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Taman Suaka Marga Satwa Rinjani, Tanam Paksa Kopi,  

Taman Nasional Gunung Rinjani dan HGU: 
Negara(isasi) Tanah Masyarakat Adat Sembahulun dari Masa ke Masa 

 
 

 

Abstrak 

Masyarakat Hukum Adat (MHA) merupakan masyarakat penyandang Hak, Subjek 
Hukum dan pemilik wilayah adatnya. Namun, seringkali yang terjadi adalah MHA 
diingkari keberadaannya. Demikian pula yang terjadi pada tanah MHA Tanaq 
Sembahulun. Kondisi masyarakat Tanaq Sembahulun merupakan contoh nyata 
bagaimana negaraisasi tanah masyarakat hukum adat  yang terjadi dari masa ke 
masa. Mulai dari klaim sebagai taman suaka marga satwa pada masa Hindia 
Belanda, pemaksaan penanam kopi dan menjadikan sebagai Taman Nasional 
Gunung Rinjani pada masa orde Baru, serta pemberian ijin HGU pada masa kini. 
Proses negaraisasi atas tanah masyarakat hukum adat sembahulun memiliki 
dampak hilangnya akses masyarakat atas hutan adat mereka, menghilangkan 
sumber pencaharian ekonomi masyarakat adat, rusaknya lingkungan hidup sekitar 
hutan gunung Rinjani, hilangnya sumber mata air, dan mendorong pula terjadinya 
migrasi global dengan perginya para perempuan adat Sembahulun bekerja sebagai 
buruh migran. 

Kini, berbekal dari putusan MK 35 yang merupakan putusan mahkamah konstitusi 
yang menganulir pernyataan bahwa hutan adat bukanlah hutan negara, 
masyarakat hukum adat kemudian “mencari” kembali tanah-tanah yang (di) hilang 
(kan) itu. Putusan MK 35 ini memberi peluang, terutama masyarakat hukum adat, 
sebagai alas legitimasi untuk menuntut pengembalian hak-hak masyarakat adat 
atas klaim hutan negara yang dihadapi mereka, meski itu tidak dapat secara mudah 
MHA dapatkan. 

 

Kata kunci: konflik agraria, Masyarakat Hukum Adat, Taman Nasional, Tanaq 
Sembahalun. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ii 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



Profil Masyarakat Adat Tanaq Sembahulun 

Wilayah Adat Kemangkuan Tanaq Sembahulun berada di wilayah Desa Sembalun 
Lawang Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat. 
Luas Wilayah Kemangkuan ini adalah 13.633 hektar. Terdiri dari lahan basah seluas 458 
hektar. Lahan ini dimanfaatkan oleh masyarakat adat untuk bercocok tanam pada 
musim kering. Musim tanam dimulai pada bulan Agustus sampai dengan bulan 
November. Adapun menanam di lahan kering dilakukan pada musim penghujan yaitu 
antara bulan Desember hingga bulan Juli. Luas areal ini sekitar 960 hektar. Wilayah 
pemukiman menempati areal 97 hektar. Jumlah penduduk sekitar 12.000 jiwa. Mata 
pencaharian masyarakat Sembahulun adalah 70 % petani, 20 % buruh tani, 5% 
pedagang, pegawai 5 %. Letak geografis wilayah adat Sembahulun berada pada 
ketinggian 1.280 meter dari permukaan laut.   

Batas wilayah administrasi wilayah ini :   

 Sebelah utara Kubur Nunggal wilayah Adat  Sajang. 

 Sebelah Selatan Tombong Urat Gunung Telaga wilayah Kerama Adat  
Sembalun Bumbung. 

 Sebelah Timur Urat Suleman, wilayah adat Bukit Kecamatan Pringga  Baya. 

 Sebelah barat Gunung Sangkareang wilayah adat Bayan. 

  

Masyarakat adat Sembahulun merupakan masyarakat adat yang sudah ada sejak abad 
ke-13 masehi di bumi Gunung Rinjani. Melalui sejarah lisan yang turun temurun dan 
masih berkembang di masyarakat, mereka merupakan generasi kedua yang menempati 
wilayah Gunung Rinjani yang dalam bahasa kuno disebut sebagai Gunung Beleq. 
Generasi pertama yang mendiami Gunung Beleq pada abad ke-7 Masehi telah musnah 
akibat letusan Gunung Beleq. Melalui tradisi lisan itu, masyarakat Sembahulun dapat 
membuktikan sebagai pemilik yang sah atas Kawasan Gunung Rinjani. Namun, dalam 
rentang perjalanan sejarahnya, memori masyarakat Adat Sembahulun selalu berupaya 
“dihilangkan” atas pemilikan lahan mereka tersebut diakibatkan oleh serangkaian 
negaraisasi tanah Adat mereka yang terjadi semenjak masa kolonial hingga hari ini. 
Mulai dari penetapan sebagai kawasan Suaka Marga Satwa pada masa kolonial, dipaksa 
untuk menanam biji kopi serta dijadikan Taman Nasional Gunung Rinjani pada masa 
Orde Baru, hingga pada masa kini, mereka harus berhadapan dengan perusahaan 
perkebunan yang mengantongi Hak Guna Usaha (HGU) yang bernama PT. Sampoerna 
Agro. Perusahaan yang terletak di kawasan lembah Gunung Rinjani wilayah Kekoak ini, 
letaknya berdekatan dengan pemukiman penduduk Dusun Karya, Desa Sajang. 
Akibatnya kemudian, masyarakat Sembalun kehilangan identitas dan juga memori atas 
kepemilikan tanah-airnya. Hal ini disebabkan oleh penguasaan negara atas tanah 
masyarakat adat Sembahulun yang sistemik dari masa ke masa.  
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Pahitnya Hidup Masyarakat Sembahulun Akibat Kopi Arabica  

 

“Kira-kira jam 11.00 siang aku sedang bekerja di ladang. Tiba-tiba ada 
dua orang yang tidak saya kenal datang sehingga aku terkejut dan 
takut dan berfikir ada apa. Kemudian dia menghampiriku meminta aku 
istirahat dari aktivitasku. Kemudian aku duduk di dekat mereka. 
Mereka menawarkan kepadaku. Mereka mengatakan pada saya ada 
sumbangan dari pemerintah untuk menanam kopi. Lalu aku bertanya, 
bagaimana caranya? Dia menjelaskan akan menyediakan seluruh bibit 
berapapun luas tanah yang akan saya tanami kalau tanamannya bagus 
itu keuntungan kita yang menanam. Jika tidak jadi atau rusak tidak 
perlu bayar kepada pemerintah.....Saya perlu mengumpulkan orang 
dan membicarakan hal ini.... Setelah pulang, saya mengumpulkan 
anggota masyarakat di Lendang. Kami menyepakati Haji Nasrudin 
sebagai ketua dan mulailah masyarakat menanam kopi yang dijanjikan. 
Setelah tanaman kopi tumbuh dengan bagus terjadi perubahan aturan 
main proyek penanaman kopi ini bahwa kita akan menyetor buah kopi 
sebagai pengembalian biaya kepada pemerintah. Setelah panen 
beberapa tahun bahkan sampai lima tahun tidak pernah ditagih 
setoran buah kopi. Pada saat itu panen buah kopi selalu meningkat 
dari lima kwintal, delapan kwintal bahkan sampai satu ton pada luas 
areal penanaman kopi seluas 60 are. Luas lahan saya seluruhnya di 
Orong Puk Otak seluas dua hektare 60 are. Lahan yang ditanami kopi 
60 are saja. Setelah tanaman kopi mati karena kemarau yang 
berkepanjangan barulah mereka datang untuk menagih setoran setiap 
hari dua kali dalam sehari. Pagi dan sore sehingga saya sangat 
ketakutan. Masalahnya saya tidak puya hasil buah kopi lagi untuk 
menyetor kepada pihak pemerintah. Untuk makan saja saya sangat 
kesulitan. Saya dan masyarakat Lendang Luar mencari Gadung ker 
Selak Golong sebagai makanan penyambung hidup kami. “Tutur Haji 
Muliono tentang pemaksaan penanaman kopi yang dialaminya. 

  

RINJANI pada tahun 1980. Saat itu, Rinjani terlihat terang dihiasi awan tipis yang 
melingkari eloknya lembah Rinjani. Suasana Rinjani diiringi kicauan burung yang begitu 
memukau relung-relung jiwa, hingga rasa capekpun tak terasa  meskipun terik matahari 
menerpa kulit. Tiba tiba Muliono yang saat itu berusia 35 tahun, didatangi oleh dua 
orang pegawai dari Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Lombok Timur datang. 
Pak Kirnok dan Bapak Badrun datang selaku perwakilan dari dinas tersebut masuk ke 
wilayah Sembalun dan memperkenalkan program penanaman bibit kopi. Bibit-bibit kopi 
itu dibawa untuk kemudian dibagikan kepada masyarakat dengan maksud meningkatkan 
taraf hidup masyarakat Sembalun agar menjadi lebih baik.  

Setelah diberikan penjelasan oleh perwakilan Dinas Perkebunan dan Pertanian tentang 
mekanisme program penanaman, masyarakat kemudian menerima dengan senang hati 
bibit kopi yang didatangkan tersebut. Dengan perasaan gembira, masyarakat adat 
Sembahulun berbondong-bondong mengambil bibit kopi itu, kemudian menanamnya. 
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Setelah beberapa tahun kemudian, kopi itu tumbuh dan berbuah bahkan sampai panen 
berkali-kali. Namun, tiba-tiba masyarakat didatangi oleh perwakilan Dinas perkebunan 
dan Pertanian yang memberitahukan bahwa program penanaman kopi itu adalah hutang 
yang harus dibayar oleh masyarakat. Padahal, awal program pembibitan kopi itu berupa 
sumbangan dari pemerintah. 

 

“Pada saat yang sulit inilah sang penagih menegaskan jika saya tidak bisa 
membayar hutang, maka saya diminta membayar dengan menyerahkan 
lahan saya. Kami sangat tidak setuju menyerahkan lahan kami untuk 
membayar hutang. Barang yang sudah saya terima dan dimasukkan 
sebagai hutang adalah sebuah tangki semprot, 50 kg pupuk KCL, satu 
botol obat pemberantas hama dan bibit kopi. Dalam suasana ketakutan 
dan merasa terbelit hutang saya berharap masalah ini cepat selesai. Saya 
bersedia menyerahkan lahan saya apabila pihak penagih mau 
memberikan uang atau barang lain sebagai tambahan. Dia menawarkan 
tiga kwintal bawang putih kepada saya. ‘Mana bawang putihnya?’ saya 
bertanya. Sore hari itu pun bawang putih langsung diantar kerumah 
saya. Saya menerima pembayaran lahan dengan bawang putih sebanyak 
tiga kuintal itu karena saya sangat takut berhutang kepada pemerintah. 
Perasaan takut itu sengaja diciptakan dengan cara menagih terus 
menerus setiap hari sampai saya menyerah.” Ungkap Muliono lebih 
lanjut. 

   

Sudah jatuh tertimpa tangga begitulah nasib masyarakat Kemangkuan Tanaq 
Sembahulun. Sebagaimana pengalaman Muliono, pada saat penagihan pembayaran bibit 
kopi, pada tahun 1980, tiba-tiba kemarau berkepanjangan terjadi yang mengakibatkan 
kopi yang ditanami mati sehingga gagal panen. Masyarakat Sembahulun pada waktu itu 
tidak punya apa-apa untuk membayar tagihan dari petugas dinas perkebunan tersebut.  

 

“Pada dasarnya tidak ada perjanjian apapun pada saat itu. Namun, 
karena kami orang bodoh, miskin, lemah tidak bisa mempertahankan 
hak-hak kami sebagai masyarakat adat, sampai saat ini masyarakat adat 
merintih dan menjerit melihat orang yang tidak aktif bekerja di lahan 
mereka namun mendapatkan hasil yang luar biasa besar.” Keluh 
Muliono. 

 

Muliono tidak sendiri. Masyarakat adat yang dirampas haknya antara lain: lahan Haji 
Muliono seluas dua hektar 60 are, lalu ada lahan Haji Nasruddin seluas 60 are, satu 
hektar 90 are lahan Amaq Sarihin, satu hektar lahan Amaq Darmaim, satu hektar lahan 
Amaq Karnaen, satu hektar lahan Amaq Ciok, satu hektar lahan Amak Apti, dan masih 
banyak yang lainnya. Setelah peristiwa pengambil alihan lahan warga Sembalun tersebut, 
banyak masyarakat yang kehilangan lahannya. Masyarakat mengalami kebingungan, 
kemana masyarakat adat harus mencari lahan untuk bercocok tanam sebagai 
penyambung hidup dan kehidupan anak istri dan keluarganya? 



 
4 | Taman Suaka Marga Satwa Rinjani, Tanam Paksa Kopi, Taman Nasional Gunung Rinjani dan 

HGU 

 

Bahkan kemudian, gadung menjadi satu-satunya makanan alternatif masyarakat adat 
Sembalun, karena lahan masyarakat adat untuk menanam ubi dan makanan lain sudah 
tidak ada. Padahal semua orang tahu bahwa gadung merupakan jenis umbi-umbian yang 
mengandung racun bila salah dalam pengolahannya, sehingga dapat mengakibatkan 
kematian. 

 

“Sebelum lahan saya pindah ke orang lain, gara-gara proyek kopi itu, saya 
dan masyarakat yang lainnya bisa dikatakan selalu menanam ubi di lahan 
itu. Semua orang tahu betapa enaknya ubi kalau di tanam di kawasan itu 
dan juga ubinya sarian (ukuran jumbo). Namun sekarang udah tidak lagi, 
yaknaraq tangkakku wah kane jak. (tidak ada lagi lahanku sekarang—
pen).” Cerita Haji Nasrudin dengan duduk bersandar di tiang teras 
rumahnya. 

 

Demikian kondisi masyarakat Sembahulun yang dipaksa untuk menanam biji kopi pada 
masa Orde Baru berkuasa. Masyarakat Sembahulun dirayu untuk menanam biji kopi 
dengan cara tipu-tipu. Masyarakat Adat Sembahulun diberikan biji kopi dengan alasan 
gratis, tetapi justru yang terjadi mereka harus merelakan tanahnya terlepas untuk 
membayar biji kopi yang mereka tanam. Tak hanya pada masa Orde Baru terjadi 
pemaksaan atas pelepasan tanahnya, Masyarakat adat Tanaq Sembahulun pada masa 
sebelumnya, yakni masa kolonial, pun mengalami pelanggaran atas hak tanah-nya.      

 



I.  
Sejarah Masyarakat Adat Tanaq Sembahulun 
 

 

Sejarah awal mula Lembaga Masyarakat Adat Sembahulun harus dirunut dengan 
memaknai kata Sembahulun. Sembahulun berasal dari gabungan dua kata yaitu kata 
Sembah dan Ulun. Sembah berarti menyembah, mengikuti, menghormati, tunduk, 
patuh. Ulun berarti hulu, di atas, kepala, pemimpin. Sembahulun bisa diartikan kegiatan 
masyarakat yang tidak boleh terlepas dari situasi ketaatan kepada Allah SWT, kepatuhan 
kepada pemimpin dan ketaatan pada kepentingan yang lebih besar atau masyarakat.  

Dalam tataran masyarakat secara umum sikap hidup dan perilaku anggota masyarakat 
sehari-hari masih kental dengan warna ketaatan kepada pemerintah, atasan dan orang 
yang dianggap sebagai tetua di tempat masyarakat. Masyarakat adat Tanaq Sembahulun  
didiami  oleh masyarakat yang sudah menetap sejak abad ke-7 Masehi. Pada abad itu 
Gunung Rinjani kuno yang dikenal masyarakat adat dengan Gunung Beleq meletus dan 
menelan banyak korban. Masyarakat yang mendiami Tanaq Adat Sembahulun tahap 
kedua sekitar abad ke-13 yang membangun pemukiman pertama yang dikenal dengan 
Desa Beleq.   

Desa Beleq merupakan kompleks perumahan yang terdiri atas tujuh rumah saja. 
Menurut aturan masyarakat adat saat itu tidak boleh ditambah dan dikurangi. 
Pertumbuhan masyarakat adat dari hasil perkawinan tidak bisa dibatasi. Akibatnya anak 
turunan masyarakat pemukim Desa Beleq berpindah membentuk pemukiman baru yang 
dianggap lebih nyaman dan lebih luas di sekitar Lebak Daya sekarang. Perpindahan ini 
merupakan pengembangan sistem  tata ruang dan pemukiman masyarakat adat yang 
lebih luas dan lebih maju saat itu. Sistem pranata sosial di pemukiman baru ini 
berkembang dengan dibangunnya Bale Malang. Bale Malang ini berfungsi sebagai 
tempat bermusyawarah menyelesaikan masalah  masyarakat adat. 

 

“Pada abad ke-7 sekitar tahun 648 masehi, hidup berpindah dari satu 
tempat ke tempat lain di sekitar lereng dan lembah rinjani (Gunung Beleq). 
Kemudian pada abad ke-9, kawasan Lembah Rinjani ditetapkan sebagai 
tempat perkampungan dengan nama Tanaq Sembahulun yaitu di Lendag 
Goar (savana yang luas) dan Lembah Mentagi. Pada abad ke-13 
masyarakat menetap di satu perkampungan yang disebut Desa Beleq yang 
terdiri dari tujuh  buah  bale (Rumah) dua buah Geleng (Lumbung pangan) 
dan satu buah Bale Malang (Masjid).  ke-7 buah rumah itu tidak boleh 
ditambah dan dikurangi, seiring dengan pertumbuhan penduduk baik asli 
beranak pinak (keturunan) maupun pendatang dibuatlah perkampungan 
baru yang diberi nama Bawak Dewa, Berugak Mujur, Kubur Nunggal dan 
Suranala.” Demikian cerita asal-usul masyarakat yang menetap di 
Sembahulun sebagaimana yang dituturkan H. Acip (80 tahun)  
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Ketika perkampungan Suranala terbentuk sekitar abad ke-14, terjadilah sistem 
pemerintahan WIK TU TELU (awik-awik tau telu) yang dipimpin oleh tiga orang tokoh 
adat yang terdiri dari Pengulu adat yang bertempat tinggal di Desa Beleq, Pemangku 
Adat bertempat tinggal di Keapahan Selong, Adat yang tinggal di Suranala. 

Dalam perkembangannya, sekitar abad ke-16 pranata sosial kemasyarakatan bertambah 
menjadi empat komponen yang disilangkan (dipanutin) sesuai dengan tugas masing-
masing yaitu Silak Kiayi, Silak Pemekel, Silaq Pemangku dan Silaq Pade. 

Kiayi (urusan Ketuhanan) mengurus bidang keagamaan melakukan pembinaan mental 
spiritual. Pemekel yaitu sebagai pemimpin adat yang bertugas mendengarkan dan 
memperhatikan kepentingan masyarakat. Pemangku Adat atau pemimpin Kerama Desa 
yang bertugas untuk menegakkan sanksi-sanksi pelanggaran adat. Kemudian Pade yaitu 
orang yang mampu memberikan pelajaran kepada penduduk untuk menyiapkan, 
membuat dan menggunakan alat kelengkapan rumah tangga, pertanian dan senjata. 

Pada masa masuknya pengaruh kolonial, secara politis, pemerintah kolonial Belanda 
tidak menjajah masyarakat Sembahulun, tapi secara budaya terjadi. Hal ini dilihat dari 
pergeseran istilah WIK TU TELU berubah menjadi WET TU TELU yang mengalami 
pergeseran makna akibat dari politik devide et impera, politik adu domba, yang 
dijalankan oleh pihak kolonial. 

 

 



II.  
Kawasan Suaka Marga Satwa Rinjani: Pengebirian Hak-hak 
Masyarakat Adat pada Masa Kolonial 

 

 

Masyarakat Adat Tanaq Sembahulun dari jaman dahulu beraktivitas di dalam hutan. 
Semenjak nenek moyangnya, mereka mendiami wilayah disekitar lereng Rinjani, tanpa 
ada intervensi dari pihak manapun. Wilayah Taman Nasional Gunung Rinjani yang 
dahulunya kawasan masyarakat adat dan seluruh kekayaan yang ada didalamnya 
merupakan hak masyarakat adat. Namun sampai saat ini masyarakat adat masih merasa 
ketakutan memasuki kawasan tersebut karena adanya ancaman dari pihak yang ingin 
menguasai wilayah adat. Masyarakat Adat Sembahulun pada masa kini, menjadi tidak 
berani memasuki kawasan hutan mereka sendiri akibat dari kebijakan pemerintah yang 
menetapkannya sebagai hutan negara semenjak jaman kolonial. Masyarakat adat 
Sembahulun tidak tahu cara untuk mempertahankan tanah yang diambil oknum pejabat 
kehutanan dan perkebunan di wilayah ini. Sebagaimana tuturan Ustadz Abdurrahman 
Sembahulun sebagai berikut :  

 

“Pada tahun 1941 diadakan klasiran terhadap kawasan atau wilayah 
Kemangkuan Tanaq Sembahulun antara lain ada yang dijadikan tanah GG, 
hutan tutupan, hutan lindung, hutan Suaka Marga Satwa dan lahan hak 
milik. Adapun lahan yang dijadikan tanah GG antara lain : Lendang Tinggi, 
Dalam Petung, Urat Kemitan, Kebon, Aur Ketu, Aran Puk Otak, Mercak, 
Dendaun, Selak Langan dll. Laus lahan yang dijadikan tanah GG sekitar 
3000 ha. Lahan tutupan dan hutan lindung antara lain: Gunung 
Pergasingan, Gunung Anak  Dara, Gunung Bao, Gunung Kukusan, Gawar 
Kukusan, Urat Suleman, Belukus Putek, Gawar Aik Kalak dll. Hutan Suaka 
Marga Satwa antara lain: Gawar Oloromba, Gawar Sebau, Pondok 
Mamben, Peropok, Bujangga, Lompak, Celidan, Pus-pus, Bon Jeruk, Pelar, 
Kanji, Ceret Merong, Koan Kalik, Urat Puk Cali, Kasia Bajang, Manto, 
Maletan, Urat Baras, Urat Jiring, Tengenegan, Pada Balong dll. 

 

Lahan yang dijadikan hak milik antara lain: Torek, Rembuk, Saklendak, 
Orong Dalem, Tepas, Keterik, Lahamban, Nongo, Segok, Serut, Sempaga, 
Monggon, Paok, Rantemas Dalem Bara Sendong Papek Belunak, Sada, 
Peraya, Orong Tojang, Gureja, Lauk Rura, Nangka Beleq, Rembuk, Jororng 
Bangket, Talun Kubur Nunggal, Lekok, Telaga, Ara Manis, Urat Lombok, 
Nap-Nap, Reban Dendaun, Manuk dll. Pada tahun 1950 sebagian besar 
lahan hak milik yang tersebut diatas dibuatkan pipil. Kemudian sekitar 
tahun 1960 para tokoh adat membuka kembali sebagian lahan tutupan 
untuk dikelola oleh masyarakat adat. Pada tahun 1979 pemerintah 
mengusir masyarakat dari lahannya.” Tuturnya. 
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Mangku Gawar, Mangku Makam, dan Mangku Gumi : Sistem  pemanfaatan hutan 
Masyarakat Adat Tanaq Sembahulun  

Sebelum pemerintah kolonial menetapkan secara sepihak dengan menjadikan hutan 
adat Masyarakat Sembalun menjadi Taman Suaka Marga Satwa, masyarakat  adat 
beraktivitas di hutan adat mereka. Nenek moyang masyarakat Sembalun mendiami 
wilayah disekitar lereng Rinjani ini. Masyarakat  memanfaatkan kekayaan hutan sesuai 
dengan kearifan lokal. Contohnya adalah saat masyarakat membangun sebuah rumah, 
maka Mangku Gawar dengan keahliannya mampu menghitung satu pohon kayu cukup 
untuk membangun satu rumah dan seluruh pambiayaannya.  Adapun yang berkaitan 
dengan pemanfaatan hasil hutan yang lain, seperti proses memburu Rusa dan Kijang, 
semuanya diatur oleh kemangkuan dalam hal ini Mangku Gawar. Tidak boleh memburu 
hewan-hewan itu pada saat mereka berkumpul, beranak kecil dan yang sedang hamil. 
Yang boleh diburu adalah hewan yang sudah tua yang disebut Toak Tanggek dan yang 
terpisah dengan yang lainnya misalnya flora. Seperti pemburuan hewan, masyarakat 
melakukan perburuan sesuai dengan kebutuhan dan tanpa adanya intervensi dari pihak 
manapun. Namun lambat laun penguasa saat itu, Pemerintah Hindia Belanda, 
menganggap kegiatan masyarakat di hutan dapat merusak ekosistem yang ada. Maka, 
Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan surat keputusan untuk menjadikan hutan di 
kawasan Gunung Rinjani sebagai kawasan Suaka Marga Satwa, dengan surat keputusan 
nomor 15 Staastblad/ nomor 77, tanggal 12 Maret 1941.    

 

“Hindia Belanda mengeluarkan surat keputusan untuk menjadikan hutan 
di kawasan Gunung Rinjani sebagai kawasan Suaka Marga Satwa, dengan 
surat keputusan nomor: 15/Staatsblad/Nomor 77. Tanggal 12 Maret 
1941.” (Sejarah Taman Nasional Gunung Rinjani)    

 

Penetapan sepihak pemerintah kolonial melalui Kawasan SUAKA MARGA SATWA dengan 
SK no 15 /Staatsblad/ nomor 77. Tanggal 12 Maret  1941 di wilayah Adat Sembahulun ini 
bertujuan memberi perlindungan ekosistem yang ada di kawasan hutan Gunung Rinjani, 
tetapi justru membuat sistem pranata sosial masyarakat Sembahulun menjadi berubah. 
Pada tahun ini sistem paranata adat berubah dari WIK TU TELU menjadi WET TU TELU. 
Pada  sistem kepemimpinan WIK TU TELU (awik-awik tau telu) yang artinya aturan tiga 
orang pemimpin masyarakat adat yaitu menjalankan filsafat Pituq Bale, Pituq Upak-Upak 
(Tujuh Rumah, Tujuh Tangga). Tujuh rumah melambangkan kegigihan perjuangan 
perjuangan Ashhaabulkahfi1,  sedangkan tujuh tangga adalah sebagai simbul kepedulian 
terhadap: pertama, simbul tangga pertama adalah pemimpin mengutamakan Tuhan 
Allah Sang Pencipta, karena tidak ada kekuatan apapun kecuali ada karunia dariNya; 
kedua, Simbul tangga yang kedua adalah pemimpin memperhatikan ajaran dari Nabi 
Muhammad SAW; ketiga, simbul tangga yang ketiga adalah seorang pemimpin 
mementingkan ajaran agama dan berjuang dalam menjalankan syariat ajaran tauhid atau 

                                            
1 Cerita tentang orang beriman yang diselamatkan oleh Allah dengan tertidur di dalam gua selama 
ratusan tahun untuk menghidar dari kejaran tentara raja yang lalim. Mereka terbangun tanpa menua, 
dan pada akhirnya dapat hidup di era raja yang sudah beriman. Cerita ini menunjukkan bahwa Allah 
merupakan satu-satunya pelindung manusia dan juga apa yang terjadi menunjukkan kekuasaan Allah. 
Apa yang terjadi pada Ashhabulkahfi ini diceritakan dalam kitab suci. 
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sa’sa’ (sasak); keempat, simbul tangga yang keempat adalah pemimpin sangat 
memperhatikan lingkungan hidup dan alam tempat manusia berkehidupan agar tetap 
terjaga keutuhan dan kelestariannya; kelima, simbul tangga yang kelima adalah 
pemimpin lebih mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan 
pribadi-pribadi; keenam, simbul tangga yang keenam adalah pemimpin mementingkan 
keluarga dan handaitolan; ketujuh, simbol dari tangga ketujuh adalah pemimpin 
mengutamakan kepentingan pribadinya. Konsep kepemimpinan dengan pilsafat Pituq 
Bale, Pituq Upak-Upak (tujuh rumah, tujuh tangga) adalah para pemimpin adat selalu 
mengutamakan kepentingan amanat tugasnya sebagai pemimpin dibanding diri 
pribadinya. 

 

 
Gambar 1. Tujuh Tangga.  

Sumber: Dok. Pribadi. 

 

 

Pengulu mengurus yang berhubungan dengan Tuhan, Pemangku mengurus yang 
berhubungan dengan alam dan Pemekel mengurus hubungan dengan manusia, dan 
selalu mengambil keputusan melalui bermusyawarah. Sedangkan perubahan yang terjadi 
menjadi sistem WET TU TELU, menunjukkan sudah adanya penekanan pemisahan 
wilayah pemerintahan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Ketiga pemimpin tersebut di 
dalam menjalankan sistem pemerintahannya tidak boleh saling intervensi. Ada 
pembagian peran yang dipisah-pisahkan. Peran Pemekel lebih ditekan untuk melakukan 
penguasaan terhadap masyarakat dan wilayah adat. 
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Hubungan dengan Allah SWT dipimpin oleh penghulu yang mengurus masalah agama, 
pendidikan warga, perkawinan, kelahiran, upacara khitanan, penyelesaian proses 
kelahiran dan kematian. Hubungan dengan sesama manusia dalam pergaulan sosial 
dipimpin oleh seorang yang disebut perbekel. Perbekel ini mengurusi masalah kehidupan 
bersama untuk menyelesaikaan masalah kesejahteraan bersama misalnya gotong 
royong membangun tempat ibadah, membangun  bale belek, rumah warga, kandang 
ternak, lumbung padi, saluran irigasi, jalan dan jembatan kampung yang disebut tete. 
Dalam pelaksanaannya di antara anggota masyarakat dikenal dengan prinsip sangkabira. 
Sangkabira ini berarti saling membantu menyeberang sungai dalam keadaan yang 
sesulit apapun. Semakin sulit yang dikerjakan semakin kuat semangat bantu-membantu. 

Hubungan dengan alam dipimpin oleh seorang ketua yang disebut pemangku.  
Pemangku dalam melaksanakan tugas pengabdiannya dibantu oleh tiga pembantu dekat 
yang disebut mangku. Mangku menguasai tiga urusan meluputi  mangku gumi, mangku 
gawar dan mangku makem (Abdulrahman dan Franky, 2013; 146-150).  

Mangku gumi berperan memimpin masyarakat adat dalam mengatur tata ruang wilayah 
adat. Cakupan kerja dalam tata ruang ini menyangkut tempat mendirikan perumahan, 
tempat pekuburan, tempat persawahan, tanah lapang tempatmelaksanakan kegiatan 
yang tidak bisa dilaksanakan di rumah, tanah penggembalaan hewan ternak. H. Karim 
seorang tokoh Adat memaparkan: 

  

“Sistem tata aturan kemasyarakatan yang diatur, dikelola dan dipimpin 
oleh tiga orang tokoh adat. Dalam pelaksanaan  Metu telu (konsep Tuhan, 
Alam dan Manusia) yaitu Pengulu Adat, Pemangku Adat dan Pemekel 
Adat. Pengulu Adat bertugas untuk urusan Ketuhanan sedangkan 
Pemangku Adat untuk urusan Alam lingkungan dan Pemekel Adat 
bertugas untuk urusan Kemasyarakat (Manusia). Pengulu Adat dibantu 
oleh Enam  Kiyai dan Pamangku dibantu oleh enam Mangku antara lain; 
Mangku Gumi bertugas untuk mengatur tata ruang dan tata letak, 
Mangku Gawar bertugas untuk mengurus tentang hutan, Mangku Makem 
bertugas utnuk mengatur mata air, Mangku Gunung bertugas untuk 
mengatur pegunungan yang berada di sekitar kawasan Rinjani, Mangku 
Rantemas berfungsi untuk mengatur tentang cagar alam dan Mangku 
Ketapahan mengatur tentang Cagar Budaya. Sedangkan Pemekel dibantu 
oleh Enam orang Jero, diantaranya; Jero Kepala, Jero Tulis, Jero Keliang, 
Jero Arah, Jero Langlang dan Jero Pekemit.” Ungkap H. Karim tentang 
sistem pemerintahan Adat Sembahulun. 

 

Mangku gawar berperan penting dalam mengatur kegiatan pemanfaatan hutan oleh 
masyarakat. Pada saat itu anggota masyarakat tidak dibebaskan semaunya memasuki 
kawasan hutan. Seseorang atau sekelompok orang  boleh memasuki kawasan hutan atas 
izin dan keputusan mangku. Seseorang harus memberitahukan kepentingannya  untuk 
memasuki hutan. Berbagai kepentingan akan ditanya terlebih dahulu. Misalnya untuk 
kepentingan berburu, mencari obat, mencari makanan berupa pakis, jamur, buah dan 
umbi-umbian. Kepentingan lain seperti berburu  rusa, begetak yaitu memasang 
perangkap burung dengan getah, memasaang perangkap yang dalam istilah lokal 
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disebut set, telangkep, kedebak. Kegiatan penting lainnya di dalam hutan adalah 
mencari kayu. Masyarakat mencari kayu untuk memenuhi kebutuhan kayu bakar. Selain 
itu kayu dibutuhkan untuk membangun rumah, tempat ibadah dan rumah adat yang 
disebut bale malang. Bale malang ini berupa bangunan yang berfungsi sebagai tempat 
bermusyawarah membahas permasalahan masyarakat. 

Peran mangku gawar sangat  dibutuhkan. Keputusannya tidak akan pernah ditolak. 
Kemampuannya sangat mumpuni dalam memenuhi kebutuhan bahan bangunan 
anggota masyarakat adat. Keputusannya selalu menjamin kelestarian alam. Mangku 
gawar selalu  tepat dalam menghitung kebutuhan  angota masyarakat hanya dengan 
sebatang pohon saja. Setiap  orang  diberikan jatah satu pohon. Jika bangunannya besar 
mangku memilihkan pohon yang cukup untuk bangunan yang akan dibuat. Begitu juga 
rumah yang kecil dicarikan  kayu dengan ukuran yang lebih kecil. Yang termasuk tugas 
dan kewenangan mangku gawar adalah menentukan para pekerja yang yang dianggap 
ahli secara turun temurun mengolah kayu  bebatang  atau gelondongan  menjadi 
ramoan atau balok sesuai kebutuhan. Tugas lainnya adalah  mengatur sistem 
pengangkutan kayu keluar hutan. Semua kayu dikeluarkan oleh masyarakat adat tanpa 
meminta ongkos. Cukup dengan menyiapkan makanan secukupnya dari pihak pembuat 
rumah. Dalam kegiatan ini dikerahkan seluruh kekuatan masyarakat mengangkut secara 
bersama-sama  yang dikenal dengan bekatiran. Kegiatan bekatiran dilakukan  20 orang 
untuk satu potong kayu yang sudah berbentuk balok atau ramuan minimal panjangnya 
20 meter.  

Mangku makem adalah petugas adat yang berperan mengatur penggunaan air  untuk 
irigasi, air minum, pelestarian. Pelestarian biasa dilakukan dengan penerapan larangan  
adat yang tabu untuk dilanggar. Larangan adat ini disebut maliq. Dengan sistem 
larangan malik tidak ada yang berani melakukan pelanggaran. Doktrin malik ini berarti 
angka penebangan nol sepanjangsistem masyarakat adat berfungsi. Mangku makem 
tidak perlu mengatur sanksi karena tidak mungkin ada pelanggaran oleh masyarakat 
adat. Bahkan untuk memasuki kawasan mata air tidak akan dilakukan tanpa ada 
kepentingan adat. Seseorang mendatangi  sumber air bila ada  kepentingan mengambil 
air untuk  acara hitanan atau penyembelihan hewan. 

Mangku makem dalam kegiatan menjaga kelestarian mata air di bantu oleh beberapa 
pemuka berdasarkan jumlah mata air yang ada dalam wilayah adat yang diaturnya. 
Pembantu Mangku makem ini berperan dalam mengatur pelaksanaan ritual syukuran 
bagi masyarakat adat yang berhasil dalam panen setiap musim di suatu mata air 
tertentu atau dilaksanakan di lahan pertanian masing-masing.Biasanya dilaksanakan 
secara bergiliran sesuai urutan pemberitahuan pelaksanaannya.  

Jika anggota masyarakat adat mengadakan acara keluarga dan membutuhkan air  mata 
air sebagai pernik pernik adat harus memberitahu Mangku makem sebelum 
mengambilnya di mata air. Biasanya masyarakat adat mengambil air untuk kepentingan 
mengkhitan anak. Masyarakat adat mengenal air ini dengan sebutan aik melmel. Ada 
juga yang mengambil air untuk kepentingan acara pernikahan putra-putri mereka. 
Masyarakat adat memberi nama aik sembek. Sedangkan untuk penyembuhan  atau 
syukuran atas kesembuhan  dari suatu penyakit masyarakat adat menyebut air itu 
sebagai aik medo. 
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Masyarakat adat juga harus meminta izin kepada mangku makem untuk mengambil air 
untuk keperluan pembibitan padi. Sebelum bibit padi dikeluarkan dari lumbung 
masyarakat adat menyiramnya dengan air yang diambil dari mata air. Tentunya air ini 
disertai dengan bahan lain seperti  bara api  yang dimasukkan ke dalam air tersebut. 
Bara api yang digunakan dalam proses ini harus bara api yang diambil dari tungku dapur. 
Masyarakat adat menyebutnya dengan barak apin jalik. Orang yang melaksanakan tugas 
ini haruslah ibu tani pemilik padi yang dikenal dengan  inan pade. 

Ada beberapa ritual adat yang biasa dilakukan oleh measyarakat adat Sembahulun yaitu 
Loh Langgar, Loh Dewa dan Loh Makem. Loh Langgar adalah suatu upacara yang lebih 
menitikberatkan kepada ajaran keagamaan dilaksanakan sekali dalam setahun seperti 
pada bulan Rabbiul’awwal. Rangkaian acaranya antara lain; Peraja yaitu salah seorang  
tokoh adat yang dijadikan peraja dikawal oleh empat orang peraja muda diiringi oleh 
seluruh masyarakat adat dari rumah adat menuju langgar atau masjid sambil berteriak 
yeh, yeh ouuuu, yeeh ouuu, semakin banyak masyarakat dan semakin keras teriakannya, 
langkah peraja semakin cepat. Sampai di langgar,  masyarakat adat mendengarkan 
khotbah yang disampaikan oleh Pengulu Adat kemudian acara khotbah ditutup dengan 
Berebut Iman. Pada saat berebut iman, Pengulu Adat menabur uang recehan logam ke 
arah masyarakat adat yang berada di dalam langgar kemudian masyarakat dengan 
mengucapkan kata aammmbeen merebut uang tersebut, kemudian masyarakat yang di 
luar langgar berlarian mencari pepohonan untuk digerakkan agar buahnya menjadi 
banyak. 

Rangkaian akhir dari ritual Loh Langgar ini adalah Armulut yaitu acara makan berjamaah 
dengan alas daun pisang di setiap kampung,  sedangkan para tokoh adat yang di dalam 
langgar mengguanakan Ancak (anyaman bamu) dengan ketentuan nasi yang sudah 
disediakan itu harus habis tidak boleh tersisa walau sebini beras nasi, jika ada yang 
tersisa baik sngaja atqau tidak maka akan tumbuh penyakit butir (caplak) masyarakat 
menyebutnya penyakit butir mulut.  

Adapun peran perempuan pada ritual ini adalah menyiapkan segala sesuatu yang 
berhubungan dengan proses upacara Loh Langgar seperti Lelekes, Rondon, Gegereng, 
papal dll; menyiapkan konsumsi untuk acara Armulut. Adapun keterlibatan perempuan 
sangat besar. Jika tidak ada, dalam ritual tersebut, maka acara tersebut tidak mungkin 
akan dapat diadakan. Kemudian hasil hutan yang dimanfaatkan dalam acara tersebut 
seperti rotan untuk mengikat Ancak, Tawar, Kulat Lendong(jamur), Paku Gawar (Pakis 
Hutan), Madu Lani, Andong, Kayu Bakar (Kayuq Rike) dll. 

Demikian sekelumit ritual maupun pembagian fungsi adat yang masih berlaku hingga 
sekarang di masyarakat Adat Sembahulun. Kearifan lokal semacam ini menunjukkan 
bahwa wilayah adat dan juga identitas masyarakat Adat Sembuhulun kuat sebagai 
pemangku sekaligus pemilik dari Wilayah Kawasan Gunung Rinjani. 

 

 

 

 

 



 III. 
Tanam Kopi gagal, Tanah Sembalun Diambil: Tanam Paksa Kopi Pada 
Masa Orde Baru 

 

 

Sebagaimana kisah pembuka tulisan ini, pada tahun 1980-an Dinas Perkebunan Provinsi 
Nusa Tengara Barat mendatangkan proyek penanaman kopi (PRPTE) dibagikan untuk 
Masyarakat Adat di Sembalun dalam upaya mengembalikan kejayaan kopi Arabika atau 
yang sering disebut Kawa Sembalun. Namun, sepertinya Pemerintah tidak sungguh-
sungguh dalam proyek itu, sehingga tanaman kopi tersebut tidak berhasil “Bagaimana 
bisa berhasil proyek itu kan datang pada awal musim panas.” gugat Bapak Alwi salah 
satu petani kopi tersebut. Selain penanamannya akhir musim hujan (awal musim panas), 
pembinaan pemerintah pun tidak sungguh-sungguh. Karena kegagalan proyek tersebut, 
tanah masyarakat diambil oleh petugas yang bernama E. Sukirno, SP, yang saat ini 
menjabat sebagai Kepala UPTD HUTBUN Kecamatan Sembalun.  

 

“Setelah tanah kami diambil, tidak ada lagi tempat kami berkebun. 
Untuk menyambung hidup, kami jadi buruh tani bawang putih. Bawang 
putih pun jaya hanya beberapa tahun, pada saat bawang putih gagal, 
kami kebingungan harus berbuat apa. sebagian kami pergi ke Malaysia 
untuk mencari nafkah untuk keluarga.” Demikian tuturan Amaq Apti. 

 

Pemerintah Orde Baru melakukan berbagai cara untuk memberi label “Pembangunan” 
di sudut-sudut kehidupan warga masyarakat, termasuk di Sembahulun. Sebagaimana 
yang dilakukan dengan pemaksaan menanam biji kopi, pemerintah pun melakukan 
upaya melanjutkan kebijakan SUAKA MARGA SATWA pada masa kolonial. Pemerintah 
melalui dinas Kehutanan datang dengan berbagi program perlindungan seperti 
penanaman kayu, dan juga penanaman bibit kopi. Akibat dari berbagai program itu 
adalah hilangnya kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan 
wilayah hak masyarakat adat. Wilayah Mangku Gawar dan sistem pengelolaannya sudah 
hilang. Kakek Unih menuturkan. 

 

“Sehabis sholat subuh, saya bersama bapak saya berangkat ke kebun 
untuk mencari kayu sebagai persiapan membangun rumah. Sampai di 
kebun kami istirahat sebentar sambil melihat kiri kanan siapa tahu ada 
Buron atau Senggah (Rusa atau Kijang) yang berkeliaran di sekitar 
kami. Kami melihat jejak kaki dari hewan-hewan tersebut, kemudian 
kami segera membuat perangkap dan memasangnya kira-kira 100m 
dari tempat mengerjakan kayu. Setelah itu bapak saya mulai 
menebang kayu Ritip (nama kayu lokal—pen). Begitu suara kayu yang 
ditebang terdengar keras, seekor rusa lari dengan kencang menuju 
perangkap, hewan itupun masuk perangkap. Saya berteriak 
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‘Amaq...amaaq buron no a bau’ (bapak....bapak.... rusa itu 
tertangkap—pen) sambil saya memukul rusa itu dengan kayu. Karena 
teriakan saya dan suara jeritan rusa keras, tiba-tiba datang bapak Lalau 
Genah seorang mandor hutan. Kemudian saya bersembunyi di bawah 
rimbunnya semak-semak. Tapi saya ditemukan. ‘Bangun...bangun’ kata 
mandor itu. ‘Ampun...ampun pak....’ saya minta maaf kepada mandor 
itu. Kemudian, hewan tangkapan dan semua alat penebangan diambil.” 
Demikian tuturan Kakek Unih.  

 

Keterbatasan masyarakat atas akses terhadap hutan semakin nyata akibat dari 
penetapan atas kawasan Suaka Marga Satwa tersebut. Sebagaimana tuturan dari cerita 
kakek diatas, masyarakat akhirnya tidak dapat memanfaatkan hasil hutan serta 
terhempas dari ruang aktivitasnya selama ini yaitu hutan.  

Masyarakat Adat Tanaq Sembahulun hidup di sekitar kawasan hutan Gunung Rinjani 
menjunjung tinggi kearifan lokal dan nilai adat-istiadatnya yang taat terhadap 
penciptanya, patuh kepada pemimpin serta menjaga nilai gotong-royong. Namun 
kemudian, pemerintah desa berdasarkan UU no. 22 tahun 1975 tentang pembentukan 
desa telah mengubah wajah masyarakat adat Sembahulun. Pada masa ini seluruh 
wilayah adat dan masyarakat Adat di bawah kekuasaan kepala desa UU no 22 tahun 
1979 tentang sistem pemerintahan desa diberlakukan pula. Fungsi dan peran lembaga 
adat  sangat lemah dan beralih  menjadi  fungsi dan peran administrasi  dalam kegiatan 
pemerintah desa.  Pemimpin adat yang disebut Pemekel berubah menjadi Kepala desa, 
Pemangku menjadi LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa), dan Penghulu 
menjadi LMD (Lembaga Musyawarah).  

 

Taman Nasional Gunung Rinjani  

Pada masa Orde Baru ini pula, keluar Surat Pernyataan MENHUT RI 1990 yang 
menyatakan bahwa Gunung Rinjani dinyatakan sebagai Taman Nasional Gunung Rinjani 
(TNGR). Akibat dari diberlakukannya TNGR atas hutan adat masyarakat Sembalun, maka 
masyarakat tidak dapat memasuki hutan secara leluasa lebih besar lagi, dan tidak dapat 
lagi sebagai sumber penghidupan baik ekonomi maupun spiritual. 

 

“Sejak diambil alihnya kawasan Gunung Rinjani sebagai Taman Nasional 
Gunung Rinjani kesempatan perempuan adat yang selama ini ikut 
mengelola dan menikmati hasil menjadi tertutup, seperti mengambil 
jamur, mengambil kayu bakar, mengambil sayuran seperti pakis, jamur 
tiram, jejongan.” Keluh Inaq Arsamin, 76 tahu, salah seorang perempuan 
Adat Kemangkuan Tanaq Sembahulun.  

 

Tidak hanya Inaq Arsamin yang merasakan kehilangan dan kesulitan ekonomi atas 
hutan mereka. Hal ini dirasakan pula oleh Amaq Jinaip 82 tahun. Ia menuturkan:  
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“Sejak pengambil alihan itu sebagai masyarakat sudah tidak boleh lagi 
masuk kawasan untuk menanam dan mengelola apalagi mengambil hasil 
hutan baik berupa kayu maupun non kayu seperti rotan, madu, pudak, 
ayam hutan, kijang, landak, kelsih (rusa) dan yang lainnya.” Ungkap Tokoh 
Adat Sembahulun ini. 

 

Lain lagi yang ditemukan oleh Murtindih, 37 tahun, pemuda Adat yang berdekatan 
langsung dengan kawasan Gunung Rinjani, ia menceritakan:  

  

“Awal diambil alihnya kawasan Gunung Rinjani pemerintah dalam hal ini  
Menteri kehutanan, kawasan Gunung Rinjani setiap tahun terjadi 
kebakaran yang berdampak langsung terhadap kebun-kebun masyarakat 
di sekitarnya dan juga berakibat punahnya satu-satu dan tumbuhan langka 
dan endemik yang ada di kawasan itu.” Cerita Murtindih. 

 

Surat Pernyataan Menteri Kehutanan No. 448/Menhut-VI/1990 

Dalam upaya perlindungan ekosistem yang ada di kawasan hutan Gunung Rinjani, 
pemerintah merencanakan pemisahan wilayah antara hutan dan taman nasional. Dalam 
Surat Keputusan ini dinyatakan bahwa wilayah hutan Gunung Rinjani sebagai Taman 
Nasional Gunung Rinjani.  

Kemudian pada tahap berikutnya, bertepatan pada tanggal 23 mei 1997, Menteri 
Kehutanan mengeluarkan SK No. 280/kpts-VI/1997 tentang Kawasan Hutan Gunung 
Rinjani Menjadi Taman Nasional Gunung Rinjani. Empat hari kemudian tepatnya pada 
tanggal 27 Mei 1997 Menteri Kehutanan mengeluarkan SK No. 180/kpts-IV/1997 
tentang unit Taman Nasional Gunung Rinjani setingkat Eslon IVa. Pada tanggal 10 Juni 
2002 Menteri Kehutanan mengeluarkan SK No. 6186/kpts-II/2002 tentang Unit Balai 
Taman Nasional Gunung Rinjani setingkat Eslon IIIa. Pada tanggal  1 Februari 2007 
Menteri Kehutanan mengeluarkan SK No. P.03/Menhut-II/2007 tentng pengelolaan 
seksi konservasi wilayah. Taman Nasional Gunung Rinjani dibagi menjadi 2 wilayah seksi; 
Wilayah 1 Lombok Barat. 

Mengenai wilayah Taman nasional Gunung Rinjani yang ada di Lombok Barat dengan 
luas areal 12.357,67 hektar sama dengan 30% dibagi menjadi tiga resort Anyar, Santong 
dan Senaru dan beberapa pos jaga. Seksi Konservasi Wilayah dua Lombok Timur dan 
Lombok Tengah. 

Mengenai wilayah Taman Nasional Gunung Rinjani yang berada di dua wilayah 
kabupaten. Di Kabupaten Lombok Timur seluas 22.152,88 hektar sama dengan 53% 
sementara wilayah Taman Nasional Gunung Rinjani di Kabupaten Lombok Tengah 
6819,45 hektar sama dengan 17 % yang terbagi dalam enam resort, Aikmel, Kebun 
Kuning, Joben, Sembalun, Aikberik, Steling dan beberapa pos jaga. (Franky, Sejarah 
Taman Nasional Gunung Rinjani).  

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Tahun 1997 Tentang Gunung Rinjani Sebagai 
Taman Nasional Gunung Rinjani. Kawasan hutan adalah bagian dari lahan yang 
terpenting bagi masyarakat adat untuk pendapatkan penghidupan selain dari 
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persawahan, karena banyak kekayaan hutan yang dapat dikelola dan dimanfaatkan oleh 
masyarakat. Namun sejak SK No. 280/kpts-VI/1997 tentang Kawasan Hutan Gunung 
Rinjani Menjadi Taman Nasional Gunung Rinjani, seluruh kawasan yang pernah dikelola 
dan dimanfaatkan oleh masyarakat diambil dan dijadikan TNGR diantaranya; tempat 
Masyarakat Adat menanam Bawang Putih seperti: Memerong, Kanji, Celidan, lompak, 
Puspus, Bonjeruk, Pelar, Bakbakan, Manto, Koan Kalik, Maletan, Urat Baras, Urat Jiring, 
Abangan Tengengea Tempat Penggambalaan Hewan Ternak Peropok (Tempat hewan 
ternak minum dan tempat masyarakat berburu Koak (Savana tempat perusahaan 
Sampoerna Agro 280 ha). Maka,  luas keseluruhan yang “dikuasai” negara adalah 8000 
ha. 

Antara masyarakat adat dengan Rinjani berikut lahan-lahan yang ada di seluruh 
lembahnya merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan. Ketika kawasan Gunung 
Rinjani dimanfaatkan dan dikelola dengan kearifan lokal masyarakat, tidak sedikitpun 
ada asap bara api yang membakar kawasan tersebut. Ketika saat itu, Rinjani penuh 
dengan kekayaan yang dimilikinya, Masyarakat Adat dapat hidup sejahtera dan penuh 
dengan kedamaian. Namun, kondisinya berbalik saat Rinjani kemudian dikuasai oleh 
Negara. 

Dampak penguasaan Negara terhadap pengelolaan hutan masyarakat adat, salah 
satunya adalah hilangnya beberapa mata air di Gunung Rinjani. Ketika pengelolaan 
hutan masih dipegang oleh masyarakat adat dalam hal ini peran mangku gawar, seluruh 
mata air yang ada di wilayah adat Sembahulun tetap aktif sepanjang tahun walaupun di 
musim kemarau. Betapa tidak, jika masyarakat adat akan menebang satu pohon saja, 
maka masyarakat adat harus menanam dan memelihara minimal sepuluh pohon. 
Sanagatlah berbanding terbalik sejak diambil alihnya kawasan hutan oleh pemerintah. 
Sejak saat itu mulai terjadi pembalakan liar (Illegaloging) diikuti oleh kebakaran disetiap 
datangnya musim kemarau. (Rich, 1999; )  

Pembalakan liar dan kebakaran hutan mengakibatkan tanah-tanah menjadi lapuk 
kemudian di setiap datangya musim penghujan terjadi tanah longsor dan banjir 
bandang. Lahan-lahan masyarakat yang ada di lembah dan terlebih di pinggir sungai 
hanyut tergerus oleh banjir bah dan lahan masyarakat di sekitar pinggir bukit tertimbun 
bebatuan akibat longsor, seperti di wilayah Sendong Papek, Belunak, Sada, Orong Tojang 
Dalem Bara Rante Mas dll. 
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Gambar 2. Kebakaran Hutan Rinjani. 
Sumber: Dok. Pribadi. 

 

Sungguh indah memang, jika teringat Sembahulun tempo dulu, ketika Masyarakat Adat 
akan menanam padi merah, semua masyarakat menurunkan kerbau dan sapi-sapinya 
dari lahan pengembaraan di hutan Rinjani untuk membajak sawah dengan system yang 
disebut Nggaro. Hari ini, pemandangan seperti itu sudah tidak dapat dinikmati lagi. 
Savana tempat pengembaraan sato hewan telah menjadi milik perusahaan dan menjadi 
Taman Nasional Gunung Rinjani, mengakibatkan banyak hewan-hewan yang mati dan 
hilang kalaupun ada yang tersisa itu menjadi hewan yang liar sulit dipanggil apalagi 
dipulangkan untuk membajak sawah.  
 

 
“Sekitar bulan 11 tahun lalu, saya meminta paman untuk memagar lahan 
di kawasan kaki Gunung Rinjani tiba-tiba petugas Taman Nasional Gunung 
Rinjani datang, kemudian melarang mereka bahkan setelah itu mereka 
diusir dari lahan itu. Selesai saya sholat ashar paman datang kepada saya 
lalu bercerita: ‘Anakku saya tidak berani lagi kerja di sana, tadi saya 
dimarahi oleh petugas TNGR sampai-sampai bibik dan adek misanmu itu 
tidak bisa minum karena ketakutan di sana.’ Kemudian sore itu juga saya 
didatangi oleh petugas TNGR dan diminta datang ke kantornya tapi saya 
tidak bisa datang sore itu karena ada pekerjaan yang harus saya 
selesaikan. Selesai sholat Isya saya pun sudah berada dan duduk di kantor 
TNGR bersama tujuh orang petugas diantaranya bapak Opik, bapak Supri 
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yang lainnya saya tidak tahu namanya. ‘Kenapa Pak Parmo berani kerja di 
kawasan? Tanya salah seorang. kalau bukan punya saya, saya tidak berani 
kerja di situ. Itu kan punya nenek moyang saya, bapak lihat tidak disana 
masih ada tembok pembatas yang dibuat dulu, masih ada bekas bedengan 
bawang putih disana?’ Begini aja pak Parmo, asalkan pak Parmo tidak 
kerja di sana, nanti kami dua hektar di tempat lain katanya...sejak kapan 
bapak punya lahan di sini, semua lahan ini sudah ada yang punya saya 
bilang sama mereka, mereka terdiam.“ Tutur Parmo S Alfarisyie 39 tahun. 
Mantan Ketua Komunitas Pemerhati Lingkungan Hidup – Sembalun 
Pencinta Alam KPLH-SEMBAPALA. 

 

 

 



IV.  
HGU PT. Sampeorna Agro: Perluasan Negaraisasi Tanah Adat 
Sembalun 

 

 

Siapa yang tidak menjerit ketika hehidupan sudah sulit dan sempit, lahan yang subur, 
tanaman yang makmur tidak dapat lagi dinikmati lagi, ingin berontak tetapi tidak 
berdaya, ingin berteriak namun tidak mampu bersuara, kami hanya mampu berdiam 
bersama kebodohan dan hanya tertunduk bersama kemiskinan. Buruh tani adalah jalan 
terbaik demi hidup dan kehidupan, jadi buruh migran demi secuil rupiah jadi jalan 
terakhir. 

Tokoh adat menuturkan. 

“Pada mulanya mereka (grup cendana—keluarga Soeharto—tambahan 
pen) menyewa lahan di Dpur Belek seluas kira-kira lima hektar milik 
masyarakat. Kemudian pada tahun 1987 datang presiden Suharto 
melakukan panen raya bawang putih sekaligus mengundang investor 
untuk mengembamgkan kawasan Sembalun. Pada tahun 1988 PT. 
Sembalun Kusuma Emas (SKE) di bawah pimpinan ibu Tien Soeharto 
membebaskan lahan masyarakat (Hak Ulayat) seluas 155,6 hektar di 
kawasan; Kaliq Mpit, Aur Ketu, Orong Kebon, Urat Kemitan Bongkot, 
Dalam Petung, Koak, dan di atas pemukiman penduduk Dusun Bawaq Nao 
Daya untuk Hak Guna Usaha (HGU). Lalu pada tahun 1989 keluar SK. HGU 
seluar 183 hektar di kawasan Koak (Atas Dusun Bawak Nao Daya), namun 
sejak dikeluarkannya SK HGU lahan tersebut diterlantarkan sampai dengan 
tahun 1996. Pada tahun 1997, Kelompok Tani Sanhka Bira meminta ijin 
pada Kepala Desa untuk mengelola kawasan Dalem Petung seluas kurang 
lebih 125 hektar. Pada tahun 1999 lahan HGU PT. Sembalun Kusuma Emas 
dikelola oleh PT. Sampoerna Agro sebagai areal pembangunan Green 
House Hortikultura untuk pasar export.” Jelas Ustadz Abdurrahman 
Sembahulun, Ketua Kemangkuan Adat Tanaq Sembahulun. 

 

Kehadiran PT. Sampoerna Agra, telah menyempurnakan semakin menyempitnya 
ruang penguasaan tanah masyarakat Sembahulun. Ketika tanah masyarakat Adat 
berubah menjadi “tanah negara”, maka dengan mudah pula, konsesi untuk 
perusahaan dikeluarkan seperti perusahaan Sampoerna Agra ini. Beberapa warga 
sempat menjadi pekerja di perusahaan tersebut sebagai akibat dari hilangnya 
lahan garapan, tapi itu pun tidak berlangsung lama. Banyak masyarakat 
Sembahulun yang bekerja di PT. Sampoerna Agra tersebut yang kemudian putus 
hubungan kerja alias di-PHK. 

 

“PT. Sampoerna Agro merekrut pekerja dari masyarakat Sembalun, 
(namun—tambahan pen) dikenyataannya tidak sesuai dengan yang 
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dijanjikan, diperjalannya hampir semua pekerja yang dari Sembalun di-
PHK.” Tutur Inak Alman seorang mantan pekerja perempuan di PT. 
Samporna Agro. 

 

 Kemudian seorang petani menuturkan pula :  

 

“Semenjak perusahaan tersebut menanam sayur mayur yang sama dengan 
tanaman masyarakat dan dijual ke pasar lokal, menyebabkan tanaman 
masyarakat gagal pasar (tidak terjual—tambahan pen) sehingga 
masyarakat (mengalami) kerugian miliaran rupiah pada setiap 
musim.“ Tutur Inaq Baet, 30 tahun, dari dusun Mapakin  

 

“beda lagi dengan Haji Murah yang harus ditinggal diam-diam oleh adik 
perempuannya ke luar negeri (Saudi Arabia) gara-gara lahan diambil.” 
Lanjut Inaq Baet. 

 

“ngak tau aku harus bilang apa malam itu, tiba-tiba saudara perempuanku 
tak kunjung pulang ke rumah, kemudian aku tak tau mau anya sama siapa. 
Satu bulan kemudian istri saya terima surat yang isinya bahwa adik sedang 
berada di penampungan Jakarta sedang pelatihan untuk jadi TKW Saudi 
Arabia.” Tuturnya lebih lanjut. 

 

Banyaknya para perempuan yang berubah menjadi penopang ekonomi keluarga, 
merupakan bukti dari pencerabutan akses perempuan adat atas tanah mereka 
berlangsung. Akar-akar dari migrasi global, yang tentunya menjadi buruh di negeri orang, 
banyak diakibatkan oleh tersingkirnya perempuan dari sumberdaya tanah mereka, 
termasuk perempuan adat (Komnas perempuan, 2012). 

 

 Lalu Amaq Darmadi lagi menuturkan bahwa 

 

“ Untuk menyambung hidup keluarga, saya tak bisa menolak ketika 
anak saya Isna 30 tahun diam-diam pergi ke kantor  imigrasi untuk 
membuat paport perjalanan ke negeri Jiran gara-gara sudah tidak bisa 
masuk dilahan perkebunan Memerong karena sudah dijadikan Zone 
Rimba oleh Taman Nasional Gunung Rinjani.”  

 

 Tidak ada beda cerita dari Amaq Mihrup 66 tahun bahwa; 

“Lahan saya di Memerong adalah satu-satunya untuk penghidupan semua 
keluarga tiba-tiba tidak bisa kami kelola. Katanya sudah milik pemerintah. 
Dan saya langsung jatuh sakit saat itu karena sudah tidak ada tempat 
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bercocok tanam untuk menyambung hidup. Lusaiani, 29 tahun, anak 
perempuan saya selalu murung terdiam melihat kebingungan saya 
memikirkan tanah lahan itu, kemudian dia pergi ke Malaysia tanpa 
sepengetahuan saya. Saya terkejut lalu menderita sakit berkepanjangan.” 
Ujarnya dengan nada sedih. 

 

 

Penutup 

Siapa yang tak kenal Rinjani yang begitu agung dan berwibawa, setiap mata insan yang 
memandang selalu ingin mendekat dan mendekat. Pasir yang halus, pohon yang rimbun 
dan terik cemara ditiup angin seakan-akan memanggil ulayatnya untuk menyatu. 

Sejak dikuasai oleh negara, Rinjani terus menerus terkikis oleh kebakaran hutan dan 
tanah longsor. Hal ini disebabkan karena masyarakat sudah tidak merasa memiliki dan 
bertanggung jawab terhadap keselamatan Rinjani, sementara petugas dari pemerintan 
sangatlah terbatas untuk selalu memantau kawasan ini. Sejak Gunung Rinjani dikelola 
oleh pemerintah tahun 1979 setelah masyarakat diusir dari lahannya, maka sejak itu 
Rinjani mulai mengalamai degradasi lahan, terlebih lagi ketika dikelola oleh Taman 
Nasional Gunung Rinjani sejak tahun 1997, Gunung Rinjani sangat tidak terurus karena 
kebakaran setiap tahun, sampah berserakan di mana-mana terutama beberapa tahun 
terakhir ini. Pos hanya tinggal nama saja, tidak ada yang dijaga, tak terurus dan tak 
terawat 

Bila dibiarkan kondisi seperti sekarang ini terus menerus rusak biasa, hancur lebur akibat 
api dan erosi tanpa ada perbaikan, maka bukan hal yang tidak mungkin Allah akan 
menurunkan azabNya karena keserakahan manusia dan alampun takkan ramah. 

Jika pemerintah menginginkan keberlanjutan hidup dan keanekaragaman hayati, satu-
satunya cara dan tidak ada jalan lain kecuali mengembalikan dan menyerahkan kepada 
masyarakat adat setempat untuk mengelola sesuai dengan kearipan localnya. 

 

......Kembalikan Rinjani kami wahai negeri tetangga  

.....Kami tak ingin pandangi asap bara api di tubuhnya 
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