenangan atas Bali, alih-alih mengembalikan kekuasaan bangsawan Sasak, Belanda 

justru menjadi penjajah baru di Gumi Selaparang. Berdasarkan Indisch Staatsblad 

Nomor 181 Tahun 1895, pemerintah kolonial menempatkan Lombok di bawah 

kekuasaan langsung pemerintah kolonial Hindia-Belanda (Onder reschtstreeks 

bestuur).282 Dengan demikian, melalui peraturan ini Belanda mengambil alih tanah 

yang sebelumnya dikuasai Kerajaan Karangasem Bali dan memperkenalkan konsep 

kepemilikan tanah ala Eropa dengan memberlakukan pajak tanah yang tinggi terhadap 

penduduk.283  

Hanya saja sekalipun pada masa ini pemerintah kolonial telah menguasai lahan 

hutan di Pulau Lombok, di beberapa wilayah masyarakat masih bisa membuka lahan 

hutan secara diam-diam untuk bercocok tanam. Bahkan ketika sejarah Desa Bebidas 

                                                 
281 Magdalena dkk., “Local Management Arrangements in Sesaot Forest, Lombok, Indonesia,” Journal 

of Environmental Technology and Management, 4.1 (2013), 1–21, hal. 5. 
282 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Sejarah Daerah Nusa Tenggara Barat (Jakarta: Pusat 

Penelitian Sejarah dan Budaya, 1977), hal. 118. 
283 Erni Budiwanti, Islam Sasak: Wetu Telu Versus Waktu Lima (Yogyakarta: LKiS, 2000), hal. 9. 
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dimulai pada tahun 1930284 dengan dibukanya lahan hutan di lereng Gunung Rinjani 

sistem pengelolaan hutan di kawasan ini masih belum berubah. Masyarakat masih bisa 

membuka lahan untuk diolah sebagai lahan pertanian. Namun, keleluasaan masyarakat 

ini tidak berlangsung lama karena pada tahun ini diskursus perlindungan alam telah 

mendominasi pengelolaan hutan Hindia-Belanda. Pada masa ini Peraturan Cagar Alam 

dan Suaka Margasatwa 1932 (Natuurmonumentenen Wildreservatenordonnantie van 

1932) juga telah diperkenalkan. Peraturan yang muncul akibat diskursus perlindungan 

alam ini mendorong didirikannya berbagai kawasan PA seperti SM dan CA di seluruh 

wilayah jajahan. Inilah yang kemudian banyak berpengaruh pada perubahan akses di 

masyarakat Jurang Koak, Desa Bebidas. 

Masyarakat Jurang Koak sendiri mulai terkena dampak dari ordonansi tersebut 

pada tahun 1941. Pada tahun ini pemerintah kolonial melakukan klasiran pertama di 

Lombok untuk mendaftarkan tanah-tanah di Lombok dan membagi fungsinya menjadi 

tanah GG, hutan tutupan, hutan lindung, hutan SM dan lahan hak milik. Lahan yang 

dikelola oleh masyarakat Jurang Koak masuk ke dalam kawasan hutan SM pada 

klasiran pertama ini dan dikukuhkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia 

Nomor 15 Staatsblad Nomor 77 dengan luas definitif 40.000 ha. Padahal mereka telah 

mempraktikkan pengelolaan lahan hutan berdasarkan pengetahuan tradisional 

sebelumnya.  

                                                 
284 Pemerintah Desa Bebidas. Loc.Cit., hal. 1 
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Bentuk praktik tradisional pengelolaan lahan hutan di Desa Bebidas dapat 

diketahui dalam sejarah yang diceritakan tokoh perlawanan dalam kasus ini maupun 

data sekunder yang dimiliki oleh pemerintah desa. Dalam sejarahnya diceritakan 

bahwa wilayah yang sekarang menjadi bagian dari Desa Bebidas dibuka oleh 

sekelompok orang dari Desa Wanasaba pada tahun 1930-an. Mereka yang pertama kali 

membuka lahan dengan membersihkan hutan Gunung Rinjani yang sekarang menjadi 

bagian dari wilayah administratif Desa Bebidas. Tujuan dari pembersihan lahan hutan 

ini hanya untuk bercocok tanam. Umumnya tanaman yang ditanam adalah ketela 

pohon, ketela rambat, dan padi. Hasil dari bercocok tanam yang dilakukan tidak 

diperjualbelikan, melainkan dimanfaatkan sendiri sebagai bahan pangan sehari-hari.285  

Gaya hidup seperti penjelasan di atas biasa disebut sebagai strategi hidup 

subsisten dimana petani lebih berfokus pada pemenuhan kebutuhan pangan dirinya dan 

keluarganya ketimbang mendapatkan untung dari penjualan hasil pertanian. Secara 

teori, subsistensi merupakan karakteristik dasar dari perladangan berpindah.286 

Perladangan berpindah ini disebut dengan berbagai macam nama lain, yaitu “swidden 

agriculture,” “shifting cultivation,” atau “slash-and-burn agriculture.”287 Semua 

istilah ini mengacu pada sebuah sistem penggunaan lahan pertanian yang bertumpu 

pada mekanisme alamiah dimana pengolahan lahan dimulai dengan membuka lahan 

                                                 
285 Ibid. 
286 Moda Talaohu, “Perladangan Berpindah: Antara Masalah Sosial dan Masalah Lingkungan,” Jurnal 

Populis, 7.1 (2013), 59–63, hal. 59. 
287 Kanok Rerkasem dkk., “Consequences of Swidden Transitions for Crop and Fallow Biodiversity in 

Southeast Asia,” Human Ecology, 37.3 (2009), 347–60, hal. 347. 
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hutan yang umumnya terletak di dataran tinggi. Sistem perladangan ini umumnya 

dipraktikkan di hampir semua wilayah tropis di dunia.288 Bahkan perladangan 

berpindah menjadi sistem pengelolaan lahan paling penting sejak dulu di wilayah tropis 

seperti Asia Tenggara289 termasuk di Indonesia. Biasanya perladangan berpindah 

terutama sekali dipraktikkan di dataran tinggi.290  

Salah seorang petani Jurang Koak, Marsihin, menceritakan bahwa dulu 

masyarakat Desa Bebidas juga melakukan perladangan berpindah ini dalam 

pengolahan lahan. Marsihin mengatakan: 

“... tanah ini sudah digarap sejak dulu oleh masyarakat leluhur kami. Dulu 

waktu sebelum Indonesia merdeka kan masyarakat di sini bertani itu masih 

dengan cara berpindah-pindah. Pindah-pindahnya dari satu urat namanya ke 

urat yang lain. ... ”291  

Ketika ditanya mengenai makna urat yang dimaksud, Marsihin menjelaskan 

bahwa urat itu merupakan lahan yang telah diolah oleh leluhur mereka. Urat tersebut 

merupakan lahan hutan yang telah dibuka dan dimanfaatkan untuk bercocok tanam. 

Setelah lahan ini dibuka, maka leluhur mereka memberikan nama sebagai penanda 

bahwa lahan tersebut telah dikelola oleh mereka untuk memudahkan proses 

perpindahan ketika urat yang lain telah diolah. Perladangan berpindah ini dilakukan 

selama bertahun-tahun sampai akhirnya mereka memutuskan mendirikan sebuah 

                                                 
288 Talaohu. Loc.Cit., hal. 59. 
289 Ole Mertz dkk., “Swidden Change in Southeast Asia: Understanding Causes and Consequences,” 

Human Ecology, 37.3 (2009), 259–64, hal. 259. 
290 Rerkasem dkk. Loc.Cit., hal. 347. 
291 Wawancara dengan Marsihin, Departemen Pendidikan dan Propaganda AGRA pada tanggal 16 

November 2017 Pukul 12.30 WITA..   
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kampung untuk menetap yang menjadi cikal bakal Desa Bebidas. Keputusan mereka 

untuk menetap ini tidak ada hubungannya dengan kondisi sosial politik tertentu, tapi 

karena melihat lahan dari hutan yang mereka buka cukup subur untuk melakukan 

aktivitas bercocok tanam.292 Dengan demikian, setelah melakukan perladangan 

berpindah, leluhur masyarakat Bebidas melakukan pertanian menetap.  

Dengan perubahan pola pertanian menjadi pertanian menetap ini masyarakat 

Desa Bebidas kemudian mengenal pembagian tata lahan, kendati masih sangat 

sederhana. Tata guna lahan hanya terbagi menjadi dua, yaitu lahan yang dimanfaatkan 

untuk melakukan aktivitas bercocok tanam dan lahan yang dijadikan sebagai tempat 

mendirikan rumah-rumah mereka. Lahan yang saat ini diperebutkan antara masyarakat 

dan negara sendiri dahulunya termasuk lahan yang dimanfaatkan untuk bercocok 

tanam dan menetap. Dari tradisi perladangan berpindah yang dipraktikkan sebelumnya, 

masyarakat mengenal ada sembilan urat atau bidang lahan yang telah dibuka. Urat-

urat yang dimaksud yaitu: 1) Urat Lendek Senganton; 2) Urat Orong Bak-Bakan; 3) 

Urat Orong Sumur; 4) Urat Orong Sanggah; 5) Urat Orong Bunut Baok; 6) Urat Orong 

Montong Kukusan; 7) Urat Orong Keselet; 8) Urat Orong Tanah Sanda; 9) Urat Orong 

Burne.293 Hal ini disampaikan oleh Marsihin: 

“... . Di lahan ini sendiri ada sembilan urat, Urat Lendek Senganton, Urat 

Orong Bak-Bakan, Urat Orong Sumur, Urat Orong Sanggah, Urat Orong 

Bunut Baok, Urat Orong Montong Kukusan, Urat Orong Keselet, Urat Orong 

Tanah Sanda sama Urat Orong Burne.”294 

                                                 
292 Pemerintah Desa Bebidas. Loc.Cit., hal. 1 
293 Wawancara dengan Marsihin pada tanggal 16 November 2017 Pukul 12.30 WITA. 
294 Wawancara dengan Marsihin pada tanggal 16 November 2017 Pukul 12.30 WITA.   
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Masing-masing letak dari sembilan bidang lahan atau urat ini dapat dilihat pada 

gambar di bawah: 

Gambar 5. 1 Letak Sembilan Urat Tanah Adat Jurang Koak 

 

Sumber: Diolah oleh peneliti 

Sebagaimana penjelasan Marsihin sebelumnya, mekanisme perladangan leluhur 

mereka dilakukan dengan berpindah dari satu bidang ke bidang yang lainnya. Sebagai 

gambaran, jika bercocok tanam akan dilakukan di Urat Orong Sumur, maka masyarakat 

terlebih dahulu akan membersihkan hutan primer yang tumbuh di dalam bidang 

tersebut dengan cara menebang dan membakarnya. Setelah pembersihan lahan 

dilakukan, proses menanam bibit pun dimulai setelah proses pembersihan selesai. Jika 
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masa panen telah usai, masyarakat akan memberikan masa istirahat atau masa bera 

untuk lahan tersebut agar ditumbuhi pohon dan berpindah ke bidang yang lain untuk 

bercocok tanam dengan mengulang proses yang sama, begitu seterusnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Diolah peneliti 

Dari sembilan bidang yang ada di lahan sengketa hanya ada satu bidang yang 

tidak boleh dijamah dan dimanfaatkan untuk bercocok tanam, yaitu Urat Orong 

Sanggah. Menurut masyarakat, Urat Orong Sanggah memang tidak boleh 

dimanfaatkan untuk bercocok tanam. Pantangan ini sudah menjadi turun temurun sejak 

dulu. Marsihin menjelaskan alasan kenapa Urat Orong Sanggah tidak boleh 

dimanfaatkan untuk lahan pertanian: 

“... . Nah tapi dari sembilan urat ini Urat Orong Sanggah ini yang tidak boleh 

diolah menjadi lahan pertanian. Urat Orong Sanggah ini tempat leluhur dulu 

Pembersihan 

Hutan Primer 

Urat Orong 
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Penanaman 
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Masa Bera 

Penanaman 
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Gambar 5. 2 Sistem Penggunaan Lahan Leluhur Masyarakat Bebidas 
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melakukan gandrungan, semacam ritual setiap tahun saat panen. Saat ritual 

ini masyarakat melakukan masyarakat pesta rakyat diiringi Gendang Beleq, 

dan menyembelih hewan ternak seperti sapi, kerbau dan lain-lain. Sampai 

sekarang sebenarnya ritual ini tetap dilakukan, tapi hewan persembahannya 

diganti dengan hewan ternak yang lebih kecil kayak ayam beberapa ekor. 

Mangkunya bahkan masih hidup sampai sekarang. Keturunannya.”295 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa Urat Orong Sanggah tidak 

boleh dikonversi menjadi lahan pertanian karena memang fungsinya yang penting 

dalam keyakinan leluhur mereka. Hal ini terutama terkait dengan institusionalisasi 

keyakinan leluhur mereka melalui semacam seremoni yang disebut gandrungan.  

Selain sebagai tempat seremoni pasca bercocok tanam, Urat Orong Sanggah 

tampaknya memiliki fungsi sekaligus sebagai tempat pemujaan, tempat tinggal, dan 

sebagai kawasan sumber mata air yang dimanfaatkan oleh leluhur masyarakat Jurang 

Koak untuk mengairi lahan pertanian mereka yang berada di dataran yang lebih rendah. 

Hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa situs di Urat Orong Sanggah yang menurut 

masyarakat merupakan peninggalan leluhur mereka, seperti sanggah berupa tumpukan 

batu berbentuk segi empat, sebuah gubuk kecil yang terbuat dari anyaman bambu, 

telabah atau saluran irigasi yang diberi nama Telabah Papuq Putrasih sesuai dengan 

nama orang yang membangun saluran tersebut. 

Jika ditelusuri, istilah “sanggah” sebetulnya berasal dari budaya Bali. Istilah ini 

dalam budaya Bali dan pemaknaannya dalam masyarakat Jurang Koak sendiri sangat 

mirip yaitu sebagai tempat pemujaan.  Dalam budaya Bali, sanggah merupakan salah 

satu bangunan dalam lingkungan rumah masyarakat Bali berbentuk pura kecil yang 

                                                 
295 Wawancara dengan Marsihin, tanggal 16 November 2017 di Tanah Adat Jurang Koak. 
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berfungsi sarana pemujaan pada dewa.296 Sanggah menjadi bangunan paling sakral di 

lingkungan rumah masyarakat Bali karena merupakan tempat pemujaan pada para 

dewa bagi sebuah keluarga. Hal ini sama dengan pemahaman masyarakat Jurang Koak 

dimana sanggah dipahami sebagai tempat pemujaan dan di sanggah terdapat gubuk 

yang konon ditinggali oleh Papuq Putrasih dan Baloq Imah. Hanya saja bangunan 

Sanggah Bali dan Jurang Koak tampak sangat berbeda sebagaimana dapat dilihat pada 

gambar di bawah: 

Sumber: Dokumentasi peneliti dan images.google.com 

                                                 
296 Ngakan Ketut Acwin Dwijendra, “Perumahan dan Permukiman Tradisional Bali,” Jurnal 

Permukiman “Natah,” 1.1 (2003), 8–24, hal. 18. 

Gambar 5. 3 Sanggah Leluhur Masyarakat Jurang Koak dan Bali 
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Dari gambar di atas dapat dilihat perbedaan antara sanggah dalam masyarakat 

Bali dan masyarakat Jurang Koak. Dalam masyarakat Bali terlihat sanggah dibuat 

dengan ukiran khas bangunan Hindu Bali. Sementara sanggah dalam masyarakat 

Jurang Koak terdiri dari tumpukan batu berbentuk segi empat dengan dua batu besar 

yang berdiri sebagai penanda pintu masuk. Namun secara fungsi kedua bangunan ini 

tetap sama yaitu sebagai tempat sembahyang dan letaknya masih di lingkungan rumah. 

Persamaan ini bisa saja terjadi mengingat Bali pernah menguasai Lombok di masa lalu. 

Terlebih menurut Marsihin, leluhur mereka memang menganut Hindu sebelum 

akhirnya memeluk Islam.297 Namun tidak diketahui sejak kapan pengaruh Islam masuk 

di Jurang Koak sehingga Islamisasi terhadap leluhur mereka tidak bisa dijelaskan 

dalam bagian ini. 

Sebagai konsekuensi sakralitas Urat Orong Sanggah ini, maka berlaku larangan 

yang tidak boleh dilanggar dan sanksi bagi yang melanggar sebagaimana yang 

dijelaskan oleh Marsihin:  

“Iya, ada cerita-cerita yang bilang kalau Urat Orong Sanggah dirusak, ular 

besar akan keluar, penyakit dan bahaya akan datang kalau urat ini dirusak. 

Kita hanya dibolehkan membersihkan lantainya saja dan membakar dupa, 

tidak merusak pohon dan  tanaman yang tumbuh disini. Ini tetap dilakukan 

sampai sekarang.”298 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa leluhur masyarakat Jurang Koak hanya 

diperbolehkan membersihkan lantai hutan dan secara rutin membakar dupa. 

Masyarakat meyakini akan ada malapetaka yang menimpa jika hutan di hutan di lahan 

                                                 
297 Wawancara dengan Marsihin, tanggal 16 November 2017 di Tanah Adat Jurang Koak. 
298 Wawancara dengan Marsihin, tanggal 16 November 2017 di Tanah Adat Jurang Koak 
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ini dirusak, seperti penunggunya yang berupa ular besar akan marah dan membawa 

malapetaka bagi masyarakat. Sebaliknya jika sanggah ini terus dijaga, penghuninya 

akan memberikan limpahan berkah bagi mereka. Jika ditimbang secara cermat, bentuk 

tata kelola lahan masyarakat yang mengakui adanya tempat terlarang yang tidak boleh 

dirusak ini sebetulnya tidak sekedar menjadi bukti dari reproduksi keyakinan 

tradisional, tapi juga menjadi bukti adanya nilai masyarakat yang mendukung upaya 

konservasi. 

Selain adanya sanggah, telabah, dan gubuk tempat tinggal di Urat Orong 

Sanggah, ada pula makam yang berada di Urat Orong Sumur sebagaimana dilihat 

dalam gambar di bawah: 

Gambar 5. 4 Makam di Urat Orong Sumur 

 

Sumber: Dokumentasi peneliti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



173 

 

Makam ini diyakini merupakan makam salah satu leluhur mereka yang 

meninggal. Namun masyarakat mengaku tidak tahu mengenai identitas orang yang 

dimakamkan di tempat tersebut. Adanya sanggah, telabah, dan gubuk yang berada di 

Urat Orong Sanggah serta makam yang berada di Urat Orong Sumur ini yang nantinya 

menjadi dasar klaim masyarakat untuk melakukan reklaim lahan yang menurut mereka 

tanah leluhur yang diwariskan  kepada mereka. Menurut mereka semua itu merupakan 

bukti fisik dari keberadaan leluhur mereka yang telah menguasai lahan tersebut. 

Marsihin menyimpulkan bukti-bukti eksistensi leluhur mereka: 

“Ini tanaman yang dulu ditanam oleh leluhur kami. Tanaman ini disebut 

Kembang Pure sama masyarakat di sini. Tanaman ini biasa ditanam di pura-

pura, dulu leluhur kami kan Hindu. Saya ada teman yang bilang kalau 

tanaman ini usianya sudah ratusan tahun. Di sampingnya ini kan ada sanggah. 

Ini juga bebaleq  dulu dipakai sebagai rumah sama Baloq Imah namanya. Di 

sana juga ada telabah atau irigasi untuk mengairi pertanian dinamakan 

Telabah Papuq Putrasih. Selain itu di bawah sana juga ada makam, tidak tahu 

makam siapa tapi makam itu sudah ada dari dulu. Di sini juga ada mata air, 

sekarang airnya tidak ada tapi setiap musim hujan airnya ada. Jadi Urat Orong 

Sanggah ini memang tempat tinggal leluhur masyarakat Jurang Koak, selain 

itu juga ada sumber mata air makanya dijaga dan tidak dipakai untuk bertani. 

Urat ini penanda batas antara hutan dan lahan pertanian.”299 

Selain itu, menurut mereka pohon buah-buahan seperti nangka, durian dan lain-

lain yang tumbuh di kawasan tersebut juga merupakan bukti kalau mereka dulunya 

menguasai lahan tersebut. 

Dengan penjelasan di atas, setidaknya ada dua hal yang dapat disimpulkan 

mengenai sistem pengelolaan lahan tradisional dan sistem keyakinan leluhur 

masyarakat Jurang Koak. Pertama, ada pembagian ruang yang dikenal leluhur 

                                                 
299 Wawancara dengan Marsihin, tanggal 16 November 2017 di Tanah Adat Jurang Koak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



174 

 

masyarakat Jurang Koak mengindikasikan adanya tata ruang tradisional yang telah 

dipraktikkan sejak lama. Adanya pembagian ruang dalam masyarakat Jurang Koak 

zaman dulu merefleksikan secara tepat pernyataan Atmaja, bahwa sebetulnya konsep 

tata ruang telah diberlakukan oleh masyarakat tradisional Indonesia. bentuk dari 

konsep tata ruang tradisional ini dapat dilihat dalam pembagian kawasan untuk 

peruntukan tertentu, seperti ruang yang dikeramatkan, hutan yang dikeramatkan, lahan 

yang tidak boleh dimanfaatkan untuk mendirikan rumah, kawasan pemukiman yang 

berkelompok, kawasan untuk kuburan, kawasan untuk jalan, dan kawasan untuk 

pemujaan.300 Dalam konteks di Jurang Koak, ada tiga pembagian tata ruang yang 

dikenal oleh leluhur masyarakat Jurang Koak, yaitu: 1) lahan untuk pertanian; 2) 

kawasan keramat untuk pemujaan sekaligus untuk bermukim; dan 3) lahan untuk 

pemakaman, tapi masih bisa dimanfaatkan untuk bercocok tanam. 

Kedua, adanya institusionalisasi diskursus berdasarkan keyakinan tradisional 

masyarakat, yaitu berdasarkan pada Animisme. Penjelasan mengenai adanya 

penghormatan terhadap Urat Orong Sanggah yang kemudian diinstitusionalisasi 

melalu ritual tahunan yang dipimpin oleh seorang Mangku memperlihatkan hal ini. 

Mangku merupakan salah satu pemimpin tradisional dalam struktur masyarakat adat 

Lombok. Dalam struktur masyarakat adat Lombok Mangku dibagi menjadi dua 

                                                 
300 Dewa Made Atmaja, “Pengelolaan Tata Ruang Berbasis Kearifan Lokal Pada Masyarakat Adat 

Panglipuran Kabupaten Bangli,” Ekosains, 7.1 (2015), 15–25, hal. 16. 
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kategori, yaitu: 1) pemangku gubuq, yang tinggal di sebuah kampu,301 dan bertindak 

sebagai pemimpin lingkungan; dan 2) pemangku begawe, yang bertugas menjadi 

pemimpin dalam peristiwa seremonial.302 Pemangku di Jurang Koak sendiri 

merupakan pemangku begawe yang memimpin ritual. Ritual ini biasanya dilaksanakan 

dengan mempersembahkan beberapa ekor hewan ternak, seperti sapi atau kerbau, 

dengan diiringi permainan Gendang Beleq dan Gandrungan. Ritual ini merupakan 

wujud terima kasih masyarakat Jurang Koak atas hasil panen yang melimpah. 

Masyarakat meyakini ritual yang dilakukan akan membawa berkah bagi kehidupan 

mereka.  

Hanya saja setelah penetapan kawasan secara sepihak menjadi kawasan 

konservasi oleh pemerintah kolonial, pranata yang telah ada di masyarakat Jurang 

Koak praktis berubah. Bahkan tak hanya merubah pranata masyarakat, penetapan 

tersebut juga mengekslusi masyarakat Jurang Koak yang telah lebih dulu menggarap 

lahan tersebut dari diskursus pengelolaan hutan. Mereka tidak diperbolehkan lagi untuk 

melakukan aktivitas bercocok tanam di lahan tersebut  karena dianggap akan 

membahayakan satwa yang dilindungi. Praktis aktivitas pertanian masyarakat terhenti 

sebagaimana dinyatakan oleh Zuki Zuarman: 

“Aktivitas masyarakat di seputaran lereng Rinjani itu berakhir sekitar tahun 

1941. Ketika Belanda menetapkan kawasan tersebut sebagai kawasan hutan 

Suaka Margasatwa. Masyarakat dikeluarkan oleh Belanda. Nah, kemudian di 

kawasan itu Belanda menanam tanaman jenis kayu akasia. Itu tanaman 

                                                 
301 Kampu merupakan komplek pemukiman dimana tokoh-tokoh adat jaman dulu pernah menetap 

bersama keluarga mereka. Sebuah kampu menjadi pusat gubuq dimana diselenggarakan upacara 

besar-besaran yang melibatkan semua warga gubuq.  
302 Budiwanti, Op.Cit., hal. 203. 
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pertama Belanda, dimana pohon akasia ini dijadikan sebagai bahan pewarna. 

Kawasan ini kemudian berubah status menjadi kawasan Taman Nasional 

Gunung Rinjani.”303 

Ketersingkiran masyarakat Jurang Koak setelah penetapan lahan mereka sebagai 

kawasan konservasi ini sesungguhnya membuat menguatkan tesis tentang kawasan 

konservasi sebagai cara untuk mengontrol akses. Hal ini sesuai dengan apa yang 

dinyatakan Holmes, bahwa negara kadang mendirikan kawasan konservasi untuk 

memperluas kontrol mereka atas wilayah terpencil atau wilayah yang tidak dapat 

dikelola.304 Dengan memberikan perhatian pada kepentingan ekonomi kolonialis, 

Grove juga menyatakan dengan terang bahwa kolonialis memandang 

konservasionisme akan menguntungkan bagi kepentingan ekonomi mereka, khususnya 

dengan memastikan keberlanjutan eksploitasi kayu, ketersediaan air dan menggunakan 

perlindungan alam dalam mengontrol masyarakat yang jauh dan sukar dikendalikan.305  

Memang secara geografis Lombok berada cukup jauh dari pusat administrasi 

kolonial. Sementara pemerintah kolonial harus mengontrol wilayah yang baru saja 

ditaklukkan dengan melakukan sentralisasi administratif. Dari sini bisa dipahami 

kenapa kemudian pemerintah kolonial mendirikan kawasan konservasi jenis SM di 

Lombok, yaitu tidak lain untuk mengontrol hutan yang jauh dari pusat administrasi 

kolonial. Namun tidak lama setelah pemerintah kolonial menetapkan kawasan hutan 

Rinjani sebagai kawasan SM, Jepang datang dan mengakhiri kekuasaan Belanda atas 

                                                 
303 Video penjelaskan dari Zuki Zuarman, Kordinator AGRA Nusa Tenggara Barat. Video diproduksi 

oleh Pos Klinik Perubahan Iklim kerjasama dengan AGRA Indonesia. 
304 G Holmes, “Defining the Forest, Defending the Forest: Political Ecoloy, Territoriality, and Resistance 

to a Protected Area in the Dominican Republic,” Geoforum, 53 (2014), 1–40, hal. 4. 
305 Dalam Murphy. Loc.Cit., hal. 14 
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Lombok. Jepang berkuasa dalam waktu yang cukup singkat di Lombok, antara tahun 

1942 sampai Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada tahun 1945. Pada tahun 

setelah ini terjadi agresi Belanda untuk menguasai Lombok dan pulau-pulau lain di 

Indonesia. Namun upaya Belanda untuk berkuasa kembali di Lombok tidak berhasil 

hingga Lombok merdeka dan menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI) pada tahun 1946.306 

Pasca merdeka dari penjajahan, kontrol hutan di Lombok secara otomatis berada 

di bawah pemerintah Indonesia. Tapi kondisi yang dialami masyarakat Jurang Koak 

pada masa penjajahan tidak mengalami perubahan di bawah penguasa baru. Bahkan 

bisa dikatakan terjadi kontrol yang lebih ketat atas hutan Rinjani yang sebelumnya telah 

ditetapkan sebagai kawasan SM, terutama pada masa Orde Baru. Pada tahun 1979, 

pemerintah melakukan tata batas (temu gelang) di kawasan SM Gunung Rinjani. 

Dalam Berita Acara Tata Batas luas SM Gunung Rinjani berubah menjadi 41.330 ha. 

Luas ini lebih besar dari luas yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial yang semula 

40.000 ha. Perluasan kawasan tersebut diperparah dengan mulai munculnya diskursus 

pembangunan yang mendominasi pengelolaan hutan masa Orde Baru. Ini dapat dilihat 

dari pendirian kawasan-kawasan TN dan perubahan kawasan konservasi yang 

sebelumnya telah ada menjadi TN seiring semakin kuatnya lobi internasional. Dalam 

hal ini SM Gunung Rinjani menjadi salah satu kawasan yang dialihfungsikan menjadi 

TN oleh pemerintah.  

                                                 
306 Budiwanti, Op.Cit., hal. 10. 
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Upaya alih fungsi ini terlihat pada saat Pekan Konservasi Alam Nasional Ketiga 

di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Menteri Kehutanan mengeluarkan Surat Pernyataan 

Menteri Kehutanan Nomor 448/Menhut-VI/90 tanggal 6 Maret 1990 yang menyatakan 

kawasan SM Gunung Rinjani berubah fungsi menjadi TN Gunung Rinjani. Kemudian 

pada tahun 1997 Menteri Kehutanan kembali mengeluarkan Surat Keputusan Menteri 

Kehutanan Nomor 280/Kpts-VI/1997 tangal 23 Mei 1997 yang menunjuk kawasan SM 

Gunung Rinjani sebagai TN dengan luas 41.330 ha. Penunjukan ini diikuti dengan 

pembentukan unit pelaksana teknis dengan nama Unit Taman Nasional Gunung 

Rinjani berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 185/Kpts/97 tanggal 

27 Mei 1997.307 

Praktik konservasi yang dilakukan Orde Baru lebih banyak memberikan 

perhatian pada pertumbuhan ekonomi dan lingkungan tanpa memperhatikan elemen 

sosial pada akhirnya melanggengkan eksklusi masyarakat dari kawasan hutan tersebut. 

Sehingga penunjukan sebagai kawasan TN terhadap hutan Gunung Rinjani juga tentu 

saja berpengaruh pada kehidupan masyarakat di sekitar Gunung Rinjani, terutama di 

Jurang Koak. Penunjukan sebagai kawasan TN ini secara langsung semakin 

membatasi gerak mereka dalam mengakses hutan yang jaraknya hanya beberapa 

langkah dari pemukiman mereka. Mereka dilarang untuk melakukan aktivitas seperti 

yang telah lama dilakukan oleh leluhur mereka karena dianggap mengancam fungsi 

kawasan, tapi secara bersamaan pemerintah memberikan akses legal pada kelompok 

                                                 
307 Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, Profil ODTWA Taman Nasional Gunung Rinjani, Loc.Cit., 

hal. 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



179 

 

lain, terutama para penguasaha pariwisata yang memiliki modal untuk melakukan 

usaha pariwisata di kawasan TNGR. Sarapudin, Kepala Desa Bebidas yang masih 

menjabat pada saat konflik ini terjadi, menceritakan bagaimana ekslusi masyarakat di 

Jurang Koak: 

“Seiring dengan perjalanan waktu, kita di Indonesia ini ada Orde Baru dulu. 

Nah, pada saat itu peran pemerintah di lokasi ini sudah mulai dengan 

masuknya Dinas Kehutanan pada awalnya. Nah, pada saat masuknya Dinas 

Kehutanan, orang-orang tua dulu yang tidak mengerti tentang itu karena rata-

rata tidak berpendidikan, maka dengan serta merta dia keluar dari lokasi yang 

sedang diperjuangkan ini...”308 

Di bawah kekuasaan Orde Baru yang kuat masyarakat tidak dapat melakukan 

perlawanan berarti untuk menghalangi pengusiran. Untuk mempertahankan lahan, 

mereka harus berhadapan dengan para petugas kehutanan Orde Baru. Karena 

keterbatasan pengetahuan akibat pendidikan masyarakat yang rendah, masyarakat 

akhirnya keluar dari kawasan.  

Akses mereka terhadap lahan pun tertutup, bahkan ketika demokratisasi di 

Indonesia mulai menyeruak dengan munculnya Reformasi. Alih-alih mendapatkan 

akses, pada masa Reformasi posisi TNGR semakin kuat dengan dikeluarkannya Surat 

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6186/Kpts-II/2002 tanggal 10 Juni 2002 yang 

membuat unit pengelola TNGR menjadi Balai Taman Nasional Gunung Rinjani 

(BTNGR). Surat keputusan ini kemudian diikuti dengan keluarnya Surat Keputusan 

Menteri Kehutanan Nomor 298/Menhut-II/2005 tanggal 3 Agustus 2005 yang 

                                                 
308 Video penjelaskan dari Sarapudin, Kepala Desa Bebidas 2011-2017. Video diproduksi oleh Pos 

Klinik Perubahan Iklim kerjasama dengan AGRA Indonesia. 
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mengukuhkan kawasan SM Gunung Rinjani menjadi TN dengan luas definitif 41.330 

ha sampai saat ini.309 

Sebagai kesimpulan sementara dari penjelasan di atas, bisa dikatakan rezim akses 

terbuka di Jurang Koak telah berakhir sejak tahun 1941 dengan ditunjuknya kawasan 

hutan Rinjani sebagai kawasan konservasi jenis SM. Hadirnya kawasan SM ini 

menandai berubahnya rezim akses terbuka masyarakat menjadi rezim properti negara. 

Perubahan ini yang membuat tersingkirnya masyarakat Jurang Koak sejak masa 

pemerintah kolonial dan terus berlanjut hingga Indonesia merdeka. Mereka tidak saja 

kehilangan kontrol akses terhadap lahan dimana mereka mendirikan gubuk untuk 

menjaga tanaman mereka, tapi kehilangan kontrol akses ini juga secara otomatis 

membuat masyarakat kehilangan mata pencaharian mereka dari bercocok tanam akibat 

beralihnya penguasaan lahan ke tangan negara.  

Tata kelola lahan tradisional yang telah mereka terapkan juga dianggap sebagai 

kejahatan sehingga mereka tidak bisa lagi melakukan pengelolaan lahan seperti 

biasanya. Konsekuensi hilangnya akses terhadap hutan sangat jelas akan memunculkan 

masalah kemiskinan yang semakin runyam di masyarakat pedesaan sekitar hutan. 

Secara singkat dapat dikatakan bahwa hilangnya akses juga merusak tatanan sosial 

masyarakat yang hidupnya bergantung pada pengelolaan hutan ketika mereka secara 

                                                 
309 Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, Profil ODTWA Taman Nasional Gunung Rinjani, Loc.Cit., 

hal. 5. 
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paksa harus kehilangan akses terhadap sumberdaya hutan. Dengan demikian mereka 

dimiskinan pula secara paksa.310  

Dalam kajian tentang ekologi politik pasca-strukturalisme mengenai konservasi, 

ketersingkiran masyarakat ini banyak dihubungkan dengan paradigma fortress 

conservation atau konservasi benteng yang tidak lain merupakan paradigma 

pengelolaan konservasi yang diwariskan oleh pemerintah kolonial. Brockington, 

misalnya, menyebut kawasan konservasi sebagai perwujudan dari “fortress 

conservation”311 yang institusionalisasi pertamanya dapat dilihat dalam Yellowstone 

National Park yang didirikan pada tahun 1872 di Amerika Utara. Model konservasi 

Yellowstone inilah yang kemudian diekspor ke seluruh dunia, terutama negara Dunia 

Ketiga. Pada dasarnya konservasi benteng ini merupakan manifestasi dari kontrol 

negara terhadap seluruh lahan hutan dengan melakukan teritorialisasi secara fungsional 

terhadap lahan hutan. Ini dilakukan pertama kali dengan melakukan rekonseptualisasi 

terhadap alam, lanskap, dan masyarakat melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan 

oleh negara kolonial.312  

Dalam konteks di Indonesia, rekonseptualisasi terhadap alam dan lanskap 

dilakukan sejak masa kolonial dengan dikeluarkannya kebijakan akibat munculnya 

diskursus konservasi dari para ilmuwan yang memberikan perhatian pada fungsi 

                                                 
310 LR. Wibowo, C. Woro Murdiati Runggandini, dan Subarudi, Konflik Sumberdaya Hutan dan 

Reformas Agraria: Kapitalisme Mengepung Desa (Yogyakarta: Alfamedia, 2009), hal. 23. 
311 Lihat Dan Brockington, Fortress Conservation: The Preservation of the Mkomazi Game Reserve, 

Tanzania (Bloomington: Indiana University Press, 2002). 
312 Vaccaro, Beltran, dan Paquet, Loc.Cit. hal. 257. 
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hidrolois dari hutan dataran tinggi dan perlindungan alam serta spesies flora dan fauna 

tertentu dari para romantis dan ahli medis bedah. Diskursus yang didukung oleh para 

ilmuwan ini yang membentuk anggapan bahwa manusia adalah musuh potensial bagi 

alam. Akibatnya hutan yang tadinya menjadi ruang sosial tempat hidup masyarakat 

berusaha dikosongkan dari manusia dengan mengusir mereka keluar untuk selanjutnya 

dibangun kawasan untuk kepentingan konservasi. Kawasan konservasi ini dibatasi 

secara geografis sesuai fungsinya dan pemerintah kolonial mengeluarkan larangan-

larangan di dalam kawasan. Pemerintah kolonial juga membentuk institusi khusus, 

yaitu polisi hutan, untuk menjaga kawasan ini agar tidak dirusak oleh manusia. Inilah 

yang disebut sebagai konservasi benteng yang diwariskan oleh pemerintah kolonial di 

wilayah bekas koloni mereka. Hal inilah yang membuat Brockington mengatakan 

konservasi sebagai sebuah “konstruksi sosial”313 karena konsep ini melahirkan nilai 

lain yang diterima secara luas. 

Penjelasan di atas sesuai dengan pernyataan Igoe, bahwa konservasi benteng 

didasarkan pada premis dasar bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan alam 

adalah dengan mengeklusi masyarakat secara paksa dari kawasan yang dirancang 

untuk perlindungan alam314 karenanya model konservasi ini juga sering disebut sebagai 

exclusionary approach yang seringkali berakhir pada pengusiran masyarakat yang 

                                                 
313 Lihat dalam Jim Igoe, Conservation and Globalization: A Study of National Parks and Indigenous 

Communities from East Africa to South Dakota (Belmont: Wadsworth/Thompson Learning, 2004), 

hal. 69. 
314 Igoe, Op.Cit., hal. 70. 
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telah menetapi kawasan yang ditunjuk sebagai kawasan konservasi.315 Konservasi 

benteng setidaknya memiliki tiga komponen, yaitu: 1) gagasan tentang ekosistem yang 

telah terancam oleh aktivitas manusia, tapi sekarang sudah direstorasi ke keadaan 

alaminya yang ‘perawan’; 2) dalam pembangunan konservasi benteng ini muncul 

diskursus yang melahirkan persepsi bahwa masyarakat yang disingkirkan adalah orang 

luar, bukan masyarakat asli yang menguasai lahan yang ditunjuk; dan 3) muncul 

perintah untuk menggunakan keuntungan dari konservasi guna keuntungan masyarakat 

lokal melalui proyek pembangunan dan pembagian keuntungan secara langsung.316 

Walaupun komponen ketiga menyiratkan adanya pengaruh gagasan community-based 

conservation yang baru saja muncul dan lebih menguntungkan bagi masyarakat lokal, 

tapi otoritas kawasan konservasi seringkali hanya fokus pada mempertahankan batas 

kawasan konservasi dari orang luar dan tidak membagi yuridiksinya sama sekali 

dengan masyarakat lokal maupun institusi lokal.317 

Paradigma konservasi benteng yang diterapkan dalam pengelolaan konservasi, 

khususnya TN, ini juga disebut dalam berbagai istilah, seperti “fences and fines,” 

“fences and guns,” dan “colonial approach.”318 Berbagai istilah ini mengacu pada satu 

gagasan besar untuk mendirikan kawasan konservasi yang pengelolaannya sedikit 

sekali atau sama sekali tidak memberikan akses masyarakat lokal untuk terlibat. Untuk 

                                                 
315 Vaccaro, Beltran, dan Paquet, Loc.Cit., hal. 256. 
316 Igoe, Op.Cit., hal. 70. 
317 Vaccaro, Beltran, dan Paquet, Loc.Cit., hal. 256. 
318 Jesse S. Ayivor, Chris Gordon, dan Yaa Ntiamoa-Baidu, “Protected Area Management and 

Livelihood Conflicts in Ghana: A Case Study of Digya National Park,” Parks, 19.1 (2013), 37–50, 

hal. 37. 
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menjaga keberadaan Kawasan konservasi ini pemerintah melakukan cara-cara 

militeristik guna membatasi akses masyarakat yang dianggap mengancam ekosistem 

dan fauna yang ada di dalam kawasan. Paradigma ini terus mendominasi pengelolaan 

kawasan konservasi selama berbad-abad lamanya, bahkan ketika masa kolonial telah 

berakhir dan sekalipun pendekatan baru dalam pengelolaan kawasan konservasi sejak 

tahun 1980-an319, yaitu community-based conservation yang lahir dari diskursus 

pembangunan berkelanjutan. Paradigma baru ini mengadopsi perspektif utilitarian 

yang lebih menghargai hak dan keberadaan masyarakat lokal, tapi paradigma 

pengelolaannya tetap menggunakan model konservasi benteng yang telah terbukti 

menimbulkan perlawanan di berbagai belahan negara Dunia Ketiga.320 Pembahasan di 

bagian selanjutnya akan memaparkan bagaimana perlawanan yang dilakukan oleh 

masyarakat Jurang Koak karena penunjukan konservasi yang telah menghilangkan 

akses mereka. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
319 Rights and Resources Initiative, Protected Areas and the Land Rights of Indigenous Peoples and 

Local Communities (Washington D.C, 2015), hal. 2. 
320 Ayivor, Gordon, dan Ntiamoa-Baidu, Loc.Cit., hal. 37. 
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BAB VI 

MEMPEREBUTKAN KONTROL AKSES SUMBERDAYA HUTAN DI 

LERENG GUNUNG RINJANI 

Desa Bebidas merupakan desa yang berada di dataran tinggi. Letaknya berada di sekira 

600-700 mdpl. Desa ini merupakan satu dari sekian banyak desa yang berada di lereng 

Gunung Rinjani. Jaraknya kurang lebih 30 km dari pusat pemerintahan Kabupaten 

Lombok Timur, Kota Selong. Jika perjalanan dilakukan dari Kota Selong setidaknya 

ada dua rute yang dapat dilalui untuk mencapai Desa Bebidas, yaitu melalui Jalan Raya 

Sukamulia dan Jalan Raya Korleko. Masing-masing rute membutuhkan perjalanan 

darat dengan waktu kurang lebih 1 jam. Desa Bebidas merupakan salah satu desa 

terakhir sebelum masuk ke jalan menuju Desa Bayan, desa yang memiliki peradaban 

tertua di Pulau Lombok. 

Sebagai desa yang berada di atas dataran tinggi, jalan ke Desa Bebidas 

didominasi kontur yang menanjak. Namun perjalanan bisa dikatakan relatif nyaman 

karena kondisi jalan yang tergolong baik. Udara segar khas dataran tinggi, sawah dan 

kebun masyarakat yang hijau dan pohon hutan menjulang tinggi di kiri kanan jalan 

akan menemani perjalanan ke desa ini. Bukit-bukit yang dimanfaatkan untuk bercocok 

tanam dengan sistem terasering atau sengkedan menambah cantiknya pemandangan  

desa ini. Masyarakat Desa Bebidas juga terlihat hidup aman dan tenteram dalam 

kesederhanaan sebagaimana masyarakat di Lombok kebanyakan seolah tidak ada 

masalah yang terjadi.  
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Hanya saja bertolak belakang dengan tampak permukaan yang terkesan tenteram, 

sebetulnya Desa Bebidas menyimpan bara konflik antara masyarakat Dusun Jurang 

Koak dan otoritas pengelola kawasan TNGR dalam bentuk perebutan akses ke dalam 

kawasan tersebut pasca ditetapkannya sebagai kawasan konservasi jenis SM, 

selanjutnya TN. Bahkan perebutan akses ini tidak hanya terjadi pada masa setelah 

Reformasi, tapi juga telah berjalan sejak pemerintahan Orde Baru. Perebutan akses 

pada akhirnya memunculkan konflik yang memiliki pola berbeda pada masing-masing 

generasi. Pola konflik yang digunakan dalam membahas penelitian ini mengacu pada 

pembagian pola konflik menurut Sandole, yaitu: 1) konflik laten; 2) konflik manifes; 

dan 3) konflik manifes agresif.321 

Konflik manifes bisa dipahami sebagai konflik yang melibatkan setidaknya dua 

belah pihak yang memiliki tujuan berbeda, tapi konfliknya tak kelihatan secara 

langsung. Konflik manifes sendiri konflik yang melibatkan setidaknya dua belah pihak 

yang memiliki tujuan berbeda, dan masing-masing pihak berusaha saling 

menghancurkan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sementara itu, konflik 

manifes agresif merupakan konflik yang melibatkan setidaknya dua belah pihak yang 

memiliki tujuan berbeda, dan berusaha menghancurkan satu sama lain, baik dengan 

kekerasan fisik maupun psikologis.322 Dalam kasus di Jurang Koak, ada lima generasi 

yang melakukan perlawanan, tapi lima generasi dalam pembahasan penelitian ini 

                                                 
321 Lihat dalam Suharko, “Masyarakat Adat Versus Korporasi: Konflik Sosial Rencana Pembangunan 

Pabrik Semen di Kabupaten Pati Jawa Tengah Periode 2013-2016,” Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik, 20.2 (2016), 97–116 (hal. 99). 
322 Ibid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



187 

 

disederhanakan menjadi dua berdasarkan pola konfliknya, yaitu perlawanan generasi 

terdahulu dimana pola konfliknya bersifat laten, dan perlawanan generasi kelima 

dimana pola konfliknya bersifat manifes dan cenderung manifes agresif sebagaimana 

yang akan dibahas sebentar lagi pada bagian ini. 

6.1 Konflik Laten Dalam Perlawanan Terdahulu Terhadap Konservasi 

Penunjukan kawasan konservasi yang memasukkan lahan garapan masyarakat 

Jurang Koak ke dalam kawasan berakhir dengan keluarnya masyarakat. Keluarnya 

masyarakat dari kawasan ini menjadi konsekuensi logis dari penunjukan kawasan 

konservasi yang berasal dari konsepsi tentang alam yang ‘perawan’ dan bebas dari 

aktivitas manusia sejak masa kolonial. Hal ini sesuai dengan penjelasan Brockington, 

bahwa masyarakat yang telah menggarap lahan dan tinggal di kawasan konservasi akan 

mengalami ekslusi dari kawasan tersebut. Ekslusi masyarakat ini sendiri terdiri dari 

dua proses: 1) ekslusi masyarakat secara paksa dari rumah mereka; dan 2)  ekslusi 

secara ekonomi dimana masyarakat kehilangan mata pencaharian mereka323 

sebagaimana yang dialami oleh masyarakat Jurang Koak.  

Ekslusi karena penunjukan konservasi ini tentu saja akan berakhir dengan 

hilangnya akses masyarakat sampai seterusnya. Inilah yang membuat kemiskinan 

makin runyam di pedesaan sekitar hutan karena masyarakat kehilangan ruang 

hidupnya. Kemiskinan ini juga secara simultan akan membuat degradasi hutan akan 

                                                 
323 Dan Brockington dan James Igoe, “Eviction for Conservation : A Global Overview,” Conservation 

and Society, 4.3 (2006), 424–70, hal. 425. 
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semakin parah karena masyarakat akan mencari cara untuk bertahan hidup dengan 

berusaha mendapatkan akses mereka ke dalam hutan. Karenanya konservasi yang 

berasal dari tata kelola hutan ilmiah warisan kolonial ini dipandang memiliki hasil yang 

kontra-produktif oleh Peluso. Lebih lengkap Peluso menegaskan, sistem pengelolaan 

hutan yang tadinya diharapkan dapat menjadi cara untuk melindungi sumberdaya hutan 

dan agar dapat terus memberikan kesejahteraan bagi kehidupan rakyat justru semakin 

merunyamkan kemiskinan di pedesaan. Lebih parah lagi memunculkan konflik yang 

berkepanjangan antara masyarakat dan negara.324  

Dari penjelasan berdasarkan Brokington dan Peluso di atas, dapat disimpulkan 

bahwa pendirian kawasan konservasi akan berakhir dengan ekslusi yang mengakhiri 

akses masyarakat yang telah menetap di kawasan yang ditunjuk sebagai kawasan 

konservasi. Melalui ekslusi ini, mereka tak hanya kehilangan akses terhadap hutan, tapi 

juga kehilangan mata pencaharian karena masyarakat masih menggantungkan hidup 

dari sumberdaya hutan. Dengan demikian mereka dimiskinkan. Sebagai hasil akhir dari 

kondisi kemiskinan akibat penunjukan kawasan konservasi, masyarakat akhirnya 

melakukan perlawanan sehingga menimbulkan konflik antara agen konservasi negara 

dengan masyarakat.  

Brockington lebih jauh menjelaskan alasan dari perlawanan masyarakat 

seringkali muncul terhadap kawasan konservasi. Brockington menyatakan bahwa 

perlawanan seringkali muncul tidak hanya karena masyarakat kehilangan tempat 

                                                 
324 Peluso, Rich Forest, Poor People: Resource Control and Resistance in Java, Op.Cit., hal. 6. 
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tinggal dan mata pencaharian, tapi juga karena berbagai alasan lain: 1) penghapusan 

simbolik oleh negara terhadap sejarah, memori dan keterwakilan mereka di dalam 

lanskap kawasan konservasi tersebut; 2) hilangnya kekuasaan dan kontrol atas 

lingkungan mereka akibat peraturan konservasi yang membuat mereka memiliki 

sedikit kontrol; dan 3) gangguan sistem nilai lain dalam sistem ekonomi lokal, seperti 

komodifikasi kehidupan satwa dan alam untuk wisatawan yang bisa membayar, tapi 

masyarakat lokal sendiri tidak mampu.325 Dalam kasus di Jurang Koak, masyarakat 

tidak sekedar mengalami penghilangan kontrol terhadap lahan yang sebelumnya telah 

mereka kelola sebagai sumber mata pencaharian untuk subsisten, tapi juga kehilangan 

sejarah dan memori mereka atas lahan tersebut.  

Kendati BTNGR mengklaim sebelumnya tidak pernah ada konflik dengan 

masyarakat Desa Bebidas dan desa sekitarnya akibat perlawanan karena hilangnya 

akses.326 Namun klaim BTNGR ini dibantah oleh masyarakat. Menurut versi 

masyarakat bibit perlawanan terhadap kontrol negara melalui konservasi ini telah ada 

jauh sebelumnya. Ini dapat dilihat dari munculnya kelompok perlawanan lintas 

generasi yang dipimpin oleh seorang tokoh. Marsihin menjelaskan perkembangan 

perlawanan yang dilakukan masyarakat Jurang Koak: 

“Dulu memang ada perlawanan... . Perlawanannya itu terjadi sejak Orde Baru 

tahun 1970-an. Tahun 1970-an itu masyarakat melawan dipimpin oleh H. 

Mansur, tahun 1980 dipimpin lagi oleh H. Mansur. Terus tahun 1988 

                                                 
325 Brockington dan Igoe., Loc.Cit., hal. 425 
326 Surat Klarifikasi Permasalahan Perambahan Kawasan TN Gunung Rinjani di Pesugulan. Didapatkan 

dari Daniel Alexander Roesang, Koordinator Pengamanan dan Kebakaran Hutan Balai Taman 

Nasional Gunung Rinjani. Surat ini tidak dipublikasikan. 
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dipimpin oleh Roh Parman. Kemudian tahun 1990 dipimpin oleh Amaq 

Sarsanah dan Amaq Jalan...”327 

Dari penjelasan Marsihin di atas diketahui setidaknya ada empat generasi yang 

telah melakukan perlawan terhadap dominasi negara di lahan sengketa. Perlawanan ini 

ternyata tidak muncul ketika pemerintah kolonial melakukan penetapan kawasan SM 

Gunung Rinjani yang menutup akses masyarakat, tapi justru terjadi pada masa Orde 

Baru. Artinya, ada rentang waktu sampai hampir 30 tahun masyaraat mulai memiliki 

kesadaran untuk melakukan perlawanan dalam merebut kembali hak mereka atas lahan 

tersebut karena munculnya tokoh-tokoh perlawanan yang memimpin gerakan. Jika 

dirangkum berdasarkan kronologi sejarahnya sejak sebelum pendudukan pemerintah 

kolonial sampai lahan masyarakat dimasukkan ke dalam kawasan konservasi hingga 

memunculkan perlawanan, perlawanan masyarakat di Jurang Koak dapat diringkas 

dalam tabel di bawah ini: 

Tabel 6. 1 Kronologi Penguasaan Lahan dan Perlawanan Masyarakat Jurang 

Koak 

Tahun Peristiwa Keterangan 

1740 Penguasaan lahan berada di bawah Kerajaan 

Karangasem Bali 

Masyarakat 

Lombok masih bisa 

menjalankan 

pengelolaan 

sumberdaya secara 

tradisional 

1894 Awal pengusaan lahan oleh pemerintah 

kolonial setelah perang Lombok antara 

masyarakat Lombok dibantu Belanda 

melawan Kerajaan Karangasem Bali usai 

Perang Lombok 

1895 Indisch Staatsblad Nomor 181 Tahun 1895 

yang membuat Lombok langsung pemerintah 

kolonial 

                                                 
327 Wawancara dengan Marsihin, tanggal 16 November 2017 di Tanah Adat Jurang Koak. 
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1930 Leluhur masyarakat Jurang Koak mulai 

membuka lahan di hutan Gunung Rinjani 

untuk aktivitas bercocok tanam 

Pembukaan lahan 

pertama kali 

dilakukan oleh 

leluhur masyarakat 

Jurang Koak dan 

Baloq Imah 

mendirikan bebaleq 

untuk menetap 

sementara ketika 

menjaga tanaman 

mereka dari hewan 

liar  

1941 Aktivitas bercocok tanam masyarakat berhenti 

karena pemerintah kolonial menunjuk lahan 

yang dibuka leluhur masyarakat  Jurang Koak 

sebagai SM seluas 40.000 ha setelah klasiran 

pertama dilakukan 

Leluhur masyarakat 

Jurang Koak terusir 

karena lahan yang 

mereka kelola 

masuk dalam 

kawasan SM yang 

ditunjuk 

pemerintah 

kolonial 

1942 Awal kekuasaan pemerintah militer Jepang 

setelah mengalahkan pemerintah kolonial 

1946 Lombok menjadi bagian dari Indonesia 

setelah Jepang menyatakan menyerah dan 

memberikan kemerdekaan pada Indonesia 

pada tahun 1945 dan secara otomatis 

penguasaan lahan berada di bawah kuasa 

pemerintahan baru 

1970 Perlawanan masyarakat Jurang Koak di bawah 

pimpinan Haji Mansur 

 

1979 Pemerintah Indonesia melakukan tata batas 

(temu gelang) dan menetapkan luas kawasan 

SM Gunung Rinjani seluas 41.330 ha 

SM Gunung 

Rinjani mengalami 

perluasan kurang 

lebih 1.330 ha dan 

kemudian menjadi 

salah satu argumen 

dasar masyarakat 

Jurang Koak 

melawan 

penguasaan lahan 

SM 

1980 Perlawanan masyarakat Jurang Koak masih di 

bawah pimpinan Haji Mansur 

 

1988 Perlawanan masyarakat Jurang Koak di bawah 

pimpinan Roh Parman 
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1990 Menteri Kehutanan mengeluarkan Surat 

Pernyataan Menteri Kehutanan Nomor 

448/Menhut-VI/90 tanggal 6 Maret 1990 yang 

menyatakan kawasan SM Gunung Rinjani 

berubah fungsi menjadi TN Gunung Rinjani 

dan pada tahun yang sama terjadi perlawanan 

masyarakat Jurang Koak di bawah pimpinan 

Amaq Sarsanah dan Amaq Jalan 

 

1997 Menteri Kehutanan menunjuk kawasan SM 

Gunung Rinjani menjadi TN melalui Surat 

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 

280/Kpts-VI/1997 tangal 23 Mei 1997 

 

2005 Menteri Kehutanan mengeluarkan Surat 

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 

298/Menhut-II/2005 tanggal 3 Agustus 2005 

yang mengukuhkan kawasan SM Gunung 

Rinjani menjadi TN dengan luas definitif 

41.330 ha 
Sumber: Diolah oleh peneliti 

Pada masa ini tak banyak yang dapat dijelaskan oleh masyarakat mengenai 

metode perlawanan yang dilakukan oleh pendahulu mereka. Hanya saja menurut 

penjelaskan mereka, pada masa ini strategi yang dilakukan dalam melawan terbilang 

lunak dan polanya bersifat laten. Mereka melakukan perlawanan secara diam-diam 

sebagaimana yang dijelaskan oleh Sulaeman, salah seorang anggota PTA JK: 

“Ya bagaimana masyarakat kita saja begini. Melihat orang yang pakai 

seragam saja sudah takut. Memang tidak ada sosok yang mampu 

menggerakkan masyarakat seperti sekarang. Dulu perlawanan dilakukan 

diam-diam saja.”328 

Bentuk metode perlawanan ini dipilih karena posisi masyarakat yang lemah. 

Negara Orde Baru memiliki posisi yang kuat dengan aparatus kekerasan yang menjaga 

                                                 
328 Wawancara dengan Sulaeman, salah satu Pejuang Tanah Adat pada tanggal 16 November 2017 Pukul 

13.12 WITA. 
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kawasan konservasi, sementara masyarakat yang rata-rata tidak berpendidikan tidak 

memahami cara untuk menuntut hak mereka. Jika melakukan perlawanan secara frontal 

hampir pasti perlawanan tersebut akan cepat dipadamkan dan akan merugikan mereka 

sendiri. Sehingga mereka lebih memilih untuk ‘mengalah’ dan melakukan perlawanan 

secara diam-diam. Hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Scott, bahwa petani 

yang menganggap diri mereka berhak atas tanah yang diklaim negara dapat memilih 

untuk berjongkok daripada menyerang secara terbuka karena mereka tahu bahwa 

pendudukan mungkin akan bertemu dengan angkatan bersenjata dan pertumpahan 

darah.329 

Scott memiliki istilah sendiri untuk menyebut bentuk perlawanan sebagaimana 

yang dilakukan oleh masyarakat Jurang Koak ini yaitu perlawanan sehari-hari 

(everyday resistance) dalam konteks perang kelas. Bentuk perlawanan ini dapat dengan 

mudah dipahami dengan membuat perbandingan antara dua bentuk perlawanan: 1) 

perlawanan sehari-hari; dan 2) pembangkangan langsung. Pada dasarnya dua bentuk 

perlawanan ini memiliki tujuan yang sama untuk memperkecil bahkan menolak klaim 

kelas dominan dan kemudian mengajukan klaim sendiri untuk mendapatkan kontrol 

atas properti dalam proses perlawanan ini. Karenanya klaim-klaim yang dilawan 

tersebut biasanya terkait dengan aspek material dari perang kelas, seperti pemilikan 

tanah, tenaga kerja, pajak, sewa dan seterusnya.330  

                                                 
329 James C. Scott, “Everyday Forms of Resistance,” Copenhagen Papers, 4.89, hal. 35. 
330 James C. Scott, Senjatanya Orang-Orang Yang Kalah (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000), hal. 

44. 
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Sekalipun kedua metode tersebut memiliki tujuan yang sama, Scott menjelaskan 

bahwa dua bentuk perlawanan ini memiliki metode perlawanan masing-masing yang 

berbeda. Dalam bentuk perlawanan pertama terdapat proses yang tenang dan setengah-

setengah dimana petani liar menggerogoti tanah-tanah perkebunan dan hutan negara, 

sementara dalam bentuk perlawanan kedua petani melakukan aksi langsung dengan 

menduduki tanah secara terbuka dan dengan terang-terangan menentang hubungan 

properti.331 Hal ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat Jurang Koak 

pada masa ini. Diceritakan proses perlawanan itu dilakukan secara diam-diam dengan 

menerobos batas hutan yang ditetapkan sebagai kawasan SM. Pengakuan salah 

seorang PTA JK, Amaq Novi, yang ditangkap pada konflik sejak tahun 2015 

menyiratkan bahwa aktivitas pembangkangan secara diam-diam telah lama dilakukan 

sebelum perlawanan terbuka.  

Dalam wawancara dengan peneliti, Amaq Novi membuat sebuah pengakuan 

bahwa sejak dulu masyarakat memang telah masuk ke dalam hutan untuk melakukan 

aktivitas penebangan hutan tanpa sepengetahuan pengelola kawasan konservasi. Amaq 

Novi menyebut aktivitas ini sebagai meramoq332 dimana dirinya mengaku sebagai 

salah satu pelaku. Hasil dari penebangan kayu dari hutan konservasi ini kemudian 

dijual untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari mereka.333 Pengakuan Amaw Novi 

                                                 
331 Ibid.. 
332 Meramoq adalah istilah dalam bahasa Lombok untuk menyebut aktivitas produksi kayu. Proses 

produksi kayu ini akan menghasilkan peramoq, yaitu kayu yang sudah dipotong berbentuk segi 

empat dengan ukuran tertentu. 
333 Wawancara dengan Amaq Novi, salah satu Pejuang Tanah Adat pada tanggal 3 Desember 2017 Pukul 

03.20 WITA 
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ini menguatkan penjelasan masyarakat mengenai perlawanan sebelum mereka. Namun 

metode perlawanan ini perlawanan ini berubah seiring dengan datangnya kebebasan 

politik pasca-Orde Baru. Selain itu, bentuk perlawanan secara diam-diam ini juga tak 

memberi perubahan yang berarti dalam akses masyarakat sehingga bentuk perlawanan 

diam-diam ini mulai ditinggalkan oleh masyarakat. 

6.2 Perlawanan Konfrontatif Generasi Kelima 

Setelah Reformasi, masyarakat tetap tidak mendapatkan akses mereka ke dalam 

kawasan sekalipun arus demokratisasi di segala lini, termasuk dalam pengelolaan hutan 

khususnya yang ditunjuk sebagai kawasan konservasi, membuat konsep-konsep lama 

yang diwariskan ditinjau ulang dan diperbaiki agar sesuai dengan semangat Reformasi 

terus bergaung. Persepsi mengenai keberadaan kawasan konservasi yang tidak 

bermanfaat di tengah masyarakat akhirnya semakin menguat. Persepsi ini tak berubah 

sampai akhirnya SM Gunung Rinjani dialihfungsikan menjadi TN pada tahun 1997. 

Amaq Novi mengatakan bahwa TNGR sama sekali tidak memberikan manfaat bagi 

kehidupan mereka yang hidup di pinggir hutan.334 Bahkan pembatasan terhadap akses 

mereka semakin menguat pada masa ini. Salah satu masyarakat yang menggarap lahan 

sengketa sampai mengatakan bahwa TNGR lebih kejam dari penjajah.335 

Dengan berkaca pada metode perlawanan yang dilakukan pendahulu mereka 

yang tidak memberikan perubahan terhadap akses mereka, mulailah mereka menyusun 

                                                 
334 Wawancara dengan Amaq Novi, salah satu Pejuang Tanah Adat pada tanggal 3 Desember 2017 Pukul 

03.20 WITA 
335 Video pengakuan dari Kamarudin, Petani Jurang Koak. Video diproduksi oleh Pos Klinik Perubahan 

Iklim kerjasama dengan AGRA Indonesia. 
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perlawanan yang lebih sengit dengan cara konfrontatif. Perlawanan ini dilakukan 

secara terbuka dengan melakukan pendudukan pada lahan yang mereka klaim sebagai 

tanah ulayat mereka. Sehingga bisa dikatakan perlawanan masyarakat kali ini 

menghasilkan konflik manifes. Mereka pertama kali melakukan pertemuan-pertemuan 

untuk membicarakan rencana reklaming. Pada malam Sabtu 13 Juni 2015 sebelum 

melakukan aksi reklaiming masyarakat melakukan pertemuan untuk membicarakan 

rencana perambahan. Beberapa poin yang dibicarakan dalam pertemuan pada malam 

Sabtu ini termasuk rencana untuk membagi lahan kepada masyarakat dengan luas 

bervariasi dan rencana untuk menanam pohon buah-buahan. 

Keesokan harinya, perlawanan masyarakat mulai dilakukan. Tepat pada hari 

Minggu, 14 Juni 2015 sore hari masyarakat bersama-sama masuk ke dalam kawasan 

untuk melakukan pembersihan dan pengukuran lahan. Jumlah masyarakat yang masuk 

sekira 20 orang dan berasal dari Dusun Jurang Koak, Desa Bebidas.336 Lahan yang 

diduduki oleh masyarakat berada di kawasan hutan Pesugulan dan dimana secara 

pembagian pengelolaan kawasan ini masuk Resort Aikmel, Seksi Pengelolaan TN 

Wilayah II. Menurut dokumen yang dikeluarkan oleh otoritas TNGR, lokasi 

pendudukan berada di Zona Rimba TNGR di sekitar Pal TN 465 sampai dengan pal 

TN 499. Terkait perkiraan luas lahan yang diduduki berbeda-beda, baik menurut pihak 

BTNGR maupun masyarakat. Masyarakat mengklaim lahan yang adat yang sekarang 

                                                 
336 Laporan Perambahan Kawasan Hutan Pesugulan TNGR. Didapatkan dari Daniel Alexander Roesang, 

Koordinator Pengamanan dan Kebakaran Hutan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani. Laporan ini 

tidak dipublikasikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



197 

 

mereka duduki sekira 150 ha. Sementara pihak BTNGR pada awal perambahan tahun 

2015 memperkirakan luasnya sekira 300 ha. Namun pada tahun 2017 perkiraan 

BTNGR ini berubah setelah melakukan pengukuran lapangan menjadi sekira 100 

ha.337  

Informasi mengenai aksi ilegal masyarakat ini baru diterima pada malam hari 

pukul 19.00 WITA oleh Kepala Resort Aikmel, dari salah seorang anggota polisi 

bernama Agus yang kebetulan tinggal di kawasan Pesugulan. Setelah mendapat 

informasi tentang aktivitas ilegal masyarakat ini otoritas TNGR tidak langsung 

bergerak ke lokasi perambahan. Petugas BTNGR baru bergerak ke lokasi pada 

keesokan harinya. Senin, 15 Juni 2015 pukul 09.30 WITA Kepala Resort Aikmel 

datang ke lokasi perambahan di sekitar Pal Batas TN 469. Kepala Resort Aikmel 

datang bersama 4 anggota Polisi Hutan (Polhut). Ketika sampai di lokasi, petugas 

BTNGR menemukan masyarakat sedang melanjutkan pembersihan pohon hutan. 

Jumlah mereka diperkirakan 70 orang dan masing-masing membawa senjata tajam 

untuk melakukan pembersihan lahan.  

Melihat tindakan masyarakat tersebut, petugas BTNGR segera berupaya untuk 

menghentikan mereka. Mereka kemudian dikumpulkan dan diberikan penjelasan 

mengenai status hutan yang sedang dirambah. Petugas BTNGR menjelaskan kepada 

masyarakat bahwa hutan yang sedang dirambah adalah kawasan TNGR dilindungi 

                                                 
337 Surat Klarifikasi Permasalahan Perambahan Kawasan TN Gunung Rinjani di Pesugulan. Didapatkan 

dari Daniel Alexander Roesang, Koordinator Pengamanan dan Kebakaran Hutan Balai Taman 

Nasional Gunung Rinjani. Surat ini tidak dipublikasikan. 
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oleh undang-undang. Pada saat dikumpulkan inilah masyarakat secara aklamasi 

menunjuk Amaq Wir sebagai ketua sekaligus penanggungjawab lapangan. Pada 

perkembangannya terbentuklah komunitas PTA JK yang diketuai oleh Amaq Wir. Jadi 

komunitas PTA JK dibentuk secara spontan pada saat masyarakat ditemukan sedang 

melakukan aktivitas pembersihan hutan.338 Sebagai tanggapan terhadap penjelasan 

petugas TNGR, perwakilan masyarakat menyampaikan bahwa lahan tersebut 

merupakan lahan leluhur mereka yang diwariskan secara turun temurun kepada 

mereka. Mereka bersikeras untuk tetap menduduki lahan tersebut. Dengan kata lain, 

masyarakat tidak mengakui sama sekali kontrol negara melalui BTNGR atas lahan 

yang diklaim sebagai lahan leluhur mereka.  

Tanggapan masyarakat tersebut membuat petugas TNGR memilih mundur 

dengan berbagai pertimbangan. Pertimbangan utama yang membuat petugas TNGR 

mundur adalah untuk menghindari bentrok fisik yang bisa merugikan kedua belah 

pihak. Terlebih saat itu jumlah petugas TNGR yang datang ke lokasi kalah jauh dari 

jumlah masyarakat yang sedang melakukan perambahan. Namun, petugas TNGR tetap 

memantau aktivitas masyarakat di kawasan tersebut dengan kembali lagi pada pukul 

11.30 WITA. Kali ini petugas TNGR datang bersama 4 orang personil Kepolisian 

Sektor (Polsek) Aikmel. Petugas TNGR dan polisi masih menemukan masyarakat 

melakukan aktivitas pembersihan lahan. Lagi-lagi petugas berupaya memberikan 

penjelasan kepada masyarakat perambah. Tapi tampaknya penjelasan petugas tidak 

                                                 
338 Wawancara dengan Amaq Novi, salah satu Pejuang Tanah Adat pada tanggal 3 Desember 2017 Pukul 

03.20 WITA 
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dihiraukan. Bahkan ketika petugas TNGR kembali pada pukul 15.30 WITA jumlah 

masyarakat yang melakukan pembersihan lahan semakin banyak.  

Penjelasan pihak TNGR mengenai peristiwa pada hari ini sedikit berbeda dengan 

penjelasan dari masyarakat. Menurut masyarakat pada hari ini mereka baru pertama 

mencoba menggarap lahan leluhur mereka. Mereka melakukan pembersihan lahan 

untuk bercocok tanam. Pembersihan lahan pertama kali ini dilakukan dengan 

melakukan ritual untuk meminta izin dulu kepada roh penguasa lahan yang akan 

mereka bersihkan. Baru kemudian pembersihan dilakukan dengan memanfaatkan alat 

yang telah dipersiapkan sebelumnya berupa parang dan senjata tajam lain.339 Namun 

di tengah aktivitas pembersihan tiba-tiba petugas TNGR datang dengan personil 

Polsek Aikmel dengan jumlah kurang lebih 40 orang. Mereka kemudian didesak untuk 

keluar dari lahan leluhur mereka. Tapi masyarakat menanggapi desakan petugas 

TNGR dan polisi dengan berusaha bertahan. 

Pada hari Selasa, 16 Juni 2015  pukul 14.00 petugas BTNGR kembali ke lokasi 

perambahan untuk melakukan kegiatan Pengumpulan Bahan Keterangan (Pulbaket). 

Tim Pulbaket datang ke lokasi bersama 3 anggota polisi; Sarapudin, Kepala Desa 

Bebidas; dan Bintara Pembina Desa (Babinsa). Dalam kegiatan Pulbaket ini petugas 

BTNGR menemukan masih banyak masyarakat yang sedang melakukan aktivitas 

pembersihan lahan. Kondisi hutan di kawasan Pesugulan semakin memprihatinkan 

karena semakin luasnya aktivitas masyarakat. Bahkan pada hari ketiga ini masyarakat 

                                                 
339 Wawancara dengan Amaq Novi, salah satu Pejuang Tanah Adat pada tanggal 3 Desember 2017 Pukul 

03.20 WITA 
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atas nama PTA JK yang dipimpin oleh Amaq Wir sudah melakukan pembagian lahan 

dimana masing-masing kepala keluarga (KK) mendapatkan jatah 10-11 are. Dalam 

pembagian ini masyarakat membatasi tanah mereka dengan tali rafia (polytape) dan 

memagarinya dengan bambu sebagaimana yang terlihat dalam gambar di bawah: 

Gambar 6. 1 Kawasan TNGR yang Sudah Dibersihkan dan Dibagi 

 
Sumber: Dokumentasi Front Mahasiswa Nasional (FMN) 

Dalam upaya mengakhiri aksi masyarakat, otoritas BTNGR meminta Sarapudin, 

Kepala Desa Bebidas, untuk ikut serta dalam penanganan aksi yang dilakukan 

masyarakat. Namun Sarapudin menyatakan tidak bisa menjamin kegiatan masyarakat 

akan berhenti. Sebaliknya Kepala Desa Bebidas meminta mediasi untuk 

mempertemukan BTNGR dan perwakilan masyarakat dan unsur pemerintah daerah. 

Sikap kepala desa ini mengundang pertanyaan petugas BTNGR. Belakangan 

kecurigaan mengarah pada Kepala Desa Bebidas periode 2011-2017 ini sebagai aktor 
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utama dalam aksi perambahan yang dilakukan oleh masyarakat.340 Kecurigaan adanya 

permainan pemerintah desa ini tidak hanya muncul karena sikap kepala desa yang 

cenderung menolak membantu petugas BTNGR, tapi juga diketahui pertemuan-

pertemuan yang dilakukan oleh masyarakat perambah ternyata difasilitasi oleh kepala 

desa dengan bentuk pertemuan desa untuk menyarukan gerakan mereka. Salah satu 

pertemuan ini dilakukan di Masjid Jurang Koak yang tidak jauh dari lokasi perambahan 

pada tanggal 23 Juni 2015.341 

Kecurigaan BTNGR ini dikonfirmasi oleh seorang petani penggarap lahan yang 

menolak disebut namanya. Menurut petani tersebut, orang yang pertama kali mengajak 

mereka untuk masuk ke dalam lahan memang Sarapudin. Hal ini juga dinyatakan oleh 

Pelitayatna, PJS Kepala Desa Bebidas, bahwa mantan kepala desa yang menggerakkan 

masyarakat. Masyarakat yang umumnya petani yang memang butuh tanah akhirnya 

ikut masuk menerobos kawasan hutan karena takut tidak kebagian jatah lahan. Menurut 

petani penggarap, Sarapudin mengatakan aksi tersebut dilakukan agar pemuda 

pengangguran dan petani yang tidak bertanah di Jurang Koak memiliki aktivitas untuk 

dikerjakan.342 

                                                 
340 Laporan Perambahan Kawasan Hutan Pesugulan TNGR (2015-2017). Didapatkan dari Daniel 

Alexander Roesang, Koordinator Pengamanan dan Kebakaran Hutan Balai Taman Nasional Gunung 

Rinjani. Laporan ini tidak dipublikasikan. 
341 Rencana Operasional Operasi Gabungan/Terpadu Penanganan Perambahan di Hutan Pesugulan Juni 

2015. Didapatkan dari Daniel Alexander Roesang, Koordinator Pengamanan dan Kebakaran Hutan 

Balai Taman Nasional Gunung Rinjani. Dokumen tidak dipublikasikan. 
342 Wawancara dengan Anonymous, salah satu petani penggarap lahan sengketa pada tanggal 3 

Desember 2017 Pukul 02.30 WITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



202 

 

Memang menurut pengakuan seorang pemuda Jurang Koak, selama ini mereka 

tidak memiliki banyak pilihan untuk hidup. Kurangnya lapangan pekerjaan dan 

rendahnya pendidikan ditambah kondisi kemiskinan membuat mereka harus merantau 

menjadi buruh sawit di Pulau Kalimantan. Dengan adanya lahan tersebut setidaknya 

mereka bisa mendapatkan 10-15 juta sekali panen untuk menyambung hidup. Bahkan 

ada yang sudah mampu membeli motor dari hasil panennya. Mereka merasakan 

manfaat dari aksi yang diinisiasi oleh kepala desa mereka. Karenanya bagi petani 

penggarap lahan di hutan Pesugulan, Sarapudin menjadi semacam ‘pahlawan’ yang 

memberi harapan bagi kelangsungan hidup mereka. 

Pada hari Rabu, 17 Juni 2015 sore hari petugas TNGR kembali ke lokasi 

perambahan dan memasang tulisan peringatan dan himbauan kepada masyarakat agar 

tidak melakukan perambahan. Namun pada hari Kamis, 18 Juni 2015 tulisan yang 

dipasang tersebut sudah tidak ada dan aktivitas pembersihan lahan masih terus 

berlangsung kendati tidak seramai hari sebelumnya. Pada hari ini petugas BTNGR 

bersama 10 personil Polhut dan 4 orang personil Polsek Aikmel serta Polres Lombok 

Timur menemukan satu orang masyarakat yang sedang melakukan penebangan pohon 

dan membersihkan belukar yang masih banyak di dalam kawasan. Lantas petugas 

menangkap orang tersebut dan kemudian diserahkan pada pihak kepolisian untuk 

diproses. Masyarakat mengungkap orang yang ditangkap tersebut bernama Amaq 

Halpi. Amaq Halpi menurut masyarakat ‘diculik’ oleh petugas TNGR. 

‘Penculikan’ oleh petugas TNGR ini menimbulkan reaksi di kalangan 

masyarakat. Keesokan harinya atau tepatnya hari Jum’at tanggal 19 Juni 2015 
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masyarakat berkumpul di depan Pondok Kerja Pesugulan yang tidak jauh dari lokasi 

perambahan. Masyarakat berniat untuk memprotes tindakan petugas TNGR, Namun 

menurut laporan BTNGR, masyarakat akan melakukan pembakaran bangunan 

tersebut. Aksi masyarakat ini berhasil diredam oleh anggota Polsek Aikmel dan 

masyarakat yang sebelumnya ditangkap dibebaskan. Hanya saja perlawanan 

masyarakat atas tindakan TNGR tidak berhenti sampai di situ. Pada hari Minggu 21 

Juni 2015 masyarakat merusak Pal Batas Trianggulasi TN dan melakukan pemasangan 

banner yang berisi klaim bahwa lahan tersebut merupakan tanah adat di jalan masuk 

kawasan.   

Gambar 6. 2 Banner yang Dipasang Masyarakat di Lahan yang Diklaim Tanah 

Adat Jurang Koak 

 

Sumber: Front Mahasiswa Nasional (FMN) 

Perlawanan masyarakat terhadap kontrol negara atas hutan yang mereka klaim 

sebagai tanah adat tergolong gigih. Ini terlihat dari ketidakberdayaan otoritas TNGR 

untuk mengeluarkan masyarakat dari lahan yang diduduki. Berbagai upaya yang 

dilakukan oleh otoritas TNGR, mulai dari upaya persuasif dengan memberikan edukasi 

bagi masyarakat dan upaya represif dengan menggerakkan aparatus kekerasan negara 
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untuk mengusir paksa masyarakat tetap tidak berhasil membuat masyarakat mundur 

dan keluar dari kawasan. Bahkan menurut pihak BTNGR setiap upaya persuasif yang 

dilakukan ditanggapi dengan memberikan ancaman dan intimidasi terhadap petugas. 

Sehingga petugas lebih memilih untuk mundur teratur sambil menyusun strategi 

terbaik untuk menyelesaikan konflik agar tidak merugikan masyarakat dan ekosistem 

di TN. Akhirnya masyarakat tetap menduduki lahan sampai hari ini dan bertahan 

dengan klaim mereka bahwa lahan yang sedang mereka kuasai adalah tanah adat. 

Hanya saja pengunduran diri dari pihak TNGR ini bukan tanpa konsekuensi. 

Ketika petugas TNGR memilih mengalah untuk menghindari peningkatan eskalasi 

konflik yang bisa berujung pada pertumpahan darah, masyarakat tetap melakukan 

aktivitas pembersihan lahan dan bercocok tanam di lahan tersebut. Akibatnya kondisi 

hutan Pesugulan semakin hari semakin memprihatinkan karena degradasi parah yang 

disebabkan aktivitas masyarakat yang berjumlah kurang lebih 650 KK dari Jurang 

Koak dan dusun sekitarnya di kawasan tersebut. Pohon-pohon besar yang berada di 

dalam kawasan telah ditebang habis dan diganti dengan pohon durian, jagung dan padi 

serta tanaman pertanian lain. Selain itu gubuk-gubuk yang didirikan dengan hasil kayu 

yang didapatkan dari kawasan tersebut juga menggantikan hutan primer yang telah 

lama dilindungi oleh otoritas TNGR. Ini bisa dilihat dari perbandingan citra satelit pada 

Februari 2015 dan bulan Oktober 2016 sebagaimana terlihat di dalam gambar di bawah 

ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



205 

 

 

 

 

Sumber: Balai Taman Nasional Gunung Rinjani 

Dari citra satelit pada bulan Februari 2015 (kanan) atau empat bulan sebelum 

perlawanan terbuka yang dilakukan masyarakat, terlihat tutupan lahan hutan yang ada 

di kawasan Pesugulan masih rapat oleh vegetasi yang tumbuh di kawasan tersebut. 

Namun tutupan hutan ini mulai mulai mengalami perubahan sejak masyarakat 

melakukan aksi perlawanan terbuka— atau yang disebut perambahan oleh BTNGR— 

pada bulan Juni 2015. Sampai tahun-tahun selanjutnya tutupan hutan ini mengalami 

Gambar 6. 3 Perbandingan Citra Satelit Tutupan Hutan Pesugulan 2015 dan 

2016 
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degradasi akibat aksi masyarakat. Ini terlihat dari citra satelit pada bulan Oktober 2016 

(kiri) atau sekira satu setengah tahun setelah masyarakat menduduki lahan. Citra satelit 

menunjukkan hutan Pesugulan telah terbuka cukup luas. Menurut perhitungan 

BTNGR, luas kawasan yang terdampak akibat aktivitas masyarakat lebih dari 100 ha. 

Masyarakat sendiri menyebut lahan adat dan yang sekarang mereka kuasai seluas 150 

ha. Sehingga masyarakat mengatakan mereka tidak akan melakukan pembukaan hutan 

lagi melebihi luas kawasan adat mereka. 

6.3 Jaringan Akses Antar Aktor Dalam Konflik Jurang Koak 

Kasus yang terjadi di kawasan TNGR sesungguhnya merefleksikan secara tepat 

pernyataan Ribot dan Peluso, bahwa sekalipun pihak yang tidak memilik hak legal 

yang didukung oleh masyarakat melalui hukum, adat istiadat dan konvensi tetap bisa 

mendapatkan akses sebuah sumberdaya dan mendapatkan keuntungan darinya.343 Ini 

karena akses tidak berpijak pada konsep properti yang membutuhkan hak legal, tapi 

fokus pada kekuasaan (power). Di lapangan akses fokus untuk mencari siapa yang 

sebetulnya mendapatkan keuntungan dari sesuatu dan dengan proses seperti apa. 

Secara empiris akses mencari tahu siapa (who) dan siapa yang tidak (who doesn’t) 

mendapatkan apa (what), dengan cara apa (what ways), kapan (when) atau dalam 

keadaan seperti apa (in what circumstances).344 Dengan mengacu pada pernyataan 

Ribot dan Peluso, dalam menjawab fokus teori akses di Jurang Koak, kasus ini akan 

                                                 
343 Ribot dan Peluso, Loc.Cit., hal. 164. 
344 Ribot dan Peluso, Loc.Cit., hal. 154. 
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terlebih dahulu  dirangkum ke dalam tabel di bawah dan kemudian akan dijelaskan 

dengan mengalir berdasarkan poin yang ada dalam tabel: 

Tabel 6. 2 Ringkasan Kasus Konflik Jurang Koak Dalam Analisis Teori Akses 

Kategori Keterangan 

Who PTA JK; petani penggarap; calon Kades nomor 2; dan 

pemerintah desa era Sarapudin 

Who Doesn’t Masyarakat kontra 

What Lahan hutan; dan produk hutan berupa kayu 

What ways Akses ilegal; dan akses struktural dan relasional 

When/in What 

Circumstances 

Masa Reformasi; mendekati pemilihan kepala desa dan 

pemilihan gubernur 
Sumber: Diolah oleh peneliti 

Pertanyaan tentang siapa (who) adalah pertanyaan tentan aktor dalam konflik 

akses. Tabel di atas memperlihatkan hanya satu kubu aktor yang sedang berusaha 

mendapatkan akses ke dalam kawasan. Namun secara sederhana bisa diamati bahwa 

aktor-aktor yang terlibat dalam konflik sebetulnya terdiri dari dua kubu, yaitu BTNGR 

yang berkepentingan untuk mempertahankan kontrol akses dan masyarakat Jurang 

Koak serta beberapa masyarakat dari dusun lain di sekitar hutan Pesugulan yang 

berkepentingan untuk mendapatkan akses. Dua kubu ini berada dalam posisi yang 

diametral, berhadap-hadapan dan saling melawan dengan tujuan untuk menghilangkan 

klaim pihak lawan atas lahan sengketa. Namun pada perkembangan selanjutnya banyak 

aktor yang ikut terlibat seiring proses yang dilakukan dalam mendapatkan keuntungan 

dari akses lahan dan produk hutan berupa kayu (what). Masing-masing pihak berusaha 

membentuk aliansi untuk memperkuat legitimasi mereka atas kawasan yang sama-

sama mereka klaim sebagai lahan dimana mereka memiliki legitimasi untuk 
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menguasainya berdasarkan bukti-bukti yang sama sekali berbeda. Bahkan 

perkembangan terbaru menunjukkan konflik ini semakin kompleks dengan terlibatnya 

aktor yang memiliki kepentingan politik elektoral. Di luar kedua kubu ini ada pula 

masyarakat yang menginginkan akses tapi kontra terhadap PTA JK. Selengkapnya 

tentang hubungan berbagai aktor yang terlibat dalam konflik ini bisa dirangkum dalam 

peta aktor di bawah: 

Gambar 6. 4 Peta Hubungan Aktor Dalam Konflik Jurang Koak 

 

Sumber: Diolah oleh peneliti 

Berdasarkan peta aktor konflik Jurang Koak di atas dapat dilihat dengan jelas 

betapa kompleksnya konflik yang terjadi di kawasan TNGR ini. Banyak aktor yang 

terlibat dan memiliki kepentingan berbeda dalam konflik ini. Namun jika dicermati 
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perselisihan utama terjadi antara BTNGR dan PTA JK. PTA JK ini terdiri dari 

masyarakat Jurang Koak yang melakukan penerobosan batas kawasan hutan TNGR 

dengan klaim kawasan yang dimasuki sebagai tanah adat. PTA JK membentuk aliansi 

dengan Front Perjuangan Rakyat (FPR) yang terdiri dari Aliansi Gerakan Reforma 

Agraria (AGRA) NTB, Front Mahasiswa Nasional (FMN) Lombok Timur, Serikat 

Perempuan Indonesia (Seruni) Lombok Timur, Pemuda Baru Indonesia (Pembaru), 

Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (Kabar Bumi).  

Selain membuat aliansi dengan mahasiswa dan aktivis agraria serta buruh, PTA 

JK juga memiliki hubungan yang dekat dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) 

Lombok Timur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), salah satu calon kepala 

desa yang akan ikut bertarung dalam pemilihan kepala desa serentak, dan pemerintah 

desa, bahkan untuk yang terakhir ini ada indikasi pemerintah desa mendukung aksi 

masyarakat. Namun di sisi lain, PTA JK memiliki hubungan yang cukup rumit dengan 

para penggarap sendiri karena alasan tertentu yang sifatnya politis. Tampaknya PTA 

JK tidak hanya memiliki masalah dengan masyarakat petani penggarap lahan yang 

mereka duduki. PTA JK bahkan memiliki hubungan yang rusak dengan mayoritas 

masyarakat Jurang Koak yang tidak mendukung aksi pendudukan mereka di kawasan 

TNGR. 

BTNGR sendiri sebagai aktor paling dominan dalam konflik ini didukung oleh 

aparatus kekerasan bersenjata seperti polisi, militer, dan polhut. Selain itu juga BTNGR 

berupaya membentuk aliansi dengan LSM dan masyarakat. Aliansi utama BTNGR 

adalah LSM-LSM lingkungan lokal yang peduli pada kondisi hutan Gunung Rinjani. 
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Sementara dengan masyarakat BTNGR berusaha mempengaruhi masyarakat kontra 

yang merasa dirugikan oleh aksi PTA JK dan secara tidak langsung juga mendukung 

kemenangan salah satu calon kepala desa. Namun dalam hubungan dengan Pemkab 

Lombok Timur, tampaknya cukup renggang, begitu pula hubungan BTNGR dengan 

Pemerintah Desa Bebidas, dan secara bersamaan juga memiliki hubungan yang tidak 

baik dengan calon kepala desa yang didukung PTA JK.  

Pemetaan aktor ini penting sebagai langkah awal untuk memahami bagaimana 

ekonomi politik dari hubungan antar aktor dalam setiap aksi yang mereka lakukan. 

Aspek ekonomi politiknya sendiri dapat dilihat dari hubungan yang terjadi antar aktor 

melalui apa yang disebut kontrol akses (access control) dan pemeliharaan akses (access 

maintenance) dalam hubungannya dengan sumberdaya yang diperebutkan. Ribot dan 

Peluso menyatakan: 

“The political-economic of our concept becomes evident when we divide 

social action into access control and access maintenance. Access control is 

the ability to mediate other’s access. Control... refers to the checking and 

direction of action, the function or power of directing and regulating free 

action. Maintenance of access requires expending resources or power to keep 

a particular sort of resourcess access open. Maintenance and control are 

complementary. They are social position that temporarily crytalize around 

means of access. Both are constitutive of relations among actors in relation 

to resource appropriation, management, or use. At the same time, the 

meanings and values of resources are often contested among those who 

control and those who maintain access. The idea of property being composed 

of rights and duties can be seen as a parallel distinction in which claiming of 

rights is a means of access control while the execution of duties is a form of 

access maintenance aimed at sustaining those rights. We speak of a third 

term, gaining access, as the more general process by which access is 

established.”345 

                                                 
345 Ibid., hal. 158-159 
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[Ekonomi politik dari konsep kami menjadi jelas ketika kita membagi aksi 

sosial menjadi kontrol akses dan pemeliharaan akses. Kontrol akses adalah 

kemampuan untuk menengahi akses lain. Kontrol... mengacu pada 

pemeriksaan dan arah dari aksi, fungsi atau kekuasaan dari pengarahan dan 

pengaturan aksi bebas. Pemeliharaan akses membutuhkan pengeluaran biaya 

atau kekuasaan untuk menjaga agar akses sumberdaya tertentu tetap terbuka. 

Pemeliharaan dan kontrol saling melengkapi. Keduanya adalah posisi sosial 

yang secara sementara mengkristal di sekitar sarana akses. Keduanya 

terbentuk dari hubungan antar aktor dalam hubungannya dengan peruntukan, 

manajemen, atau penggunaan sumberdaya. Pada waktu yang sama, makna 

dan nilai dari sumberdaya seringkali diperebutkan di antara mereka yang 

mengontrol akses dan mereka yang memelihara akses. Ide tentang properti 

yang terdiri dari hak bisa dilihat sebagai perbedaan yang sejajar dalam hal 

dimana pengajuan klaim hak adalah sarana kontrol akses sedangkan 

pelaksanaan kewajiban adalah bentuk pemeliharaan akses untuk 

mempertahankan hak tersebut. Kita berbicara tentang istilah ketiga, 

mendapatkan akses, sebagai proses lebih umum dimana akses dibangun.] 

Dengan memperhatikan penjelasan dari Ribot dan Peluso di atas, dapat 

disimpulkan bahwa aspek ekonomi politik dari akses dapat ditemukan dalam proses 

yang disebut sebagai kontrol akses dan pemeliharaan akses. Kedua proses ini sendiri 

terbentuk dari hubungan antar aktor dalam kaitannya dengan peruntukan, manajemen 

dan penggunaan sumberdaya. Di satu sisi kontrol akses dan pemeliharaan akses dapat 

saling melengkapi dalam aksi yang dilakukan seorang aktor, tapi di sisi lain aktor yang 

memiliki kepentingan berbeda, yaitu mereka yang ingin mengontrol akses dan 

memelihara akses juga dapat berada dalam posisi yang berhadap-hadapan dalam 

perebutan sumberdaya. Di luar kedua proses ini, ada pula yang disebut sebagai proses 

mendapatkan akses dimana proses ini merupakan proses umum yang terjadi ketika 

seorang aktor berusaha membangun akses atas sumberdaya tertentu. Selain tiga proses 

ini, akses juga melibatkan berbagai tipe relasi kekuasaan dan sarana yang harus 
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dianalisis untuk memahami jaringan akses (webs of access) antar aktor.346 Ribot dan 

Peluso menggunakan istilah “mekanisme” untuk menyebut proses, relasi, dan sarana 

yang digunakan dalam sebuah pertarungan akses. Tiga hal ini yang digunakan oleh 

seorang aktor dalam mendapatkan (gain), kontrol (control), dan memelihara 

(maintain) akses mereka. Berikut analisis masing-masing aktor utama dalam konflik 

ini terkait mekanisme yang mereka lakukan dalam mendapatkan, mengontrol dan 

memelihara akses mereka. 

Mekanisme Akses BTNGR 

Negara mendapatkan akses melalui legitimasi yang diwariskan oleh pemerintah 

kolonial. Pemerintah kolonial sendiri mendapatkan akses dari relasi yang dibangun 

dengan penguasa lokal. Akses ini kemudian dilegitimasi melalui berbagai diskursus 

berdasarkan ilmu pengetahuan dan peraturan hukum yang dikeluarkan untuk 

mengontrol akses aktor lain. Setelah itu negara membentuk institusi yang diberi mandat 

untuk melakukan kontrol di lahan yang menjadi domain negara. BTNGR dalam hal ini 

merupakan aktor yang diberi mandat oleh negara untuk melakukan kontrol di kawasan 

TNGR. Mereka memiliki otoritas berdasarkan peraturan legal yang dikeluarkan negara 

sehingga secara langsung juga memiliki akses legal pada sumberdaya yang ada di 

TNGR, dan juga memiliki peran penting untuk menjaga kekayaan negara dari aksi 

aktor lain yang merugikan.  

                                                 
346 Ibid. 
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Sebagai penjaga properti negara, BTNGR berperan dalam mengontrol akses di 

kawasan TNGR. Perannya dalam kontrol akses ini yang membuat BTNGR harus bisa 

melindungi kawasan dengan membatasi, bahkan menghilangkan akses aktor lain yang 

menurut hukum legal tidak sesuai. Dalam kasus konflik di Jurang Koak, BTNGR 

setidaknya melakukan dua pendekatan dalam melakukan kontrol akses menurut 

sifatnya: 1) upaya persuasif; dan 2) upaya represif.  Upaya persuasif BTNGR dapat 

dilihat dalam beberapa tindakan yang dilakukan seperti himbauan-himbauan yang 

dikeluarkan oleh BTNGR, baik berupa pamflet maupun sosialisasi di tengah 

masyarakat. Sementara represif yang dilakukan dapat dilihat melalui Operasi 

Gabungan (Opgab) dan penangkapan masyarakat yang dituding melakukan 

perambahan.  

Dua pendekatan yang dilakukan dalam mengontrol akses di kawasan TNGR ini 

masuk dalam mekanisme struktural dan relasional. Berikut penjelasan masing-masing 

upaya yang dilakukan BTNGR dalam mengontrol akses di kawasan TNGR. 

1. Akses Teknologi 

 Ada beragam teknologi yang dipakai oleh BTNGR dalam mengontrol akses di 

kawasan TNGR. Teknologi semacam spanduk dan pamflet digunakan oleh TNGR 

mungkin berguna untuk membuat masyarakat tetap jauh dari kawasan. Namun 

teknologi terpenting yang bisa disebut di sini adalah peta dan senjata api. Peta dalam 

kehutanan sesungguhnya bukan hanya gambar di atas kertas. Peta merupakan gambar 

yang sangat politis. Peluso mengatakan sebelum peta dikenal hutan menjadi ruang yang 

sangat ingin dikontrol oleh negara karena ruang ini sangat kritis. Dikatakan kritis 
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karena hutan biasanya menjadi basis dari para ‘penjahat’ dan ‘orang buangan’ serta 

kekuatan oposisi yang membahayakan dominasi penguasa. Karena itu dalam sejarah, 

peta pertama kali digunakan oleh negara-negara Eropa untuk menandai wilayah 

mereka secara politis, dan belakangan peta digunakan untuk manajemen 

sumberdaya.347 

Lebih lanjut, Peluso mengatakan dengan tegas bahwa secara instrinsik peta 

memang sangat politis, baik peta itu digambar untuk keperluan produksi maupun 

perlindungan peta tetap merupakan gambar ruang strategis suatu negara. Dalam hal ini 

peta memfasilitasi stratei akumulasi skala besar yang merugikan masyarakat penghuni 

hutan dan mengkonsolidasikan kontrol negara atas kawasan yang sensistif secara 

politis seperti zona perbatasan. Hal ini karena secara praktis, peta setidaknya memiliki 

dua fungsi: 1) melalui peta inilah otoritas negara memasukkan atau mengeluarkan 

masyarakat dari suatu kawasan dimana sumberdaya tersedia; dan 2) peta meningkatkan 

kontrol negara atas ruang yang memiliki sumberdaya berharga, tapi hal ini juga 

menjadi sumber dari kerusuhan sosial.348 Dengan mengetahui fungsi politis dari peta 

ini maka tidak heran dalam setiap pertemuan dan dokumen yang dikeluarkan BTNGR 

terkait konflik ini, seringkali BTNGR melampirkan peta untuk meyakinkan bahwa 

masyarakat tidak memiliki hak di dalam kawasan dan lahan sengketa tersebut masuk 

ke dalam kawasan TNGR yang dilindungi oleh negara. 

                                                 
347 Nancy Lee Peluso, “Whose Woods Are These? Counter-Mapping Forest Territories in Kalimantan, 

Indonesia,” Antipode, 27.4 (1995), 383–406, hal. 383. 
348 Ibid. 
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Senjata sendiri digunakan untuk mengusir masyarakat dari kawasan. Senjata ini 

dipegang oleh Polhut sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia 

Nomor: P.15/Menhut-II/2014 Tentang Pengelolaan Senjata Api di Linkungan 

Kementerian Kehutanan, Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik 

Negara Bidang Kehutanan. Melalui senjata ini Polhut memberikan pesan kepada para 

aktor yang berpotensi membahayakan keutuhan ekosistem di dalam kawasan TNGR 

agar tidak mendekati kawasan dan melakukan aktivitas ilegal. Tapi senjata api yang 

digunakan oleh Polhut BTNGR tidak pernah ditembakkan karena upaya persuasif lebih 

diutamakan. Terlebih masyarakat yang melakukan penerobosan kawasan hutan tidak 

pernah melawan petugas hingga membahayakan jiwa mereka. 

2. Akses Otoritas 

BTNGR sebagai aktor pemegang kontrol akses kawasan TNGR mendapatkan 

mandat secara legal sesuai hukum negara sejak kawasan SM Gunung Rinjani 

ditetapkan sebagai TN. Sebagai salah satu Unik Pelaksanan Teknis (UPT) Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang bertanggungjawab pada Direktorat 

Jendral Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, memiliki tugas pokok dan 

fungsi (Tupoksi) yang berkaitan dengan kontrol akses di kawasan TNGR. Tugas pokok 

BTNGR, sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 

P.7/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana 

Teknis Taman Nasional adalah menyelenggarakan konservasi sumberdaya alam dan 

ekosistemnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Kemudian untuk 

menjalankan tugas pokok ini, BTNG menjalankan beberapa fungsi di antaranya adalah 
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perlindungan dan pengamanan kawasan.349 Jadi BTNGR mendapatkan otoritas legal 

sebagai pemegang kontrol di kawasan TNGR. Melalui otoritas ini BTNGR dapat 

menggunakan kekuasaannya untuk melakukan pengusiran dan menutup akses 

masyarakat yang ada di sekeliling kawasan TNGR. 

3. Akses Pengetahuan 

Sebelumnya telah dibahas mengenai diskursus konservasi yang didasarkan pada 

ilmu pengetahuan secara historis. Dalam pembahasan tersebut terlihat jelas peran dari 

pengetahuan yang tidak sekedar sebagai sesuatu yang netral. Dalam diskursus dapat 

dilihat bagaimana pengetahuan digunakan sebagai alat untuk mengontrol sumberdaya. 

Pengetahuan selain melegitimasi penguasaan atas sumberdaya juga menghalangi akses 

aktor lain dalam mengakses sumberdaya. Akses ditutup dengan alasan untuk 

melindungi kawasan dataran tinggi yang dipandang penting untuk pasokan air dan 

melindungi dataran yang lebih rendah dari longsor. Selain itu, ilmu pengetahuan juga 

digunakan sebagai alasan untuk melindungi spesies pohon dan hewan dari kepunahan. 

Dua bentuk gagasan yang lahir dari ilmu pengetahuan ini sama-sama berdampak  pada 

akses masyarakat akses karena untuk melakukan perlindungan negara membentuk 

teritori khusus yang bebas dari aktivitas manusia. 

Gagasan ini yang direproduksi juga oleh BTNGR dalam menghalangi akses 

masyarakat. Dalam laporan yang dikeluarkan misalnya, BTNGR menyatakan bahwa 

                                                 
349 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional, 2016. 
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kawasan yang diduduki masyarakat sangat penting untuk menjaga ketersediaan sumber 

air di Lombok. Sehingga jika terus diduduki dan dirubah menjadi lahan untuk bercocok 

tanam, maka sumber air yang ada di Lombok juga akan berkurang. Selain itu pihak 

BTNGR juga menyatakan kawasan itu rawan longsor sehingga membahayakan 

masyarakat sendiri yang bermukim di bawah kawasan. Di sisi lain, ilmu pengetahuan 

dalam bidang kehutanan yang diwariskan oleh pemerintah kolonial melahirkan stigma 

bagi masyarakat yang tidak memiliki hak secara legal dalam mengakses sumberdaya. 

Mereka dituduh sebagai perambah, peladang liar, penghuni liar dan lain sebagainya.   

4. Akses Negosiasi dan Relasi Antar Institusi 

Dalam mengontrol akses di kawasan TNGR, pihak BTNGR juga melakukan 

negosiasi dan membangun relasi antar institusi. Relasi ini dibangun tidak hanya dengan 

institusi pemerintah yang berwenang untuk melakukan pengamanan dan penindakan 

seperti pemerintah provinsi, polisi, tentara dan lain-lain.Tapi relasi juga dibangun 

dengan kalangan masyarakat yang melakukan perambahan. Dalam relasi dengan 

masyarakat perambah ini terjadi negosiasi antara BTNGR dengan masyarakat. BTNGR 

yang menginginkan kontrol terus berjalan di kawasan TNGR menawarkan skema 

perhutanan sosial dalam bentuk Hutan Kemasyarakatan (HKm) pada masyarakat. 

Upaya ini yang menjadi salah satu faktor yang membuat petani penggarap terbelah. 

Para petani umumnya berkepentingan memelihara akses mereka, sementara yang 

memegang kontrol atas lahan yang sedang mereka garap sekarang berada di tangan dua 

aktor, yaitu PTA JK dan negara melalui BTNGR. Dalam situasi ini para petani terbelah, 

ada yang mencari perlindungan untuk mengamankan akses mereka pada PTA JK, tapi 
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ada juga petani yang menandatangani kesepakatan untuk menerima HKm agar mereka 

bisa terus mengelola lahan tersebut.  

Mekanisme Akses PTA JK 

Dalam kasus konflik ini, PTA JK tidak sekedar melakukan akses ilegal, tapi juga 

menggunakan mekanisme struktural dan relasional akses untuk meneguhkan akses 

mereka ke dalam kawasan TNGR. Mekanisme ilegal terlihat dari penerobosan batas 

kawasan hutan yang dilakukan oleh masyarakat tanpa izin otoritas TNGR. Mereka 

melakukannya dengan berkumpul dan masuk secara bersama-sama ke dalam kawasan 

untuk melakukan perambahan atau pendudukan secara ilegal menyalahi regulasi yang 

ditentukan oleh negara. Ribot menyebut ini sebagai mekanisme ekstra-legal.350 Dalam 

kajian yang lebih luas, terutama dalam studi gerakan sosial, bentuk mekanisme ekstra-

legal ini seringkali dianggap sebagai bagian dari gerakan sosial baru (new social 

movement) karena gerakan mereka yang cenderun berbasis otonom, anti-institusi, dan 

anti-otoritarian serta menolak campur tangan negara.351 

Sebagaimana yang dilakukan oleh PTA JK, mekanisme ekstra-legal ini dilakukan 

dengan mempertahankan sikap garis keras dan memilih konfrontasi langsung dengan 

agen negara. Karenanya mekanisme yang dilakukan oleh PTA JK dalam mendapatkan 

akses ke dalam sumberdaya hutan TNGR sama sekali berbeda dengan empat generasi 

sebelum mereka sekalipun sama-sama dilakukan dengan mekanisme ilegal. Empat 

                                                 
350 Ribot, Loc.Cit., hal. 310. 
351 Muhammad Afandi, “Perlawanan Ekstra Legal: ‘Transformasi Perlawanan Petani Menghadapi 

Korporasi Perkebunan,’” Bhumi, 12.37 (2013), hal. 65. 
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generasi sebelum mereka melakukan pencurian sumberdaya hutan secara sembunyi-

sembunyi, di saat generasi kelima atau PTA JK melakukan mekanisme ilegal 

bernuansa gerakan sosial baru yang dilakukan secara konfrontatif menolak otoritas 

agen negara di tanah yang mereka sebut sebagai tanah adat. Dalam hal ini, PTA JK 

melakukan perambahan, bahkan reklaim lahan, yang menurut hukum konservasi dan 

pencegahan perusakan hutan termasuk sebagai kejahatan.352  

Namun tentu saja dalam pembahasan akses, kejahatan hanya soal perspektif dari 

masing-masing aktor. Dalam perspektif BTNGR masyarakat yang tergabung dalam 

komunitas PTA JK yang melakukan pendudukan lahan konservasi adalah para 

penjahat, tapi dalam memahami akses tidak boleh hanya terpaku pada hukum negara 

karena aktor yang melakukan perambahan, dalam hal ini PTA JK, juga memiliki 

sumber legitimasi untuk menguatkan klaim mereka. Sumber legitimasi lain ini yang 

selanjutnya membentuk salah satu mekanisme struktural dan relasional akses dalam 

bentuk ‘perang’ diskursif yang dilakukan oleh PTA JK terhadap otoritas BTNGR 

dalam rangka mengontrol dan memelihara akses mereka setelah akses berhasil 

didapatkan ke dalam kawasan secara ilegal. Selengkapnya mengenai beberapa 

mekanisme akses struktural relasional yang dilakukan oleh PTA JK: 

 

 

                                                 
352 Lihat Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang 

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Indonesia, 1990); Republik Indonesia, 

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Perusakan Hutan,” 2013. 
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1. Akses Teknologi 

Ada beragam teknologi yang dipakai dalam aksi pendudukan yang dilakukan 

oleh PTA JK. Mulai dari teknologi sederhana seperti, bateq atau semacam parang, 

linggis, cangkul, bambu dan polytape sebagai pembatas, spanduk atau banner sampai 

teknologi yang tergolong canggih seperti alat berat semacam gergaji mesin dan 

eskavator. Teknologi-teknologi ini dipakai untuk mendapatkan dan mengontrol akses 

ke dalam kawasan hutan TNGR. Alat-alat ini bisa dibagi menurut fungsinya dalam 

akses. Ada alat yang digunakan untuk mendapatkan akses dan ada alat yang digunakan 

untuk mengontrol akses, tapi ada juga alat yang digunakan untuk mendapatkan 

sekaligus mengontrol akses.  

Alat-alat seperti parang, linggis, cangkul, gergaji mesin dan eskavator misalnya 

digunakan oleh PTA JK untuk mendapatkan akses ke dalam hutan. Dalam aksi awal 

mereka menggunakan parang, linggis, dan cangkul untuk membersihkan lahan dengan 

menebang pohon dan semak belukar serta mencabut akar pohon agar mudah 

dimanfaatkan untuk aktivitas bercocok tanam. Setelah akses terbangun, mereka 

selanjutnya menggunakan teknologi yang lebih canggih seperti gergaji mesin untuk 

memotong pohon yang berukuran besar dan memotong pohon yang sudah ditebang 

menjadi peramoq dengan ukuran-ukuran tertentu. Eskavator sendiri digunakan untuk 

membuat jalan untuk memudahkan akses ke dalam kawasan yang telah diduduki. Salah 

satu anggota PTA JK menyatakan bahwa eskavator ini digunakan dengan sistem sewa. 
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Saat itu disewa oleh Edi Putra alias Amaq Dewi. Mereka menyewa eskavator dari 

perusahaan bernama PT. Pramana Artha Raharja, Mataram.353 

Setelah akses ke dalam kawasan terbangun, PTA JK kemudian berusaha 

mengontrol akses kawasan dengan berbagai teknologi seperti spanduk atau banner, 

bambu dan polytape, serta parang. Spanduk atau banner dalam kasus ini berfungsi 

sebagai penanda bahwa lahan yang berada dalam kawasan TNGR itu sekarang telah 

berada di bawah kontrol PTA JK. Dengan kata lain, mereka menyampaikan pesan 

melalui spanduk agar otoritas lain yang mengklaim lahan yang tersebut berada di 

bawah kontrolnya agar tetap menjauh. Namun BTNGR sebagai otoritas legal yang 

mengontrol lahan tersebut tentu saja tidak tinggal diam. BTNGR terus berupaya untuk 

menghilangkan klaim akses PTA JK sehingga parang juga digunakan untuk melakukan 

ancaman dan intimidasi terhadap petugas BTNGR. Jadi parang di sini tidak sekedar 

berfungsi sebagai alat ekstraksi sumberdaya tapi juga sekaligus sebagai alat untuk 

melakukan ancaman terhadap aktor yang mengklaim lahan tersebut.  

Polytape dan bambu juga punya fungsi vital dalam kasus konflik ini. PTA JK 

sebagai otoritas yang mengendalikan petani penggarap di dalam lahan menggunakan 

alat-alat ini untuk mengontrol akses para penggarap secara internal. Caranya adalah 

dengan membagi lahan-lahan tersebut menggunakan polytape atau bambu per KK. 

Dengan menggunakan alat ini PTA JK meminimalisir konflik antar para penggarap 

                                                 
353 Berkas Perkara Nomor: BP 03/V/BTNGR-1/PPNS/2016, Kementrian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Balai Taman Nasional 

Gunung Rinjani. Didapatkan dari Daniel Alexander Roesang, Koordinator Pengamanan dan 

Kebakaran Hutan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani. Berkas ini tidak dipublikasikan. 
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agar tidak saling mengklaim lahan yang akan merugikan perlawanan mereka. Selain 

itu, cara ini juga berguna untuk menentukan aliran keuntungan, baik berupa 

keuntungan ekonomi maupun keuntungan politis, yang akan didapatkan oleh PTA JK 

dalam relasi mereka dengan masing-masing KK.  

2. Akses Otoritas 

Perlu kiranya dibedakan terlebih dahulu PTA JK dengan petani penggarap dalam 

kasus ini. PTA JK sebetulnya hanya semacam proxy dari elit Desa Bebidas dalam 

melawan dominasi BTNGR. Mereka umumnya terdiri dari petani pula dan bertugas 

dalam mengorganisasi masyarakat melakukan perlawanan di lapangan dan memastikan 

keuntungan terus mengalir kepada elit Desa Bebidas. Namun elit desa yang menjadi 

dalang dari perlawanan ini sendiri berada dan bermain di luar ‘struktur’ PTA JK. Para 

petani penggarap sendiri murni para petani tak bertanah atau bertanah namun terolong 

petani gurem dan para pemuda pengangguran yang bingung melakukan aktivitas apa 

untuk menyambung hidup. Dengan kata lain, PTA JK dengan elit Desa Bebidas di 

belakang mereka merupakan subjek yang mengontrol lahan yang diduduki di saat para 

petani penggarap adalah objek dari kontrol yang dilakukan oleh PTA JK. Jadi pihak 

yang memiliki otoritas dalam kasus ini sebetulnya bukan PTA JK, tapi elit desa yang 

berada di belakang mereka. 

Dengan mengetahui latar belakang aktor penggerak sebagai kelas elit di Desa 

Bebidas sebetulnya sudah kelihatan darimana otoritas ini didapatkan. Elit yang 

dimaksud di sini tidak lain adalah Kepala Desa Bebidas, Sarapudin; Kepala Dusun 

Jurang Koak, Tarsan alias Amaq Ibin; dan salah seorang anggota DPRD Lombok 
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Timur, Satriajaya, yang masih ada hubungan darah dengan Kepala Desa Bebidas. 

Satriajaya adalah adik dari Sarapudin. 354 Selain tiga orang ini, ada juga Sulaeman alias 

Amaq Nanda yang masuk ke dalam struktur PTA JK dan juga merupakan adik dari 

Sarapudin. Dua orang pertama yang memiliki otoritas besar dalam menggerakkan 

masyarakat. Meminjam Weber, mereka memiliki otoritas legal-rasional yang 

memungkinkan mereka untuk mengerakkan masyarakat yang dikuasai.   

Masing-masing dari mereka memiliki peran dalam konflik ini. Sarapudin 

berperan sebagai penggagas dari aksi perambahan yang dilakukan oleh masyarakat. 

Dia yang pertama kali mereproduksi cerita tentang Masyarakat Adat Jurang Koak. 

Setiap petani penggarap yang ditanya mengenai sejarah Masyarakat Adat Jurang Koak, 

hampir pasti mereka akan merujuk pada perkataan Sarapudin. Amaq Ibin sendiri 

menjadi koordinator lapangan yang mengorganisasi masyarakat dalam aksi 

perambahan. Sementara itu, Satriajaya memainkan peran di dalam parlemen lokal 

melalui otoritasnya sebagai wakil rakyat dengan membela diskursus yang digunakan 

oleh PTA JK guna memperkuat legitimasi mereka atas sumberdaya di kawasan TNGR. 

3. Akses Pengetahuan 

Para penggerak utama dalam kasus konflik ini bukanlah orang bodoh yang tidak 

punya pengetahuan soal sistem hukum di Indonesia. Sarapudin yang ditengarai sebagai 

aktor utama sendiri dari latar belakangnya merupakan seorang mantan guru. Selain itu, 

                                                 
354 Laporan Perambahan Kawasan Hutan Pesugulan TNGR. Didapatkan dari Daniel Alexander Roesang, 

Koordinator Pengamanan dan Kebakaran Hutan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani. Laporan ini 

tidak dipublikasikan. 
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Sarapudin juga seorang sarjana hukum cum politikus. Dengan latar belakang seperti ini 

tampaknya Sarapudin telah sadar mengenai “celah” yang dapat ditempuh dalam 

mendapatkan akses dan memenangkan pertarungan diskursif dengan otoritas TNGR. 

Celah yang dimaksud di sini adalah dengan memanfaatkan pluralisme hukum yang 

masih berlaku di Indonesia. Hal ini terlihat dari narasi yang digunakan oleh aktor 

penggagas ketika perlawanan ini direncakan. Hanya saja bahasa yang digunakan lebih 

sederhana mengikuti pendidikan masyarakat yang memang rendah, seperti misalnya 

bahwa aksi mereka merupakan aksi legal yang telah disetujui oleh presiden dan 

menteri. Selanjutnya Sarapudin dan PTA JK juga menjanjikan kepada masyarakat 

bahwa presiden akan mengeluarkan izin agar bisa dikelola oleh masyarakat.355 

Pluralisme hukum secara sederhana dapat dipahami sebagai situasi dimana arena 

sosial diisi oleh berbagai macam sistem hukum yang berlaku. Dalam hal ini sistem 

hukum yang diakui bukan hanya hukum negara, tapi juga hukum normatif lain yang 

berlaku di sebuah wilayah tertentu seperti sistem hukum adat dan agama. Pluralisme 

hukum ini di satu sisi dapat memicu harmoni dalam kehidupan sosial rakyat, tapi di 

sisi lain juga dapat menimbulkan ketegangan.356 Harmonisasi terjadi ketika pengakuan 

diberikan terhadap sistem hukum ini setelah syarat-syarat yang ditentukan negara 

dipenuhi, sementara ketegangan terjadi manakala negara melakukan penolakan 

                                                 
355 Laporan Perambahan Kawasan Hutan Pesugulan TNGR. Didapatkan dari Daniel Alexander Roesang, 

Koordinator Pengamanan dan Kebakaran Hutan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani. Laporan ini 

tidak dipublikasikan. 
356 Myrna A. Safitri, Beragam Jalur Menuju Keadilan: Pluralisme Hukum dan Hak-hak Masyarakat 

Adat di Asia Tenggara, ed. oleh Marcus Colchester dan Sophie Chao (Jakarta: Epistema Institute, 

2012). 
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terhadap kedaulatan masyarakat untuk mengikuti sistem hukum mereka sendiri. Inilah 

yang dimanfaatkan oleh aktor penggerak konflik untuk mendapatkan akses sekalipun 

mereka harus menempuh cara ilegal dan berhadapan secara frontal serta konfrontatif 

dengan agen negara. Dalam akses, pluralisme hukum ini sangat menguntungkan karena 

aksi ekstra-legal akan sulit untuk ditindak disebabkan pluralisme hukum memberi 

peluang bagi terjadinya kontestasi antara hukum yang berlaku357 ketika argumen-

argumen dari diskursus di luar hukum negara direproduksi kembali.  

4. Akses Melalui Negosiasi dan Relasi Sosial 

Setidaknya ada tiga aktor penting yang memiliki relasi kuat dengan PTA JK 

dalam mempertahankan akses mereka di kawasan TNGR, yaitu kelompok mahasiswa 

dan aktivis yang terhimpun dalam aliansi FPR, dan Pemkab. Lombok Timur. Aktor-

aktor ini memiliki peran masing-masing dalam mendukung perlawanan PTA JK. 

Pertama, FPR yang terdiri dari AGRA NTB, FMN Lombok Timur, Seruni Lombok 

Timur, Pembaru Jurang Koak, Kabar Bumi dan organisasi sayap mereka yang lain 

merupakan aliansi dari PTA JK. Organisasi-organisasi ini memiliki peran penting 

dalam mendukung PTA JK melalui aksi-aksi yang mereka lakukan baik di level lokal 

maupun level nasional. Aksi yang dilakukan FPR biasanya berbentuk protes melalui 

demonstrasi, kecaman terhadap TNGR secara nasional, dan menggelar Panggung 

Budaya untuk memperlihatkan keberpihakan mereka.  

                                                 
357 Ribot, Loc.Cit., hal. 311. 
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Demonstrasi dan kecaman biasanya dilakukan oleh FPR sebelum dan sesudah 

Opgab dilaksanakan oleh BTNGR. Salah satu aksi besar yang dilakukan oleh FPR 

adalah aksi demonstrasi setelah tiga PTA JK, yaitu Rusmin alias Amaq Wir, Sulaeman 

alias Amaq Nanda dan Sapi’i alias Amaq Novi;  ditangkap pada tahun 2016. Aksi ini 

dilakukan pada bulan 10-11 Oktober 2016 ketika sidang putusan terhadap dua 

terdakwa, Amaq Nanda dan Amaq Novi, akan dibacakan. Pada kesempatan ini FPR 

turun ke jalan bersama masyarakat Jurang Koak dan berperan dalam mengorganisasi 

masyarakat yang ikut serta. Massa yang ikut berpartisipasi dalam aksi yang dilakukan 

FPR ini cukup besar. Massa yang terdiri dari para orang tua, laki-laki dan perempuan, 

bahkan anak-anak ini tumpah ruah di jalan menuntut pembebasan atas tiga orang PTA 

JK yang ditangkap di depan kantor bupati, DPRD, SPTN TNGR Wilyah II dan 

Pengadilan Negeri Selong. Menurut mereka penangkapan tersebut adalah bentuk dari 

kriminalisasi atas masyarakat adat. Mereka merasa tidak bersalah masuk ke dalam 

kawasan secara ilegal, sebaliknya menuding TNGR yang merampas lahan adat mereka. 

Demonstrasi ini biasanya juga kemudian diikuti dengan kecaman secara nasional. 

Alurnya dimulai dari Pengurus Pusat AGRA yang meminta pimpinan wilayah untuk 

menyerukan sikap politik terhadap kondisi yang sedang terjadi. Seruan dari pusat ini 

kemudian diteruskan ke organisasi lain yang sejalan dengan arah perjuangan AGRA 

seperti FMN, Kabar Bumi, Pembaru, Seruni dan lain-lain. Mereka yang memainkan 

peran menggalang dukungan luas dengan membentuk opini bahwa petani sedang 

dikriminalisasi dan mengalami penindasan melalui media sosial. Dalam hal ini yang 

menyuarakan kecaman tersebut bukan hanya AGRA, FMN, Kabar Bumi, Pembaru, 
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Seruni dan lain-lain yang berada di wilayah NTB, tapi dilakukan oleh seluruh 

organisasi tersebut di semua wilayah provinsi.  

Sementara itu, Panggung Budaya dilakukan setidaknya sebanyak dua kali oleh 

FPR, yaitu pada tahun 2016 dan tahun 2017. Pada tahun 2016 Panggung Budaya 

dilakukan di depan Taman Makam Pahlawan Selong dan pada tahun 2017, tepatnya 

tanggal 5 November 2017, Panggung Budaya dilakukan di lahan sengketa bertepatan 

dengan Gawe Adat. Panggung Budaya yang dimaksud di sini berisi persembahan karya 

dalam bentuk syair dan puisi maupun lagu-lagu yang lumrah dinyanyikan dalam 

kegiatan aktivisme, seperti lagu-lagu dari band Marjinal. Gawe Adat sendiri 

merupakan sebuah acara yang dilakukan untuk mensyukuri keberhasilan petani 

mempertahankan lahan tersebut. 

Menariknya Gawe Adat ini tampaknya diinisiasi oleh AGRA. Dalam situs 

resminya AGRA menyebut secara jelas acara ini sebagai Gawe Adat AGRA. Bahkan 

judul dari artikel yang mereka tulis mengenai gawe adat ini adalah “Tuntut Tinjau 

Ulang Penetapan TNGR, AGRA Gelar Gawe Adat.”358 Hal ini tampak biasa, tapi dari 

sini dapat diketahui AGRA juga punya kepentingan di Jurang Koak. Dalam acara ini 

AGRA menentukan “Perkuat Persatuan Kaum Tani dan Perluas Organiasi Untuk 

Melawan Skema Monopoli Tanah Oleh Tuan Tanah TNGR” sebagai tajuk. Barangkali 

tajuk yang diambil AGRA dalam Gawe Adat ini akan memperjelas kepentingan AGRA 

di Jurang Koak. AGRA sebenarnya merupakan organisasi baru yang masuk di NTB. 

                                                 
358 AGRA, “Tuntut Tinjau Ulang Penetapan TNGR, AGRA Gelar Gawe Adat” 

<https://agraindonesia.org> [diakses 20 Maret 2019]. 
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Mereka memiliki kepentingan untuk memperluas organisasi mereka di akar rumput. 

AGRA ingin membuat Jurang Koak sebagai basis dan memandang para petani 

penggarap lahan sengketa sebagai anggota AGRA.359 Jadi AGRA tidak sekedar 

membela masyarakat, mereka juga mendapatkan keuntungan dengan menghimpun 

massa dan membangun basis perjuangan di desa-desa sebagaimana dalam kasus di 

Desa Bebidas. 

Kedua, PTA JK sadar bahwa Opgab yang dilakukan oleh BTNGR secara terus 

menerus dan penghancuran perlawanan mereka secara lembut telah berhasil 

melemahkan masyarakat yang sebelumnya bersikukuh mempertahankan lahan 

sengketa sampai titik darah penghabisan. Hanya soal waktu perlawanan mereka pada 

akhirnya akan dipatahkan oleh aparatus negara. Dalam situasi ini aktor penggagas dan 

PTA JK berusaha menggalang dukungan dari Pemkab Lombok Timur dengan dengan 

melayangkan surat atas nama PTA JK. Tujuan akhir mereka untuk mendapatkan 

legitimasi legal berupa pengakuan dari pemerintah daerah atas eksistensi mereka. 

Relasi yang dekat antara PTA JK dan Pemkab Lombok Timur terlihat dari berbagai 

pernyataan yang dilontarkan oleh Ali Bin Dachlan yang saat itu masih menjabat 

sebagai Bupati Lombok Timur periode 2013-2018. 

Pada 8 Agustus 2015, atau satu bulan setelah masyarakat masuk ke dalam 

kawasan dengan menggunakan klaim tanah adat, Ali Bin Dachlan melalui media massa 

lokal meminta masyarakat untuk menunjukkan bukti keberadaan Masyarakat Adat 

                                                 
359 AGRA, “Kaum Tani Dalam Ancaman Pengusiran Pasukan Operasi Gabungan TNGR, Lombok 

Timur-NTB” <https://agraindonesia.org> [diakses 20 Maret 2019]. 
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Jurang Koak dan menyatakan kesiapan pemerintah untuk memberikan pengakuan.360 

Menanggapi permintaan bupati, pada 10 Agustus 2015 PTA JK menyatakan siap 

memberikan bukti dan memberikan foto bukti keberadaan Masyarakat Adat Jurang 

Koak pada Bupati Lombok Timur.361 Lantas dua satu bulan kemudian, tepatnya 7 

Oktober 2015, Ali Bin Dachlan mengeluarkan pernyataan yang cenderung berpihak 

pada perjuangan masyarakat Jurang Koak. Dalam pernyataannya di media massa lokal, 

dia secara terang-terangan menyerang otoritas TNGR.  

Menurutnya TNGR sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan (KLHK) tidak mengetahui kondisi di daerah yang dia pimpin. 

Baginya pemerintah pusat melalui KLHK hanya bisa mengeluarkan surat keputusan 

tanpa tahu kondisi riil lapangan. Dia juga menyentil BTNGR yang hanya bisa 

memegang ‘gambar.’ Ketidaktahuan dari agen pemerintah pusat ini yang dalam 

pandangannya menimbulkan masalah di lapangan. Padahal menurutnya tanah tersebut 

milik masyarakat berdasarkan pada foto-foto yang sudah diberikan oleh masyarakat. 

Lantas dengan berpegang pada prinsip otonomi daerah, Ali Bin Dachlan menyatakan 

siap mengeluarkan surat keputusan untuk mengakui keberadaan Masyarakat Adat 

Jurang Koak.362 

Keberpihakan Ali Bin Dachlan ini terus terlihat di sepanjang masa 

kepemimpinannya. Pada tanggal 19 September 2017 Ali Bin Dachlan mengeluarkan 

                                                 
360 “Bupati Minta Warga Tunjukkan Bukti Hak Ulayat,” Suara NTB (Mataram, 8 Agustus 2015). 
361 “Pejuang Adat Siap Tunjukkan Bukti,” Suara NTB (Mataram, 10 Agustus 2015). 
362 “Bupati Lotim Siap Berikan Pengakuan Hak Adat,” Suara NTB (Mataram, 7 Oktober 2015). 
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surat bernomor 180.1/430/LHK/2017 yang ditujukan kepada Menteri Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan. Surat ini berisi empat poin penting. Tiga poin pertama terkait 

kondisi yang terjadi di Jurang Koak, sementara poin keempat berisi permintaan Ali Bin 

Dachlan atas nama Bupati Lombok Timur kepada Menteri LHK. Di dalam poin 

keempat sendiri ada beberapa permintaan: 

1. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia yang menetapkan kawasan 

Jurang Koak Desa Bebidas sebaai kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani untuk 

ditinjau ulang karena apabila dipaksakan akan menimbulkan permasalahan dan 

konflik terus menerus antara masyarakat dan pemerintah; 

2. Tidak melakukan pengusiran/tindakan represif yang berlebihan terhadap 

keberadaan masyarakat di lokasi tersebut; 

3. Tidak menyuruh masyarakat menandatangani pengakuan bahwa tanah tersebut 

merupakan kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani dengan melakukan 

intimidasi. 

Belakangan Ali Bin Dachlan juga ikut dalam acara Gawe Adat yang digelar oleh 

AGRA di lahan sengketa pada 4-5 November 2017.  
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Gambar 6. 5 Ali Bin Dachlan dan Sarapudin Dalam Gawe Adat AGRA 

 

Sumber: Front Mahasiswa Nasional (FMN) 

Dalam acara ini Ali Bin Dachlan diminta untuk memberi sambutan. Dia 

berpidato singkat dan kembali mengeluarkan pernyataan yang dikeluarkan dua tahun 

lalu, bahwa tanah yang diduduki oleh PTA JK sekarang ini adalah tanah milik 

masyarakat. Namun berbeda dengan pernyataannya sebelumnya, dia tak lagi sesumbar 

akan mengeluarkan surat keputusan untuk mengakui keberadaan Masyarakat Adat 
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Jurang Koak, sebaliknya menyatakan dia tak memiliki wewenang untuk mengeluarkan 

pengakuan dalam bentuk surat keputusan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 Tentang Pemerintah Daerah. Dia hanya berjanji untuk mengupayakan peninjauan 

ulang atas surat keputusan pengukuhan kawasan TNGR yang dikeluarkan pemerintah 

pusat pada tahun 2005.363 Pada akhirnya sampai masa kepemimpinannya berakhir, Ali 

Bin Dachlan tidak pernah mengeluarkan surat pengakuan keberadaan Masyarakat Adat 

Jurang Koak. Tapi dengan keberpihakannya ini Ali Bin Dachlan mendapatkan 

keuntungan politis-elektoral dari PTA JK dalam pesta demokrasi di NTB. Hal ini akan 

dibahas dalam bagian di bawah mengenai pertanyaan tentang keadaan (circumstances) 

yang membuat kontrol PTA JK tetap bertahan sampai sekarang. 

5. Akses Identitas Sosial 

Sudah jelas dikatakan oleh Ribot dan Peluso bahwa identitas sosial juga bisa 

digunakan dalam mendapatkan akses ke dalam sumberdaya tertentu. Identitas sosial ini 

bisa berupa identitas agama, profesi, etnis, jenis kelamin dan lain-lain. Dalam kasus 

konflik di Jurang Koak, masyarakat menggunakan identitas adat sebagai cara untuk 

mendapatkan dan mempertahankan akses di kawasan TNGR. Untuk mendukung klaim 

identitas adat mereka sebagai pihak yang berdaulat di dalam kawasan TNGR mereka 

tidak hanya mereproduksi diskursus spiritualis yang dapat ditemukan dalam 

masyarakat hukum adat pada umumnya, tapi juga membentuk ‘struktur’ adat. Ini 

terlihat dari klaim yang seringkali dilontarkan berbasis situs peninggalan leluhur dan 

                                                 
363 AGRA, “Tuntut Tinjau Ulang Penetapan TNGR, AGRA Gelar Gawe Adat.” 
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adanya nilai yang telah berlaku di kawasan tersebut. Namun masalah muncul ketika 

klaim ini dikonfrontasi dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh negara jika mereka 

ingin mendapatkan pengakuan. Menurut pengakuan dari Marsihin, mereka belum 

memiliki awig-awig atau peraturan adat. Pun, struktur yang mereka buat juga 

sebetulnya tidak ada karena memang hanya dibuat secara spontan pada saat tertangkap 

sedang melakukan pembersihan lahan. Terlebih pada perkembangannya, PTA JK dan 

petani penggarap mengalami perpecahan internal sehingga otomatis struktur 

sebelumnya tidak berlaku lagi. Tapi yang jelas identitas sosial yang digunakan oleh 

masyarakat adat ini telah berhasil membuat mereka bertahan mengontrol lahan di 

kawasan TNGR sampai sekarang. 

Situasi yang berlaku di alam Reformasi telah memberikan peluang bagi 

masyarakat untuk masuk ke dalam kawasan TNGR. Menurut Wulan, di masa 

Reformasi konflik kehutanan banyak terjadi diakibatkan lima hal, yaitu: 1) perambahan 

hutan; 2) pembatasan akses; 3) alih fungsi; 4) kerusakan hutan; dan 5) pencurian kayu. 

Lima kondisi ini diakibatkan ketika keruntuhan Orde Baru banyak aktor yang 

sebelumnya lemah menjadi berani ketika masa Reformasi untuk melawan dengan 

melakukan aksi ilegal. Jika pada masa Orde Baru mereka tidak akan berani untuk 

melawan karena negara yang sangat kuat. Tapi kondisi terbalik ketika masa Reformasi. 

Pada tahun 2000 konflik kehutanan mengalami lonjakan tajam karena pada tahun inilah 

puncak masa transisi dan terjadinya euforia Reformasi yang mendorong berbagai aktor 
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mengambil kesempatan dengan memanfaatkan ketidakjelasan peraturan yang ada.364 

Sampai sekarang ketidakjelasa ini juga terjadi dengan adanya pluralisme hukum 

sehingga membuat aktor penggagas aksi masyarakat Jurang Koak memanfaatkan celah 

ini untuk mendapatkan akses ke dalam kawasan. 

Di luar masalah ketidakpastian hukum di atas, ada pula kondisi lain yang terkait 

dengan kepentingan politik dari elit penggerak masyarakat. Aksi pedudukan lahan 

pertama kali dilakukan oleh masyarakat pada tahun 2015 dengan diinisiasi oleh 

Sarapudin, Kepala Desa Bebidas. Sebagai kepala desa periode 2011-2017, Sarapudin 

akan lengser dua tahun lagi dan Desa Bebidas akan memilih kepala desa yang baru. 

Tepat tanggal 13 Desember 2017 Desa Bebidas akan ikut Pemilihan Kepala Desa 

Serentak bersama dengan 158 desa lain di Kabupaten Lombok Timur. Pemilihan 

kepala desa inilah yang cukup besar mempengaruhi relasi akses antara PTA JK dan 

para petani penggarap.  

Dalam pemilihan kepala desa ini ada empat calon yang bertarung di Desa 

Bebidas sebagaimana yang dapat dilihat di bawah: 

                                                 
364 Wulan dkk., hal. 15. 
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Gambar 6. 6 Calon Kepala Desa Bebidas 2017 

 

Sumber: Marsihin 

Satu calon di antara empat calon dalam gambar di atas merupakan adik dari 

Sarapudin. Calon yang dimaksud adalah calon nomor urut 2. Sulaeman atau Amaq 

Nanda berperan sebagai juru bicara PTA JK dalam kasus konflik di Jurang Koak. Jadi 

sosoknya memang cukup dipandang, terlebih dia adik dari kepala desa yang bagi petani 

penggarap adalah pahlawan yang membuat hidup mereka lebih baik. Sulit tidak 

mengatakan aksi ini kemudian dimanfaatkan oleh Sarapudin untuk mempertahankan 

kekuasaan keluarganya di Desa Bebidas. Seorang petani menyatakan dengan hati-hati 

ketika ditanya apakah ada hubungan antara aksi mereka dengan kepentingan politik, 

dia hanya mengatakan kalimat singkat “sepertinya ada.” 365  

                                                 
365 Wawancara dengan Anonymous, salah satu petani penggarap lahan sengketa pada tanggal 3 

Desember 2017 Pukul 02.30 WITA 
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Belakangan peneliti mengetahui melalui pengamatan bahwa ada semacam 

perjanjian antara PTA JK dan petani penggarap. PTA JK menginginkan para petani 

tidak berpaling dari esensi perjuangan. Menurut PTA JK lahan yang sekarang diduduki 

harus dipertahankan dan untuk mempertahankannya harus memilih tokoh PTA JK 

sendiri dalam pemilihan kepala desa, yaitu calon nomor urut 2, Sulaeman. Bagi yang 

tidak memilih Sulaeman akan dikeluarkan dari lahan. Caranya dengan menumpulkan 

daftar nama petani yang menandatangani persetujuan HKm yang diajukan oleh 

BTNGR.  

Gambar 6. 7 Surat Persetujuan Masyarakat Terhadap HKm 

 

Sumber: Marsihin 
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Bagi PTA JK, masyarakat yang menandatangani persetujuan tersebut adalah 

pengkhianat yang telah melenceng dari esensi perjuangan karena poin-poin yang ada 

di dalam surat persetujuan tersebut mementahkan seluruh klaim yang dibangun oleh 

PTA JK. Dari sini terlihat bagaimana aktor penggerak masyarakat menggunakan 

kontrol akses melalui PTA JK untuk mendapatkan keuntungan politis dari petani 

penggarap. Setidaknya Sulaeman mendapatkan suara dari 650 KK lebih dalam satu 

tempat. Ini suara yang cukup besar jika melihat daftar pemilih yang hanya 5271 jiwa.  

Di sisi yang berlawanan BTNGR juga tampaknya membangun hubungan dengan 

salah satu calon kepala desa. Kendati ketika dikonfirmasi pihak BTNGR menyatakan 

yang penting jangan Sulaeman agar penyelesaian konflik di TNGR cepat dilakukan, 

tapi BTNGR terlihat memiliki hubungan dengan calon nomor 4, Harmaen. Ini bisa 

dilihat dari arah dukungan yang diberikan oleh Amaq Novi dan Amaq Wir. Mereka 

berdua telah keluar dari PTA JK. Mereka memilih keluar karena merasa dikhianati. 

Mereka pernah ditangkap bersama Sulaeman pada tahun 2016. Mereka masing-masing 

menjalani vonis pidana selama 1,6 tahun penjara subsider Rp 50.000.000. Saat tiga 

orang ini ditangkap, para petani penggarap lahan sebetulnya tidak hanya turun jalan 

melakukan protes. Dalam penjelasan Amaq Novi, pasca mereka ditangkap para petani 

penggarap diminta mengeluarkan uang dengan jumlah tertentu untuk membayar 

subsider tiga PTA JK yang ditangkap. Tapi setelah uang terkumpul dan diserahkan 

kepada keluarga Sarapudin, hanya Sulaeman lah yang dibayarkan dan keluar dari 

penjara. Mereka sendiri tetap di dalam penjara dan uang yang dikumpulkan sepeserpun 
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tidak diterima oleh keluarga yang mereka tinggalkan selama masa hukuman.366 Karena 

itu mereka lebih memilih membangun relasi dengan BTNGR. Dari relasi yang mereka 

bangun ini BTNGR memberikan mandat kepada mereka untuk menjadi 

penanggungjawab dari masyarakat yang telah menandantangani persetujuan HKm. 

Di luar persoalan politik tersebut, petani yang menggarap lahan sengketa yang 

umumnya berusaha memelihara akses mereka terpecah. Sebelum aksi pendudukan 

dilakukan, aktor yang memegang kontrol akses lahan di TNGR hanya negara dengan 

BTNGR sebagai perwakilannya. Masyarakat hanya memelihara akses pada aktor ini 

jika akses ke dalam kawasan diberikan. Tapi setelah aksi pendudukan, kontrol sekarang 

berada dalam dua kekuatan yang saling berlawanan, yaitu BTNGR dan PTA JK dengan 

elit desa yang ada di belakang mereka. Di satu sisi BTNGR bisa saja menutup akses 

mereka dengan aparatus kekerasan negara yang terus melancarkan aksi untuk mengusir 

mereka. Sementara di sisi lain, PTA JK dan elit desa juga bisa menutup akses mereka 

ke dalam sumberdaya jika mereka dituding ingkar dari esensi perjuangan yang 

dilancarkan PTA JK.  

Kondisi ini tentu saja membuat petani gamang dan akhirnya pecah menjadi dua 

kubu yang saling melawan. Ada yang coba memelihara akses mereka dengan 

mengikuti permintaan PTA JK untuk memilih Sulaeman dalam pemilihan kepala desa, 

tapi ada juga yang berusaha memelihara akses mereka dengan menyetujui tawaran 

HKm dari BTNGR dan memilih Harmaen. Di akhir, Sulaeman kalah dan Harmaen 

                                                 
366 Wawancara dengan Amaq Novi, salah satu Pejuang Tanah Adat pada tanggal 3 Desember 2017 Pukul 

03.20 WITA 
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keluar menjadi pemenang dalam pemilihan. Tanaman dari para petani yang tercantum 

namanya dalam daftar nama masyarakat yang menyetujui HKm akhirnya dirusak dan 

akses mereka dicabut oleh PTA JK. 
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BAB VII 

PENUTUP 

 

7.1 Kesimpulan 

Kasus konflik yang terjadi di kawasan TNGR, dan kawasan TN lain, tidak bisa 

dilepaskan dari sejarah diperkenalkannya diskursus konservasi di Indonesia. Dalam 

sejarahnya diskursus konservasi ini diperkenalkan pertama kali oleh pemerintah 

kolonial Hindia-Belanda melalui Reglemen Kehutanan 1865 ketika para rimbawan di 

Hindia-Belanda banyak dipengaruhi oleh keyakinan tentang fungsi hidrologis dari 

hutan yang berada di dataran tinggi. Karena para rimbawan tidak mungkin melakukan 

tugasnya tanpa tanah, maka reglemen ini kemudian dilengkapi dengan Agrarische Wet 

1870 yang mengklaim semua tanah yang tidak bisa dibuktikan kepemilikannya secara 

legal adalah domain negara. Akibat dari berubahnya status semua tanah tanpa dokumen 

menjadi properti negara ini, banyak masyarakat yang sebelumnya berdaulat dan 

mengelola hutan sebelumnya tersingkir dari ruang hidup mereka. 

Ketersingkiran ini diakibatkan okarena diskursus konservasi ini melakukan 

rekonseptualisasi terhadap alam. Rekonseptualisasi ini membuat alam dipahami 

sebagai tempat yang seharusnya dilestarikan untuk kepentingan manusia dengan 

memisahkan manusia dan alam agar alam tetap dalam keadaannya yang ‘perawan.’ 

Dengan kata lain, alam seharusnya bebas dari aktivitas manusia. Di lahan-lahan yang 

sebelumnya telah diklaim inilah kawasan konservasi didirikan. Pada perkembangannya 

diskursus konservasi ini semakin dilengkapi dengan munculnya gagasan untuk 
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melindungi alam dari para ilmuwan bio-geografi dan ahli medis bedah serta kelompok 

romantis. Dua kelompok ini berhasil mendorong dikeluarkannya berbagai peraturan 

yang mengakomodasi gagasan mereka, tapi juga berhasil mendirikan berbagai institusi 

yang mereproduksi diskursus yang mereka usung. Namun dari sekian peraturan yang 

diusung, Peraturan Cagar Alam dan Suaka Margasatwa 1932 (Natuurmonumentenen 

Wildreservatenordonnantie van 1932) lah yang memiliki peran besar dalam penutupan 

akses masyarakat di Jurang Koak.  

Ordonansi 1932 ini menjadi dasar ditetapkannya kawasan hutan Gunung Rinjani, 

termasuk yang dikuasai oleh leluhur masyarakat Jurang Koak, sebagai kawasan SM 

pada tahun 1941 setelah Lombok jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1894. 

Tertutupnya akses masyarakat ke dalam kawasan SM ini terus berlanjut sampai masa 

kemerdekaan. Kondisi ini membuat masyarakat kehilangan mata pencaharian sehingga 

tidak kurang dari empat kali mereka melakukan perlawanan secara diam-diam untuk 

mendapatkan kembali akses mereka sejak tahun 1970 ketika Orde Baru sedang 

berkuasa. Perlawanan ini terus berlanjut sampai masa Reformasi dengan munculnya 

generasi kelima ini yang menghimpun dirinya dalam PTA JK. Mereka melakukan  

perlawanan kembali pada tahun 2015 sampai sekarang.  

Kali ini tidak dengan cara diam-diam, tapi dengan cara yang frontal dan 

konfrontatif melalui pendudukan lahan. Mereka menempuh cara ilegal untuk 

mendapatkan akses dengan melakukan reklaim lahan yang menurut mereka tanah 

ulayat yang diwariskan leluhur mereka, Masyarakat Adat Jurang Koak. Selain itu 

mereka juga membangun relasi dengan para aktivis dan mahasiswa serta 
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memanfaatkan berbagai macam teknologi serta pengetahuan untuk memelihara dan 

mengontrol akses yang telah mereka dapatkan. 

Akan tetapi sekalipun masyarakat mengatasnamakan tanah ulayat, perlawanan 

masyarakat ini tidak bisa dikatakan murni untuk mengembalikan kedaulatan mereka 

atas sumberdaya yang ada di kawasan. Terlebih bukti-bukti yang diberikan dan 

menjadi dasar dari klaim keberadaan Masyarakat Adat Jurang Koak tidak cukup kuat. 

Mereka juga tidak memiliki peraturan hukum adat yang lumrah ditemui dalam 

masyarakat hukum adat. Hanya reproduksi cerita dan klaim yang didasarkan pada situs 

yang kemungkinan sengaja dikonstruksi untuk tujuan mendapatkan akses di kawasan 

TNGR. Kemungkinan mereka memang memiliki sejarah akses di dalam kawasan, tapi 

bukan dalam bentuk kesatuan masyarakat adat. Masyarakat adat sendiri digunakan 

untuk menggalang dukungan di tengah gencarnya advokasi pengakuan masyarakat 

hukum adat.  

Belakangan ditengarai ada indikasi permainan elit yang memiliki kepentingan 

politis untuk memenangkan kontestasi elektoral yang akan berlangsung di tingkat 

lokal. Nama-nama aktor penggerak masyarakat seperti Sarapudin, Sulaeman atau 

Amaq Nanda, Sataria Jaya merupakan tiga bersaudara. Ketiganya adalah para politikus 

yang akan ikut mencalonkan diri dalam pemilihan wakil rakyat dan kepala desa. 

Sarapudin akan maju sebagai calon anggota DPRD Provinsi NTB, Sulaeman atau 

Amaq Nanda maju sebagai calon Kepala Desa Bebidas, sementara Sataria Jaya akan 

maju sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur. Di luar tiga bersaudara 

ini ada pula Ali Bin Dachlan yang maju sebagai calon Gubernur NTB dan 
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memperlihatkan keberpihakan pada masyarakat. Para elit ini mengambil keuntungan 

politis dengan memanfaatkan suara para petani penggarap yang kurang lebih 650 KK. 

Karena para petani butuh lahan yang dikontrol PTA JK sebagai kepanjangan tangan 

elit ini, mereka bersedia memberikan suara mereka, kendali ada pula yang menolak dan 

pada akhirnya dikeluarkan secara paksa oleh PTA JK.  

7.2 Saran 

Ada beberapa saran yang ingin diajukan oleh peneliti untuk aktor yang terlibat 

dalam konflik akses di Jurang Koak: 

1. Apa yang dilakukan oleh BTNGR dengan mengutamakan pendekatan persuasif dan 

berjanji memberikan akses melalui perhutanan sosial sudah tepat untuk mencegah 

kerusakan ekosistem yang lebih parah tanpa melupakan kondisi sosial ekonomi 

masyarakat yang harus dipenuhi di dalam konflik ini. Namun ke depan BTNGR 

hendaknya berusaha mengurangi tingkat ketergantungan masyarakat pada kawasan 

dengan melakukan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan sumber 

pendapatan baru bagi masyarakat. Ini akan sangat berguna untuk membuat 

masyarakat mengalihkan perhatian mereka pada sumberdaya hutan yang ada di 

dalam kawasan hutan dan mencari mata pencaharian lain di luar kawasan. Selain itu 

tindakan preventif berupa patroli dan preemtif berupa sosialisasi juga hendaknya 

lebih digalakkan untuk mencegah kejadian yang sama terjadi kembali. BTNGR juga 

tidak boleh lupa bahwa hutan adalah arena bertemunya berbagai macam 

kepentingan sehingga pengakuan terhadap kepentingan masyarakat melalui 
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pengikutsertaan mereka dalam pengamanan hutan tidak hanya berguna bagi 

kelestarian keanekaragaman hayati, tapi juga dapat mencegah konflik kepentingan 

yang sewaktu-waktu dapat muncul ke permukaan dalam bentuk konflik terbuka 

seperti Jurang Koak. karenanya BTNGR hendaknya peka terhadap aspirasi yang 

muncul di tengah masyarakat. 

2. Pemerintah desa hendaknya ikut serta dalam melindungi kawasan hutan, terlebih 

kawasan konservasi agar tidak mengalami kerusakan dengan ikut melakukan 

edukasi terhadap masyarakat. Karena biar bagaimanapun kelestarian alam yang 

tersisa tidak bisa bertahan jika tidak dilindungi melalui keikutsertaan semua pihak, 

termasuk pemerintah desa dan masyarakat. Untuk melakukan ini pemerintah desa 

hendaknya bebas dari kepentingan personal dan lebih mengutamakan kepentingan 

publik yang lebih luas serta kehidupan yang ada dan menggantungkan hidup pula di 

dalam ekosistem yang dilindungi. 

3. Pemerintah daerah yang memiliki wewenang dalam melakukan verifikasi lapangan 

terhadap eksistensi masyarakat hukum adat hendaknya segera membuat tim agar 

konflik tidak berlarut-larut. Setidaknya melalui verifikasi di lapangan klaim 

masyarakat bisa diuji kebenarannya apakah memang benar masih ada dan 

memenuhi syarat sesuai peratururan hukum atau justru hanya karangan yang dibuat 

untuk mendapatkan keuntungan dari dalam kawasan. 

4. Masyarakat, terutama petani, sebaiknya tidak cepat percaya dan ikut dalam aksi 

yang diinisiasi oleh kelas elit di dalam masyarakat. Kasus di Jurang Koak 

menunjukkan bahwa petani hanya digunakan sebagai alat untuk mendapatkan 
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keuntungan politis dan ekonomis dari elit sendiri dan pada akhirnya para petani 

terjepit dalam situasi yang dilematis di antara dua kubu yang saling bertikai. 
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LAMPIRAN 

 

 

 

Narasumber  : Sulaeman/ Amaq Nanda, Pejuang Tanah Adat 

Waktu/Tempat : Kamis, 16 November 2017/ ‘Tanah Adat’ Jurang Koak 

Keterangan  : Wawancara tidak terstruktur 

 

T/J Uraian 

T Kapan awal konflik ini, Pak? 

J Sekitar tahun 2015 konflik ini terjadi, tapi sebenarnya konflik ini sudah lama 

di masa leluhur kami. 

T Oh jadi konflik ini sudah lama begitu? 

J Ya, betul, konflik ini sudah lama sejak masa penjajahan dulu. Cuma tahun 

2015 kita berani melawan. 

T Kenapa sebelumnya tidak melawan? 

J Ya bagaimana masyarakat kita saja begini. Melihat orang yang pakai 

seragam saja sudah takut. Memang tidak ada sosok yang mampu 

menggerakkan masyarakat seperti sekarang. Dulu perlawanan dilakukan 

diam-diam saja.  

T Jadi motif masyarakat melawan ini karena merasa memiliki hak atas tanah 

ini? 

J Iya ini tanah leluhur kami yang sudah dari dulu digarap. Karena tanah leluhur 

kami maka kami merasa berhak atas tanah ini. Leluhur kami yang membuka 

tanah ini dan diwariskan kepada kami. 

T Saya tanya motif ini karena ada selentingan yang bilang gerakan masyarakat 

karena adanya motif politik dari tokoh penggeraknya.  

J Oh tidak ada yang begitu. Sama sekali tidak ada motif politik. Perjuangan 

kami murni untuk mengklaim kembali tanah yang dari dulu digarap oleh 

leluhur kami, para pendahulu kami. Ini tanah warisan dari leluhur yang harus 

dijaga, itu yang kami yakini sehingga kami sama-sama bergerak. 

T Bapak sendiri sebagai apa dalam perjuangan mengklaim lahan ini? 

J Saya salah satu anggota dari Pejuang Tanah Adat. Sempat ditangkap juga 

dan merasakan penjara. (Tertawa) 

T Saya dengar bapak mencalonkan diri di pemilihan kepala desa, betul? 
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J Iya saya juga salah satu calon dari empat calon yang akan bertarung di 

pemilihan kepala desa. Tapi perjuangan masyarakat ini tidak ada 

hubungannya ya dengan pencalonan saya. 

T Bagaimana proses saat bapak ditangkap dulu? 

J Saya di-Buser (Tertawa). Sama Amaq Novi dan Amaq Wir kami ditangkap 

di tanggal yang berbeda-beda. Waktu saya ditangkap semua masyarakat 

keluar, tengah malam itu. Tapi masyarakat keluar semua menghadang polisi. 

Saya waktu itu ditangkap diseret, sampai disana digunduli (Tertawa). 

T Bagaimana soal penyelesaian konflik dengan HKm? 

J Pejuang Tanah Adat menolak penyelesaian dengan HKm. Kami tetap ingin 

tanah ini dikuasai sepenuhnya di bawah adat leluhur kami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Narasumber  : Marsihin/ Bung Bayu, Departemen Pendidikan dan 

Propaganda AGRA 

Waktu/Tempat : Kamis, 16 November 2017/ Tanah Adat Jurang Koak 

Keterangan  : Wawancara tidak terstruktur 

 

T/J Uraian 

T Bung Bay sebagai apa di sini? 

J Saya petani saja disini. Tanah bagian saya di sebelah sana (Menunjuk). 

T Bung Bay katanya aktif juga di AGRA? 

J Iya, AGRA Jurang Koak, tapi ini kan masih dalam proses membangun 

jaringan. Saya di Departemen Pendidikan dan Propaganda AGRA 

T Berarti Bung Bay tidak terlibat langsung di konflik ini? 

J Saya sih tidak tahu terlalu banyak, saya cuma menghimpun massa ketika ada 

aksi. 

T Tapi Bung Bay tahu sejarah dari tanah ini? 

J Tahu sedikit-sedikit. Intinya tanah ini sudah digarap sejak dulu oleh 

masyarakat leluhur kami. Dulu waktu sebelum Indonesia merdeka kan 

masyarakat disini bertani itu masih dengan cara berpindah-pindah. Pindah-

pindahnya dari satu urat namanya ke urat yang lain. Di lahan ini sendiri ada 

sembilan urat, Urat Lendek Senganton, Urat Orong Bak-Bakan, Urat Orong 

Sumur, Urat Orong Sanggah, Urat Orong Bunut Baok, Urat Orong Montong 

Kukusan, Urat Orong Keselet, Urat Orong Tanah Sanda sama Urat Orong 

Burne. 

T Urat maksudnya apa? 

J Ya ini lahan yang diolah sama leluhur dulu. Urat itu maksudnya tanah yang 

diolah, tanah-tanah yang dibuka dan diolah ini diberi nama urat. Nah tapi dari 

sembilan urat ini Urat Orong Sanggah ini yang tidak boleh diolah menjadi 

lahan pertanian. Urat Orong Sanggah ini tempat leluhur dulu melakukan 

gandrungan, semacam ritual setiap tahun saat panen. Saat ritual ini masyarakat 

pesta rakyat diiringi dengan Gendang Beleq, dan menyembelih hewan ternak 

seperti sapi, kerbau dan lain-lain. Sampai sekarang sebenarnya ritual ini tetap 

dilakukan, tapi hewan persembahannya diganti dengan hewan ternak yang 
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lebih kecil kayak ayam beberapa ekor. Mangkunya bahkan masih hidup 

sampai sekarang. Keturunannya. 

T Apa bukti-bukti yang menjadi alasan masyarakat mengklaim lahan ini? 

J Ini salah satunya di Urat Orong Sanggah. Ini tanaman yang dulu ditanam oleh 

leluhur kami. Tanaman ini disebut Kembang Pure sama masyarakat di sini. 

Tanaman ini biasa ditanam di pura-pura, dulu leluhur kami kan Hindu. Saya 

ada teman yang bilang kalau tanaman ini usianya sudah ratusan tahun. Di 

sampingnya ini kan ada Sanggah. Ini juga bebaleq  dulu dipakai sebagai rumah 

sama Baloq Imah namanya. Di sana juga ada telabah atau irigasi untuk 

mengairi pertanian dinamakan Telabah Papuq Putrasih. Selain itu di bawah 

sana juga ada makam, tidak tahu makam siapa tapi makam itu sudah ada dari 

dulu. Di sini juga ada mata air, sekarang airnya tidak ada tapi setiap musim 

hujan airnya ada. Jadi Urat Orong Sanggah ini memang tempat tinggal leluhur 

masyarakat Jurang Koak, selain itu juga ada sumber mata air makanya dijaga 

dan tidak dipakai untuk bertani. Urat ini penanda batas antara hutan dan lahan 

pertanian. 

T Kayaknya ada cerita-cerita mistis di Urat Orong Sanggah ini ya? 

J Iya, ada cerita-cerita yang bilang kalau Urat Orong Sanggah dirusak, ular 

besar akan keluar, penyakit dan bahaya akan datang kalau urat ini dirusak. 

Kita hanya dibolehkan membersihkan lantainya saja dan membakar dupa, 

tidak merusak pohon dan  tanaman yang tumbuh disini. Ini tetap dilakukan 

sampai sekarang. 

T Kata Amaq Novi konflik ini terjadi sudah lama dan ada perlawanan-

perlawanan dari dulu, bisa dijelaskan Bung Bay? 

J Dulu memang ada perlawanan. Tapi tidak seperti sekarang ini. Dulu kan 

masyarakat memang takut melihat petugas, lihat seragam saja sudah takut. 

Perlawanannya itu terjadi sejak Orde Baru tahun 1970-an. Tahun 1970-an itu 

masyarakat melawan dipimpin oleh H. Mansur, tahun 1980 dipimpin lagi oleh 

H. Mansur. Terus tahun 1988 dipimpin oleh Roh Parman. Kemudian tahun 

1990 dipimpin oleh Amaq Sarsanah dan Amaq Jalan. Nah yang sekarang ini 

perlawanan generasi kelima tahun 2015. Perlawanan ini berbeda jika 

dibandingkan perlawanan dulu yang diam-diam. Sekarang perlawanan 

dilakukan dengan lebih terorganisir dengan perencanaan yang lebih matang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Narasumber  : Pelitayatna, PJS Kepala Desa Bebidas 

Waktu/Tempat : Senin. 20 November 2017/ Kantor Kecamatan Wanasaba 

Keterangan  : Wawancara tidak terstruktur 

 

T/J Uraian 

T Apa yang bapak ketahui tentang konflik yang terjadi Jurang Koak? 

J Konflik ini terjadi tahun 2015. Menurut klaim masyarakat lahan yang 

diduduki sekarang ini adalah lahan leluhur mereka.  

T Siapa yang menggerakkan masyarakat dulu? 

J Ya itu mantan kepala desa dulu. Tapi kita tidak menyalahkan masyarakat juga, 

soalnya masyarakat memang membutuhkan lahan tersebut. 

T Tahun 2015 itu kan masih masa jabatannya ya dulu? 

J Iya itu tahun itu masih masa jabatannya. Tapi sekarang sudah tidak aktif. 

T Lantas sekarang posisi pemerintah desa bagaimana? 

J Pemerintah desa sekarang netral. Kita di kecamatan juga sekedar menjadi 

mediator antara kedua belah pihak dengan menyediakan fasilitas untuk 

mediasi. 
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Narasumber  : Samboeza Hurria, Sekretaris Jendral AGRA NTB 

Waktu/Tempat : Rabu, 22 November 2017/ Taman Kota Selong 

Keterangan  : Wawancara tidak terstruktur 

 

T/J Uraian 

T Bung Samboeza sebagai apa di AGRA? 

J Saya sebagai Sekretaris Jendral AGRA NTB. 

T Bagaimana pandangan bung dengan konflik yang terjadi di Desa Bebidas 

sebagai bagian dari AGRA? 

J Saya melihat masyarakat harus didukung untuk mengklaim kembali lahan 

leluhur mereka. Lahan ini kan tanah adat yang diwariskan oleh leluhur 

mereka. Masyarakat tidak boleh dibiarkan untuk berjuang sendiri.  

T Bahkan jika perjuangan reklaim lahan ini dimanfaatkan untuk kepentingan 

politik? 

J Kita tidak fokus ke kepentingan politiknya sekalipun mungkin ada. Posisi 

AGRA jelas untuk mendukung perjuangan rakyat untuk mendapatkan haknya 

atas tanah yang hilang sejak Agrarische Wet pemerintah kolonial. 

T Terus bagaimana menurut bung tentang dukungan pemerintah daerah terhadap 

masyarakat yang saat ini melakukan reklaim lahan? 

J Kita tidak mempermasalahkan siapa, pokoknya selama mendukung 

perjuangan aliansi masyarakat untuk melawan tuan tanah TNGR kita akan 

berteman. 
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Narasumber  : Alfian Rozani, Pimpinan FMN Cabang Lombok Timur 

Waktu/Tempat : Rabu, 22 November 2017/ Taman Kota Selong 

Keterangan  : Wawancara tidak terstruktur 

 

T/J Uraian 

T Bung Alfian sebagai apa di FMN? 

J Saya ketua di FMN Cabang Lombok Timur. 

T Bagaimana sikap FMN terhadap konflik yang terjadi di Jurang Koak? 

J FMN tetap konsisten dalam mendukung perjuangan rakyat untuk 

mendapatkan hak-haknya, termasuk hak atas tanah yang sedang diupayakan 

oleh  masyarakat Jurang Koak. Kami satu sikap dengan AGRA. 

T Peran FMN di konflik ini apa? Saya lihat FMN yang paling aktif 

mengorganisasi masyarakat? 

J Kami sebagai mahasiswa memang perannya sebatas itu untuk mengorganisasi 

masyarakat. Kami melakukan penyadaran di masyarakat desa. Awalnya 

memang sulit tapi lama-lama kami bisa meyakinkan mereka. 

T Maksudnya masyarakat menolak kehadiran FMN? Dulu masuk pertama kali 

di konflik ini kapan? 

J Kita masuk pertama kali di Jurang Koak itu sekitar tahun 2017. Jadi baru 

masuk ini. Sempat ada penolakan memang karena masyarakat trauma dengan 

mahasiswa. Sebelumnya ada LMND yang ikut advokasi. Saat LMND masuk 

masyarakat diminta untuk iuran agar bisa advokasi ke Jakarta. Tapi setelah 

masyarakat iuran tidak ada hasil dan LMND hilang begitu saja. Jadi 

masyarakat merasa diperalat oleh mahasiswa sehingga mereka menolak 

keterlibatan mahasiswa. HMI juga sempat ikut advokasi di Jurang Koak, tapi 

tidak lama.  

T Apa yang dilakukan FMN dalam advokasi masyarakat ini? 

J Kita lebih ke penyadaran dan melakukan pengorganisasian masyarakat untuk 

turun ke jalan.  

T Dan itu berhasil? 

J Berhasil untuk sekarang. Lebih baik dari yang sebelumnya. Masyarakat mulai 

paham apa yang dilakukan FMN untuk masyarakat sendiri sehingga 

masyarakat mulai terbuka untuk menceritakan masalah mereka. Mereka juga 
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sudah bisa diajak untuk turun ke jalan untuk menuntut tanah mereka dari tuan 

tanah TNGR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Narasumber  : Moh. Fauzan S.T, Kabid. Penanganan Konflik 

Bakesbangpoldagri Lombok Timur 

Waktu/Tempat : Rabu, 27 November 2017/ Kantor Bakesbangpoldagri Lombok 

Timur 

Keterangan  : Wawancara tidak terstruktur 

 

T/J Uraian 

T Apa peran Bakesbangpoldagri dalam konflik di Jurang Koak? 

J Kalau Bakesbangpoldagri sudah jelas seusia tupoksi melakukan mediasi 

antara pemerintah dan masyarakat. 

T Apa yang ditemukan Bakesbangpoldagri dalam konflik di Jurang Koak? 

J Ternyata ada peran besar dari pemerintah desa sebelumnya. Kepala desa dulu 

itu yang menggerakkan masyarakat. Masyarakat ini mau karena mereka 

memang butuh tanah itu sehingga mereka ikut melakukan perambahan. 

T Ada yang bilang kalau bupati juga ikut terlibat, bagaimana menurut bapak? 

J Ah tidak. Kalau Bapak Bupati maunya yang terbaik untuk masyarakat dan 

pemerintah. Bapak Bupati tidak mau kalau terjadi hal yang tidak diinginkan 

pada masyarakatnya sendiri. 

T Tapi bupati juga memberikan dukungan kepada masyarakat? 

J Bukan. Bapak Bupati hanya mau melindungi masyarakatnya sendiri. 
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Narasumber  : Daniel Alexander Rosang, Koordinator Pengamanan dan 

Kebakaran Hutan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani 

Waktu/Tempat : Jumat, 29 November 2017/ Kantor Balai Taman Nasional 

Gunung Rinjani 

Keterangan  : Wawancara tidak terstruktur 

 

T/J Uraian 

T Sejak kapan konflik di Jurang Koak terjadi? 

J Konflik ini terjadi sejak 2015 lalu. Saat itu masyarakat masuk ke kawasan 

yang seharusnya tidak dimasuki untuk melakukan perambahan. 

T Sebelum tahun 2015 tidak ada konflik serupa? 

J Tidak pernah ada konflik dengan masyarakat sebelumnya. Memang tidak 

ada masalah. Makanya kami heran kenapa tiba-tiba tahun 2015 masyarakat 

memasuki lahan tersebut dengan berbagai alasan. Adat lah, tanah leluhur lah. 

T Darimana bapak pertama kali tahu perambahan yang dilakukan masyarakat? 

J Ada laporan yang masuk dari Resort Aikmel kalau sudah ada masyarakat 

yang berkumpul dan bersiap-siap masuk. Saat itu tim langsung turun untuk 

mengonfirmasi atau mencari tahu apa yang terjadi. 

T Apa yang dilakukan oleh petugas saat itu? 

J Kita saat itu melakukan edukasi kepada warga, memberi pemahaman bahwa 

lahan yang mereka rambah adalah tanah negara yang dilindungi dan 

mengatakan apa yang mereka lakukan salah. 

T Cuma sebatas itu? 

J Tidak. Petugas juga selain memberikan edukasi bagi masyarakat agar tidak 

melakukan perambahan yang membahayakan kelestarian ekosistem yang 

dilindungi negara juga melakukan pengamanan agar perambahan tidak 

meluas. Pada dasarnya kita tidak mau ada korban, kita tidak mau masyarakat 

rugi karena tindakan mereka. Jadi kita lebih menekankan pendekatan 

preventif dan melakukan mediasi. Lagipula kawasan yang dirambah itu 

rawan longsor dan menjadi kawasan resapan air. Kan masyarakat sendiri 

yang rugi kalau mereka terus melakukan perambahan. 

T Tapi pernah melakukan opgab? Itu berapa kali? 
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J Iya pernah. Itu bentuk dari tindakan represif yang dilakukan petugas. Kita 

melakukan opgab pada tahun 2015 tidak lama setelah perambahan pertama 

kali. Kemudian tahun 2017 karena masyarakat tidak bersedia untuk 

dikeluarkan dari kawasan. 

T Luas tepatnya yang dirambah berapa hektar? 

J Kira-kira 150 hektar untuk sekarang. Ini makanya kita tidak mau terus 

meluas. 

T Bapak tahu tidak kemana kayu-kayu yang dirambah itu? 

J Mereka kan buat jalan disana dengan memakai alat berat. Dari jalan itu kayu-

kayu itu dikeluarkan. Lalu kayunya dijual ke somel-somel kan. Memang ada 

kepentingan politik dari pak mantan, dia kan mau mencalonkan diri menjadi 

anggota dewa, ya mungkin buat itu. 

T Bagaimana soal klaim tanah adat yang disampaikan masyarakat? 

J Mereka mengada-ngada itu. Mana ada masyarakat adat yang merusak hutan. 

Mereka kan merusak hutan ini. Kalau masyarakat adat itu menjaga hutan. 

T Tapi mereka menyampaikan bukti-bukti berupa situs yang diklaim 

peninggalan leluhur mereka? 

J Tidak ada itu. Semua orang bisa membuat klaim seperti itu. Bisa saja 

menumpuk batu, membuat kubur-kuburan sekedar untuk melakukan klaim. 

Kalaupun ada yang berhak atas lahan tersebut, itu pasti orang Wanasaba. 

Bukan mereka. 

T Siapa orang Wanasaba yang dimaksud? 

J Ada lah. Kita takutnya tindakan ini dilakuka masyarakat memang agar lahan 

ini menjadi HKm. Dulu HKm yang ada di samping lahan sengketa itu 

caranya juga sama dengan yang sekarang sebelum akhirnya dijadikan 

sebagai HKm. 

T Jadi apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan balai? 

J Saat ini kita sedang mengupayakan supaya masyarakat menerima jalan 

keluar yang kita berikan dengan skema hutan kemasyarakatan. Tapi agak 

sulit karena masyarakat masih menolak. Ada beberapa yang memang sudah 

menandatangani, tapi masyarakat yang lain menolak karena masih kuatnya 

pengaruh dari pak mantan. 

T Oh ya kan adik dari pak mantan ini, Sulaiman, juga mencalonkan diri jadi 

kepala desa sekarang. 

J Makanya itu, semoga Sulaiman tidak jadi kepala desa agar kita leluasa 

menyelesaikan konflik. Susah kalau sekarang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Narasumber  : Sapi’i/ Amaq Novi, Pejuang Tanah Adat 

Waktu/Tempat : Minggu, 3 Desember 2017/ Rumah Amaq Wir 

Keterangan  : Wawancara tidak terstruktur 

 

T/J Uraian 

T Amaq Novi jadi apa di dalam perjuangan ini? 

J Saya Pejuang Tanah Adat. Oh iya sebelum kita lanjut, saya mohon maaf sekali 

saya tidak bisa memberikan keterangan yang gamblang karena sekarang ini 

kita sedang masa transisi, jadi ada beberapa hal yang tidak bisa saya jelaskan 

kepada side. 

T Oh iya itu bagaimana awal terbentuknya Pejuang Tanah Adat? 

J Itu saat kita ketangkap basah dibetuknya Pejuang Tanah Adat. 

T Jadi dibentuknya mendadak begitu ya? 

J Iya langsung mendadak begitu, ini Amaq Wir langsung ditunjuk jadi ketua 

adat saat itu. Niatnya sebagai media komunikasi saja dengan pihak BTNGR. 

T (Tertawa). Saya kira memang dipersiapkan. Berarti struktur adat yang katanya 

ada itu sebenarnya tidak ada? 

J Tidak ada itu. Cuma mendadak saja. Saya ditaruh namanya tiap bersurat ke 

BTNGR dan pemerintah ya bersedia saja (Tertawa). 

T Dulu awal masuk ke lahan bagaimana ceritanya? Siapa yang mengumpulkan 

masyarakat? 

J Dulu yang mengumpulkan masyarakat itu pak mantan. Dia yang mengimingi 

kita dengan tanah. Karena kita memang butuh ya sudah kita ikut saja.  

T Tapi saya dengar Amaq Novi sekarang sudah beda jalan dengan pak mantan? 

Itu kenapa? 

J Saya kecewa sebetulnya. Merasa dikhianati lah istilahnya. Dulu kita kan 

ditangkap bertiga, saya, Amaq Wir dan adiknya pak mantan, Sulaiman alias 

Amaq Nanda itu. Kita kena pidana penjara dan subsider 50 juta. Biar kita bisa 

keluar masyarakat diminta untuk mengeluarkan uang tergantung kemampuan, 

tapi kesepakatannya 300 ribu per KK. Di sini sekitar 600 KK lebih yang 

mengelola lahan ini. Kali kan berapa itu. Nah, setelah dana itu terkumpul 

kenapa yang keluar itu cuma Amaq Nanda, sementara saya dan Amaq Wir 

tidak dikeluarkan. Kemana sisa uang itu? Uang sepeserpun untuk anak istri 

saya tidak ada. Tidak apa-apa saya tidak keluar, tapi setidaknya kan saya tahu 
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kemana sisa uang itu walaupun uangnya diberikan cuma sedikit untuk istri 

saya untuk hidup selama saya di penjara. Selain itu, saya juga kecewa, saya 

ini berjuang betul-betul untuk kebaikan masyarakat di sini. Tapi sekarang 

malah kepentingan politik dari keluarga ini yang menonjol, makanya saya 

beda jalan dengan mereka. Saya juga tidak suka dengan cara mereka merusak 

hutan begitu saja. Beda dengan dulu saat kita baru pertama kali membuka 

lahan, kita benar-benar membuat ritual untuk meminta izin. Saya juga 

memang meramok dulu, tapi saya tidak suka dengan cara yang seenaknya 

seperti ini. 

T Oh jadi Amaq Novi merasa dikhianati ya karena tidak dikeluarkan? 

J Iya, kan kasihan istri dan anak saya saat di penjara siapa yang beri makan. 

Malah uang yang dikumpulkan tidak jelas kemana. Tapi ini jangan bilang 

siapa-siapa ya, soalnya sekarang ini sedang masa transisi. 

T Oh iya iya, berarti siapa yang Amaq Novi dukung di Pilkades nanti?  

J Lawannya nomor 4 saya. Saya mau perubahan, saya memang berjuang untuk 

masyarakat. Saya yakin banyak masyarakat juga sekarang sadar dan lebih 

memilih untuk meninggalkan keluarga pak mantan. Tapi sekali lagi ini jangan 

bilang-bilang ke siapa-siapa, kasihan masyarakat yang masih menggarap 

lahan di sana nanti mereka dikeluarkan paksa dari lahan.  

T Calon nomor 4 itu pro hutan kemasyarakat ya? 

J Iya, kita lebih memilih hutan kemasyarakat biar tidak terjadi hal yang tidak 

diinginkan, yang penting masyarakat ikut merasakan manfaat dari hutan. 

T Saat ditangkap bagaimana prosesnya? 

J Oh waktu itu seru (Tertawa). Malam-malam itu tiba-tiba polisi datang 

bersenjata lengkap. Saya ditangkap, diseret di aspal. Habis ini punggung saya 

kena aspal. Dimasukin mobil. Di kantor saya dipukuli lagi, sampai besar muka 

saya ini dipukuli. 

T Berarti memang tidak ada manfaat ya dari keberadaan TNGR ini untuk 

masyarakat di Jurang Koak? 

J Tidak ada sama sekali. Sejak dulu kita begini saja. Pernah dulu memang ada 

bantuan hewan ternak, tapi itu dari pemerintah daerah bukan dari TNGR. 

Itupun hewan ternaknya entah kemana. Dibagikan sama pak mantan ke 

orangnya, setelahnya dijual. Jadi memang tidak ada manfaat TNGR untuk 

masyarakat di Jurang Koak.  

T Dulu saat pertama kali masuk bersihin pohonnya pakai apa? 

J Pakai golok lah, pakai sinso juga. Kita bersama-sama bawa golok terus kita 

tebang pohonnya. 

T Itu kayu dari pohon yang ditebang dikemanain? Soalnya ada yang bilang 

dijual? 

J Memang ada yang bilang dijual, tapi sebenarnya kayu-kayu itu dimanfaatkan 

sendiri sama masyarakat. Itu kayunya dipakai untuk bangun masjid yang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

disana. Terus selebihnya dimanfaatkan untuk membuat rumah-rumah kayu di 

lahan itu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Lampiran 9: Peta Desa Bebidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Lampiran 10: Peta Perambahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Lampiran 11: Rekomendasi Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Lampiran 12: Surat Klarifikasi BTNGR Atas Surat Bupati Lombok Timur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Lampiran 13: Surat Bupati Lombok Timur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Lampiran 14: Simaksi Peneliti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Lampiran 15: Petikan Putusan Amaq Nanda dan Amaq Novi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Lampiran 16: Petikan Putusan Amaq Wir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Lampiran 17: Surat Kuasa BTNGR Kepada Amaq Wir dan Amaq Novi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Lampiran 18: Daftar Nama Masyarakat Yang Menandatangani Surat Kemitraan 
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