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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

 Pertambangan di Manggarai dimulai sejak tahun 1980-an. Seiring meningkatnya 

permintaan terhadap mangan di pasar global. Pada bulan Januari 2015 telah diterbitkan 44 IUP 

(Izin Usaha Pertambangan) di seluruh Manggarai (mongabay, 2015), termasuk di Kabupaten 

Manggarai Timur. 

 Kabupaten Manggarai Timur merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten 

Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Pembentukan kabupaten Manggarai Timur ditetapkan 

melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Manggarai 

Timur di Propinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 10 Agustus 2007.  

 Keberadaan tambang mangan menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan sosial 

ekologi di wilayah Manggarai Timur. Perubahan lansekap atau bentangan alam karena proses 

eksplorasi maupun eksploitasi  tidak selaras dengan pandangan orang Manggarai tentang alam, 

dan memicu perlawanan terbuka di beberapa wilayah masyarakat adat di Manggarai Timur. 

Perlawanan - perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat  berujung dengan kekerasan 

(penembakan, pemukulan) dan intimidasi dari berbagai pihak terhadap masyarakat yang 

melakukan perlawanan. Perlawanan masyarakat hukum adat Colol dan masyarakat hukum adat 

Golo Lebo merupakan salah satu perlawanan masyarakat menolak tambang yang sangat 

mengemuka di Kabupaten Manggarai Timur.  

 Pada tanggal 10-12 November 2014 masyarakat dari kedua wilayah hukum adat diberi 

kesempatan untuk memberikan kesaksian pada “Dengar Kesaksian Umum Inkuiri Nasional 

KomNas HAM”  Bali-Nusra, di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Inkuiri Nasional menemukan 

beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan tambang maupun Pemerintah Daerah 

Manggarai Timur  terhadap masyarakat hukum adat Colol dan Golo Lebo. 

 Penelitian ini bertujuan untuk menyediakan data terbaru dari lapangan pasca Inkuiri 

Nasional agar resolusi konflik yang diambil oleh para pemangku kebijakan selaras dengan 

situasi/kondisi dan kebutuhan lapangan serta menggali inisiatif-inisiatif resolusi konflik dari 
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lapangan yang bisa acuan agenda penyelesaian konflik antara masyarakat hukum adat dengan 

pihak perusahaan di berbagai wilayah hukum adat di Indonesia.  

 Karena keterbatasan waktu dan sumber daya yang ada, penelitian ini mengambil kasus 

wilayah masyarakat hukum adat Golo Lebo sebagai lokasi penelitian. Pemilihan Golo Lebo 

dikarenakan adanya karakteristik perlawanan yang berbeda dengan di masyarakat hukum adat 

Colol, karena pelaku utama penolakan atas tambang adalah kaum perempuan di Kampung Tureng 

Mbawar. Kaum perempuan yang selama ini dilabeli sebagai kaum yang lemah dan tak berdaya, 

ternyata mampu melakukan perlawanan-perlawanan terhadap tambang demi menyelamatkan 

hutan, dan tanah mereka. 

 Penelitian ini dilakukan dalam upaya menjawab beberapa pertanyaan mendasar yaitu: (1) 

Bagaimana situasi dan kondisi konflik Masyarakat Hukum Adat Golo Lebo Pasca Inkuiri Nasional 

di Mataram? (2) Bagaimana inisiatif-inisiatif penyelesaian konflik yang sudah/sedang/akan 

dilakukan atau ditawarkan, efektifitas dan batasan serta tantangannya, (3) Rekomendasi-

rekomendasi apa saja yang prioritas harus dilakukan untuk mempercepat penyelesaian konflik di 

kawasan Masyarakat Hukum Adat Golo Lebo. 

 Dalam proses penelitian yang berlangsung selama 7 hari ( 8 – 15 September 2015) di Desa 

Legur Lai, Desa Kaju Wangi dan Desa Golo Lijur, peneliti tinggal di rumah masyarakat di 

Kampung Tureng Mbawar, Kampung Wujuu Desa Legur Lai, dan di Desa Kaju Wangi. Metode 

yang dipakai dalam penelitian adalah metode kualitatif, dengan menentukan informan yang akan 

diwawancarai terlebih dahulu yaitu (1) pihak masyarakat (Pro dan Kontra Tambang), JPIC SVD, 

JPIC OFM, AMAN Flores Barat, Pemerintah Desa Kaju Wangi dan Legur Lai, Dinas terkait 

(DPESDM dan Kehutanan), tokoh masyarakat (Mantan Camat Elar). Karena keterbatasan waktu, 

jarak dan transportasi yang tidak memungkinkan untuk melakukan wawancara langsung dengan 

semua pihak, beberapa pihak akhirnya diwawancarai melalui telpon. Proses validasi data, sebagai 

bagian untuk mencek kebenaran sebuah faktapun akhirnya hanya bisa dilakukan melalui cara yang 

sama. Sedangkan data dikumpulkan melalui pengamatan, penelusuran dokumen, focus group 

discussion (FGD) dan wawancara mendalam (indepth interview).  
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Selayang Pandang Masyarakat Hukum Adat Golo Lebo 

 Masyarakat hukum adat Golo Lebo, secara administratif termasuk ke dalam empat wilayah 

desa yaitu Desa Legur Lai, Desa Kaju Wangi, Desa Golo Lijun dan Desa Golo Lebo, Kecamatan 

Elar, Kabupaten Manggarai Timur. Nama “Masyarakat Hukum Adat Golo Lebo” mencuat pada 

saat DKU (Dengar Kesaksian Umum Inkuiri Nasional Komnas Ham). Nama masyarakat hukum 

adat Golo Lebo disepakati oleh masyarakat yang menolak keberadaan tambang untuk keperluan 

advokasi di tingkat kabupaten, propinsi dan nasional. Nama ini diharapkan dapat menyatukan 

masyarakat dalam satu wadah untuk menolak keberadaan perusahaan tambang. 

Bila mengacu kepada sejarah dan budaya (adat istiadat, motif kain tenun dan bahasa yang 

dipakai dalam kehidupan sehari-hari) masyarakat hukum adat Golo Lebo, pada masa lalu 

merupakan bagian dari Kedaluan Rembong. Masyarakat di kempat desa menggunakan Bahasa 

Rembong sebagai bahasa pergaulan dalam kehidupan sehari-hari. Motif sarung tenun yang berasal 

dari wilayah ini juga disebut masyarakat sebagai motif Rembong. Dalam proses penelitian, peneliti 

menangkap bagaimana penduduk di ketiga desa yang menjadi lokasi penelitian, lebih 

mengidentifikasi diri mereka sebagai “Orang Rembong”.  

Kedaluan Rembong adalah salah satu dari 39 kedaluan yang ada di Kerajaan Manggarai.1 

Nama kedaluan Rembong muncul pada masa Kraeng Bagung menjadi Raja Manggarai 

“Zelfsbestuuder”  (swapraja), dan melakukan penataan kedaluan Manggarai menjadi 38 kedaluan 

dan satu kepungawaan pada tahun 1924 (Toda, 1999) 

                                                           

1Dalu atau kedaluan merupakan bagian dari struktur Kerajaan Manggarai, Dalu/Kedaluan berada 

dibawah “Adak” (raja).  Dalu pada awalnya adalah istilah yang diperkenalkan oleh Kraeng Goa untuk 

menyebut perwakilan dagang Kerajaan Goa di Manggarai, dan mengacu pada istilah “datu” di Sulawesi. 

Dalu ini kemudian berkembang menjadi perangkat “administrasi pemerintahan” otonom, yang 

membawahi wilayah-wilayah yang menjadi “Gelarang” Lihat Dami N. Toda, Manggarai mencari 

pencerahan historiografi.  

 



7 
 

 

 

Peta Bahasa Rembong 

 

Sumber : Tol, Roger 1997 

 Dari peta di atas, wilayah-wilayah yang putih (tidak diarsir) merupakan wilayah kedaluan 

Rembong pada masa lalu. Wilayah-wilayah ini diidentifikasi memiliki kesamaan dialek/bahasa 

oleh Pater Verheijen tahun 1971 yaitu Bahasa Rembong Wangka. Meliputi wilayah Lempang Paji, 

Mbawar, Nanga Lok sampai ke Wangka, atau lebih tepatnya wilayah Gunung Lebo, Gunung Lijun, 

dan Gunung Manuk Ajang (Tol, Roger 1997) 

Setelah Indonesia Merdeka wilayah ini dikukuhkan menjadi dua desa yaitu desa Golo Lijur 

dan desa Golo Lebo. Saat ini terdapat empat desa yang masyarakatnya mengidentifikasi diri 

mereka sebagai “Orang Rembong” yaitu Desa Golo Lijur, Desa Golo Lebo, Desa Legur Lai, dan 

Desa Kaju Wangi, kedua desa terakhir merupakan pemekaran dari Desa Golo Lijur dan Desa Golo 

Lebo. 
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Masyarakat Kedaluan Rembong tinggal 

di kampung-kampung yang dihubungkan 

dengan jalan - jalan berbatu dengan topografi 

berbukit-bukit. Masyarakat yang termasuk 

dalam wilayah administrasi desa Golo Lebo, 

Legur Lai, Kaju Wangi tinggal di sekitar lereng-

lereng dan puncak-puncak bukit dan mendiami 

wilayah-wilayah yang agak datar. Beberapa 

kampung di Desa Legur Lai seperti kampung 

Tureng Mbawar, kampung Marabola berbatasan 

langsung dengan kawasan Hutan Sawe Sange 

yang ditetapkan pemerintah sebagai kawasan Hutan Lindung RTK 141 seluas 4560 ha. Jarak antar 

kampung bisa mencapai belasan kilometer, untuk mencapai satu kampung dari kampung lainnya 

di desa Legur Lai, bisa menghabiskan waktu sehari perjalanan lewat jalan kampung, namun kalau 

mau melewati jalan pintas lewat kebun-kebun penduduk dengan kondisi jalan yang lebih 

berbahaya antar kampung bisa di tempuh selama satu sampai dua jam perjalanan kaki. 

Satu kampung dihuni oleh beberapa kepala keluarga, di Kampung Tureng misalnya hanya 

terdapat 7 rumah yang berdekatan satu sama lain, sedangkan beberapa rumah lainnya berdiri 

bersisian dengan jalan kabupaten dengan jarak yang cukup. Begitu juga di kampung Mbawar, 

terdapat 5 sampai 8 rumah, berjarak 1 km dari kampung Tureng. Kampung yang agak padat 

penduduknya adalah kampung Marabola. Secara budaya, orang-orang Marabola bukanlah orang 

Kedaluan Rembong, karena berasal dari wilayah Cibal, Kabupaten Manggarai, yang dipindahkan 

dari Cibal pada tahun 1992 (transmigrasi lokal), karena tempat tinggal mereka di Cibal mengalami 

bencana longsor. 

Tiap-tiap kampung dipimpin oleh seorang kepala kampung yang disebut Tua Golo. Tua 

Golo pimpinan tertinggi kampung yang bertugas menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di 

kampung sekaligus memimpin upacara-upacara adat yang dilakukan. Selain itu, di dalam kampung 

ada Tua Teno yaitu orang yang ditinggikan dalam satu persukuan. Tua teno memimpin anak cucu 

dalam ritual-ritual adat di rumah gendang dan memiliki kekuasaan terhadap hutan adat milik suku. 

Kampung Tureng Mbawar 
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Rumah-rumah terbuat dari dinding bambu, yang dipadukan dengan kayu, beratap seng, 

berbeda dengan rumah tua orang Manggarai yang ada di Ruteng yang beratap ijuk. Dinding-

dinding bambu disusun dengan teknologi sederhana, sehingga masih memungkinkan matahari dan 

angin masuk ke dalam rumah-rumah tersebut. Kondisi rumah ini sangat panas di siang hari dan 

sangat dingin di malam hari. Untuk tidur dan mengatasi rasa dingin yang menyerang penduduk 

Kedaluan Rembong dan sekitarnya tidur dalam tilam-tilam yang dikelilingi kelambu.  

Satu rumah dihuni oleh beberapa kepala keluarga.  Rumah berfungsi sebagai tempat 

berkumpul dan memusyawarahkan tentang berbagai hal terkait dengan anggota keluarga besar. 

Orang Rembong tidak sembarangan 

menyebut sebuah bangunan sebagai rumah. 

Walaupun beratap seng dan berdinding 

bambu. Sebuah bangunan tempat tinggal  

memerlukan upacara adat untuk 

mendapatkan pengakuan sebagai rumah. 

Sebelum ada upacara adat, rumah-rumah di 

Kedaluan Rembong masih berstatus 

sebagai “pondok”. Sekalipun rumah yang 

diakui secara adat telah ditinggalkan 

penghuninya dan sudah roboh (tinggal 

dinding-dinding saja), segala macam ritual 

adat tetap dilakukan di rumah lama tersebut 

sampai upacara adat  rumah baru dilakukan.  

Rumah – rumah pondok dibangun terpisah dengan dapur dan tempat buang air (bangunan 

kecil berukuran satu kali satu meter yang didinding terpal). Air untuk kebutuhan sehari-hari 

diangkut dari mata air yang terletak jauh dari perkampungan, tepatnya berada di bawah kampung 

Mbawar Tureng. Mandi, mencuci dilakukan di sekitar mata air tersebut. Pendatang yang baru 

datang pertama kalinya ke mata air harus melakukan ritual adat untuk menghormati roh-roh leluhur 

yang bersemayam di sekitar mata air tersebut dengan cara mengambil segenggam tanah dari tanah 

mata air, setelahnya ditempelkan di jidat. 

Rumah penduduk di Kaju Wangi  
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Di antara rumah-rumah di 

kampung terdapat satu rumah yang 

dinamakan “rumah gendang”. Di rumah 

ini terdapat gendang yang digunakan 

dalam ritual-ritual adat. Pada saat terjadi 

aksi protes menolak keberadaan 

tambang, gendang ini merupakan alat 

penanda bagi ibu-ibu (perempuan) 

mengenai kehadiran mobil perusahaan 

di desa mereka.  

Di tengah kampung berdiri 

sebuah pohon beringin yang dikelilingi 

bebatuan. Masyarakat menyebutnya 

sebagai pusat kampung atau dalam istilah mereka disebut “Riton Natar Nambe Sompang”. Di 

tempat ini dilakukan upacara-upacara adat seperti upacara adat penetapan awal musim tanam bagi 

para petani, upacara kematian, dan lain-lain. Di tempat ini pula dilakukan pesta pesta adat seperti 

caci yaitu sebuah seni pertandingan perlagaan (pukul tangkis) khas Manggarai. 

Kehidupan sehari-hari orang Rembong sangat diwarnai oleh upacara-upacara adat yang 

membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Upacara adat penyambutan tamu yang mereka lakukan 

setiap ada tamu yang datang dari luar kampung selalu di sambut dengan ritual adat. Ketika ada 

tamu yang datang ke rumah, tamu tersebut diterima di rumah gendang, dan disambut dengan 

memberikan sebotol bir (sofie) / tuak/cap tikus, rokok dan seekor ayam kepada tamu yang datang. 

Tuak dan rokok di minum oleh tamu bersama tuan rumah di rumah gendang, sedangkan ayam 

harus dibawa pulang oleh tamu yang berkunjung untuk dimakan di tempat lain (tidak boleh 

dipotong dan dimakan dirumah tuan rumah). 

Upacara adat lain yang cukup banyak menyita pendapatan masyarakat hukum adat Golo 

Lebo adalah upacara perkawinan. Di dalam upacara ini pihak perempuan dan laki-laki saling 

bertukar barang. Pertukaran ini disebut masyarakat dengan “belis” . Barang – barang yang 

dipertukarkan adalah kuda, kerbau, babi, ayam, kain tenun dan lain-lain. Pertukaran yang terjadi 

Riton Natar Nambe Sompang di Kampung Wujuu 
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dalam perkawinan ini akan sangat menentukan status adat seseorang di dalam kampung. Dan 

menentukan apakah seorang keturunan Teno dapat menjabat sebagai Teno.  

Begitu juga dengan upacara kematian, masyarakat Rembong, mengenal upacara kematian 

yang juga membutuhkan biaya yang lumayan besar karena seserahan kuda, babi yang harus 

diberikan kepada saudara lain. Upacara lain yang juga tidak kalah pentingnya adalah upacara turun 

tanam. Upacara ini dilakukan saat akan membuka kebun baru atau untuk mulai mengolah sawah 

atau huma.  

Orang Rembong, laki-laki dan perempuan sangat menggantungkan hidupnya pada alam 

terutama hutan. Laki-laki Rembong bekerja sebagai pencari madu di hutan. Mereka bisa 

menghabiskan waktu berbulan-bulan di hutan untuk mendapatkan madu. Madu dijual kepada 

pedagang pengumpul yang datang ke desa – desa. Selain itu masyarakat Rembong bekerja di 

kebun, sawah dan tegalan (huma). Sawah dan tegalan yang ditanami padi ladang dan sayur sayuran 

diperuntukkan untuk dikonsumsi sendiri. Kebun – kebun ditanami kemiri, jambu mete, kelapa, 

dan tanaman kayu. Kemiri dan jambu mete dijual ke Ruteng, sedangkan kelapa dan kayu mereka 

gunakan untuk keperluan sendiri.  

Orang Rembong sangat menghormati alam. Bagi orang Rembong tanah adalah mama. 

Apapun yang akan mereka lakukan selalu akan meminta izin kepada mama.2 Seperti dalam 

upacara adat “mata nian”, yaitu upacara adat untuk mulai menanam tanaman di lahan. Pada saat 

mulai menanam, diucapkan “Tabe Ndek”,  setelah itu baru ditikam dengan Tofa. Setelah itu benih 

dimasukkan ke tanah. Tabe Ndek secara harfiah bisa diartikan sebagai permintaan izin kepada 

mama untuk mulai menanam. Upacara menanam dilakukan dengan mengorbankan seekor ayam.  

Hati ayam dibakar dan dipersembahkan kepada roh nenek moyang. Begitu sakralnya tanah bagi 

orang Rembong sehingga diibaratkan sebagai Mama (Ibu) yang memberi kehidupan kepada anak-

anaknya. Sehingga sebagai mama, tanah perlu dijaga, dibela, dan dilindungi. 

                                                           

2  Wawancara dengan Fredericus Maximus Rawan, Kepala Desa Legur Lai pada tanggal 10 

Sepetember 2015. 



12 
 

Tanah adalah mama yang mengeluarkan 

air susu dari perutnya untuk diberikan kepada 

anaknya.3 

Perempuan Rembong terkenal dengan 

kepandaian mereka menenun. Kegiatan menenun 

dilakukan di halaman rumah (samping dan depan) 

pada siang hari, dinaungi atap seng seadanya. 

Berbagai motif kain dihasilkan dari tangan-tangan 

perempuan Rembong. Diantara motif-motif 

tenunan yang terkenal dari wilayah ini adalah motif 

Rembong, motif Biting dan lainnya. Untuk 

menghasilkan satu helai kain tenun (sarung) diperlukan waktu seminggu untuk motif sederhana 

dan dua minggu untuk motif Rembong dan Biting. Kain-kain ini dijual kepada pedagang dari 

Ruteng seharga Rp 250.000 – Rp 600.000,- perhelai. Sedangkan benang-benang untuk menenun 

dibeli di Ruteng. Beberapa kios yang ada di desa juga menyediakan benang-benang untuk 

menenun dengan harga yang lebih tinggi. Dari satu lembar kain, perempuan Ruteng rata-rata 

memperoleh penghasilan satu hari sebesar Rp 14.000-15.000,-. 

Konon, dulu masyarakat Rembong bukanlah petani, melainkan penenun. Zaman dulu, ada 

pembagian kerja antara orang Rembong dengan orang Riung (Kedaluan Riung). Orang Rembong 

bekerja sebagai penenun kain, sementara orang Riuang bekerja sebagai petani. Kedua barang - 

barang kebutuhan ini kemudian dipertukarkan di antara kedua kelompok masyarakat ini.  

Orang Rembong  memiliki kebiasaan mengunyah sirih pinang. Kebiasaan ini dilakukan 

oleh semua orang tua maupun muda, laki-laki maupun perempuan. Mereka juga menggunakan 

kulit jagung sebagai rokok. Kulit Jagung ini digunakan sebagai pengganti daun nipah dan daun 

lontar. Rokok kulit jagung tetap digunakan dengan tembakau yang mereka tanam sendiri, dijemur 

dan diiris kasar. 

                                                           

3Wawancara dengan Helena Rebecca Baung, salah satu tokoh perempuan yang menolak kehadiran 

tambang, pada 10 September 2015. 

Perempuan Penenun Di Desa Legur Lai  
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Berdasarkan sejarahnya Masyarakat Rembong berasal dari berbagai suku di Indonesia. 

Dari hasil wawancara4 nenek moyang mereka berasal dari Bima, Sulawesi Selatan, Toraja dan 

Minangkabau yang datang ke tanah Manggarai pada tahun 1500an -1600an (Todo, 1999). 

Pengaruh Sulawesi Selatan (Kerajaan Goa Tallo) sangat jelas dalam penyebutan “Kraeng” kepada 

laki-laki yang lebih tua. Dulunya sebutan “karaeng” digunakan untuk memanggil raja. Struktur 

administrasi pemerintahan Kerajaan Manggarai yang berbentuk “Kedaluan” juga mengacu pada 

struktur kerajaan di Sulawesi Selatan. Dalu mengacu kepada “Datu” untuk penyebutan raja di 

Bugis, sedangkan istilah “Kraeng serta “Gelarang”  sama dengan istilah di Kerajaan Goa-Tallo, 

“Karaeng dan Gallarang” 

Menurut mereka ketika nenek moyang mereka datang dari tempat yang jauh itu, di 

Rembong telah berdiam terlebih dahulu penduduk asli Rembong. Penduduk asli menganut agama 

animisme, menyembah arwah leluhur dan tempat-tempat keramat. Hasil percampuran penduduk 

asli dan pendatang inilah yang kemudian menjadi orang Rembong saat ini. Saat ini hampir seratus 

persen masyarakat Rembong merupakan penganut Katolik. Katolik diperkenalkan melalui 

misionaris-misionaris yang menyebarkan agama di seluruh Nusa Tenggara Timur bersamaan 

dengan masuknya kolonialisme ke wilayah tersebut. Di setiap kampung terdapat capella-capella 

tempat masyarakat melaksanakan ibadah setiap hari minggu. Bahkan di kampung ini lahir seorang 

pendeta yang saat ini bertugas di Filipina. 

Seperti halnya daerah terpencil lainnya, akses pendidikan di tiga desa sangat sulit didapat. 

Anak-anak Kampung  Mbawar Tureng kebanyakan bersekolah di Sekolah Dasar yang terdapat di 

Marabola, berjarak satu sampai dua jam perjalanan kaki melewati kebun-kebun masyarakat. Jika 

melewati jalan desa, diperlukan waktu yang lebih lama lagi untuk mencapai sekolah. Kebanyakan 

anak-anak sudah berpisah dengan orang tuanya sejak mereka masuk sekolah dasar.  

Khusus untuk Desa Golo Lijur yang terletak di kaki bukit, kurang lebih setengah jam 

perjalanan naik motor dari Laut Flores Utara kondisinya agak berbeda. Desa ini memiliki sarana 

jalan dan pendidikan  yang  lebih lengkap  dibandingkan dengan ketiga desa saudaranya yang 

terletak di puncak-puncak bukit. Anak-anak Legur Lai, Kaju wangi dan Golo Lebo melanjutkan 

                                                           

4Wawancara dengan Maksimadur dan Syamsudin, kampung Wujuu, 12 September 2015 
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pendidikan setingkat SMP ke Golo Lijur, disana mereka mondok ditempat saudara. Sedangkan 

SMA terdapat di pinggir jalan sebelum ke Kampung Mbawar Tureng.  

Sarana transportasi antar desa yang sering digunakan oleh masyarakat adalah motor, 

meskipun motor bukanlah pilihan yang baik, karena jalan yang mendaki dan berbatu-batu besar. 

Sedangkan untuk menuju Golo Lijur (dulunya merupakan desa Induk dari Desa Legur Lai) 

masyarakat dari desa lain harus berjalan melewati hutan lindung Sawe Sange selama 4-5 jam 

melalui jalan-jalan setapak di dalam hutan. Jalan-jalan ini dibuka oleh pihak perusahaan PT. 

Manggarai Manganese saat mereka melakukan eksplorasi dari tahun 2009 – 2013. Namun jalan 

kecil ini terputus ditengah hutan karena menurut masyarakat yang bekerja sebagai buruh tambang, 

perusahaan terlanjur memutuskan untuk keluar dari wilayah ini karena demo-demo yang dilakukan 

oleh masyarakat yang menolak tambang. Alat transportasi lain yang masih bertahan dan dinilai 

masyarakat sangat cocok untuk digunakan untuk saling mengunjungi antar saudara dari kampung 

yang saling berjauahan dan cocok dipakai di medan yang menurun dan mendaki ini adalah kuda. 

Walaupun saat ini tidak begitu banyak ditemukan orang orang yang menunggang kuda untuk 

bepergian. Hanya orang-orang tua yang masih menggunakannya sampai sekarang. 

 

Sejarah Singkat Kebijakan Kehutanan di Kedaluan Rembong 

Sebelum tahun 1936, seluruh kawasan hutan di kedaluan Rembong dikuasai oleh orang 

Rembong dengan sistem yang diatur secara hukum adat. Pengaturan penguasaan ini dipegang oleh 

Dor atau Tua Teno sebagai tua adat. Pada tahun 1936, pemerintahan kolonial menetapkan PAL 34 

yang berada di Jemali, kawasan Kedaluan Rembong, sebagai batas masyarakat boleh 

memanfaatkan lahan sebagai kebun. Tidak jelas sampai dimana saja batas-batas detail 

pemerintahan kolonial yang melingkupi semua kawasan kedaluan Rembong sebagai pembatas 

aktivitas perkebunan masyarakat. Pada masa kemerdekaan, masyarakat adat Rembong kembali 

menguasai hutan mereka seutuhnya dengan tetap berpegang pada sistim pengaturan adat. 

Pada tahun 1995, pemerintah Republik Indonesia mengukuhkan PAL 34 sebagai batas 

kawasan hutan. Hal ini ditolak masyarakat karena pengukuhan tersebut sekaligus mengambil alih 

sebagian lahan pertanian masyarakat adat. Berdasarkan SK Menteri Pertanian No 89/KPTS/1983 

pada tanggal 2 Desember 1983, luas lahan pertanian yang masuk dalam pengukuhan kawasan 

hutan ini adalah 21.672 hektar (Tambo, 2014). 
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Tahun 2009, Bupati Manggarai Timur (Dr. Yosef Tote, MSi) mengeluarkan Ijin Usaha 

Pertambangan (IUP) bagi PT Manggarai Manganise. Masa berlaku IUP ini terhitung sejak 

tanggal 7 Desember 2009 sampai 28 Oktober 2013. 

 

Masuknya PT. Manggarai Manganese 

 Proses masuknya PT. Manggarai Manganese diawali dengan sosialisasi yang dilaksanakan 

oleh pihak perusahaan dan wakil Bupati Manggarai Timur di Desa Golo Lebo yang dihadiri oleh 

keturunan tua teno, perwakilan dari berbagai suku, tokoh masyarakat, pemuda dan tokoh 

perempuan Desa Golo Lebo pada tahun 2008. Kegiatan sosialisasi ini hanya dilakukan di desa 

Golo Lebo, sedangkan sosialisasi di desa lainnya (Legur Lai, Kaju Wangi, dan Golo Lijur) tidak 

dilakukan. Kegiatan eksplorasi perusahaan dimulai dengan diterbitkannya Surat Kuasa 

Pertambangan Penyelidikan Umum (SKPPU) oleh Pemda Kabupaten Manggarai Timur. Setahun 

kemudian perusahaan mengajukan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi. Pengajuan izin 

eksplorasi ditindaklanjuti oleh Pemda Manggarai Timur dengan mengeluarkan izin usaha 

pertambangan No.HK/109/2009 dengan luas wilayah eksplorasi 23.005 ha mencakup wilayah 

Kecamatan Elar, Kecamatan Sambi Rampas dan Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai 

Timur. Wilayah eksplorasi meliputi kawasan hutan lindung sawe sange RTK  141, hutan-hutan 

hak, kebun – kebun kemiri dan areal pertanian milik warga masyarakat.5  

Dalam kegiatan eksplorasinya PT. Manggarai Manganise melakukan pengeboran sedalam 

50-100 meter di kawasan hutan Sawe Sange. Oleh PT. Manggarai Manganise juga dibangun 

basecamp-basecamp dan jalan selebar 500 cm  di kedalaman hutan Sawe Sange. Kegiatan 

eksplorasi yang dilakukan oleh PT. Manggarai Manganise berlangsung selama 4 tahun, dan 

berdasarkan informasi yang diperoleh belakangan PT. Manggarai Manganise sudah melakukan 

beberapa kali pengambilan bahan material dari wilayah hutan Sawe Sange.  

                                                           

5Wawancara dengan Kadis Pendidikan Kab. Manggarai Timur, mantan camat kecamatan Elar pada 

tanggal 12 September 2015 di Kampung Wujuu, Desa Legur Lai.  
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PT. MM mempekerjakan sebagian kecil masyarakat Rembong untuk membuka jalan dan 

melakukan pengeboran dan pekerjaan lainnya untuk membantu kegiatan eksplorasi. Izin 

Eksplorasi PT. Manggarai Manganese berakhir pada tanggal 7 Desember 2013. Namun sampai 

Inkuiri Nasional Bali Nusra tanggal 10-12 November di Mataram, perusahaan masih beroperasi. 

Perusahaan keluar dari wilayah eksplorasi dan melakukan pembongkaran terhadap basecamp-

basecamp milik mereka di hutan Sewo pada bulan April 2015. Pada Bulan Januari 2015, pasca 

Inkuiri Nasional di Mataram, PT. Manggarai Manganese masih melakukan kegiatan eksplorasi 

terbukti dengan tertangkapnya bahan galian seberat 408 kg yang akan mereka kirim ke Jakarta 

melalui bandara Komodo di Labuan Bajo oleh Polres Manggarai Barat (Floresa, 2015). 

Menolak Tambang, Menyelamatkan Kehidupan 

Awal kehadiran perusahaan di Wilayah Rembong ditanggapi biasa-biasa saja oleh 

masyarakat. Masyarakat tidak paham sepenuhnya apa yang dikerjakan perusahaan di dalam areal 

hutan. Penolakan terhadap kehadiran tambang diawali dengan adanya surat himbauan dari Romo 

Simon Nama, Pr (Vikaris Kepausan [Vikep] Borong-Manggarai Timur kepada Stasi Marbola. 

Himbauan ini berisi larangan bekerja di perusahaan tambang dan himbauan untuk membuat pagar 

badan di jalan masuk areal eksplorasi tambang guna menghalangi aktifitas keluar masuknya mobil 

perusahaan (Berita Investasi Nasional, 2014).  

Beroperasinya PT Manggarai Manganese di wilayah Kedaluan Rembong tidak dengan 

persetujuan masyarakat secara umum. Pertemuan dengan masyarakat hanya dilakukan satu kali di 

Desa Golo Lebo dengan beberapa orang saja yang dianggap mewakili masyarakat. Menurut 

keterangan bapak Baltasar (warga Desa Kaju Wangi yang saat itu menjabat sebagai Kepala Urusan 

di Desa Golo Lebo sebelum ada pemekaran desa) yang mengikuti kegiatan sosialisasi PT 

Manggarai Manganese di desa Golo Lebo, sosialisasi waktu itu bukan untuk meminta persetujuan 

masyarakat, tapi hanya penjelasan tentang bagaimana pertambangan bekerja. 

Pertemuan yang hanya satu kali itu digunakan oleh perusahaan dan pemerintah sebagai 

bukti bahwa masyarakat menyetujui beroperasinya tambang. Karena itu masyarakat merasa ditipu 

oleh pihak perusahaan karena tidak pernah merasa menyetujui adanya operasi tambang di wilayah 

adat mereka. Stanislaus Dasing, Tua Teno atau Dor di hutan ulayat Langkirangat, dari Kampung 

Tureng mengungkapkan kekesalannya terhadap PT Manggarai Manganese karena perusahaan ini 
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masuk tanpa permisi pada masyarakat adat dan tidak menghormati hukum adat yang berlaku di 

sana.  

“Kami tidak senang orang asing masuk dan menguasai Langkirangat 

tanpa ada mufakat dari adat”, ungkapnya.  

 

Masyarakat tidak mau lahan pertanian yang selama ini menjadi tumpuan dan ruang hidup, 

dikuasai dan dirusak oleh pertambangan atas restu pemerintah. Bagi masyarakat, logika 

pemerintah mengenai hak pengelolaan hutan terlihat janggal. Satu sisi pemerintah menetapkan 

hutan Sawe Sange sebagai kawasan hutan lindung sehingga masyarakat dilarang mengelola atau 

memanfaatkan hasil hutan, sementara di sisi lain pemerintah memberikan kebebasan pada 

perusahaan untuk “merusak” hutan dengan aktifitas pengeboran dan pembakaran6. Yang 

mengherankan lagi, bahkan sampai saat IUP PT Manggarai Manganese habis,  perusahaan masih 

beroperasi, dan pemerintah tetap membiarkannya. 

Akumulasi kekecewaan pada pemerintah dan perusahaan membuat masyarakat jengah 

sehingga memicu munculnya perlawanan. Pada tanggal 19 Februari 2014, masyarakat tolak 

tambang didampingi oleh JPIC OFM (Justice, Peace, and Integrity of Creation – Ordo Fratrum 

Minorum) dan  JPIC SVD (Justice, Peace, and Integrity of Creation – Societas Verbi Divini dan 

AMAN Flores Barat, melakukan aksi demonstrasi ke kantor DPRD Kabupaten Manggarai Timur.  

DPRD menjanjikan akan menindaklanjuti aksi tersebut dengan membentuk suatu Panitia 

Khusus (PANSUS) guna menyelasaikan masalah yang diadukan masyarakat. DPRD melalui 

PANSUS akan memanggil Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur mempertanggungjawabkan 

IUP yang diberikan bagi PT Manggarai Manganise. Aksi juga dilakukan di Kantor Bupati, namun 

warga hanya bertemu Wakil Bupati Manggarai Timur (Andreas Agas, SH. MH). Wakil Bupati 

menyatakan bahwa Bupati akan menindaklanjuti dengan tidak akan mengeluarkan izin baru lagi. 

Pasca demonstrasi ini, baik janji DPRD maupun Pemkab tidak tampak wujud realisasinya. 

                                                           

6Menurut masyarakat, sejak masuknya PT Manggarai Manganese ke wilayah kedaluan Rembong, sering terjadi kebakaran hutan pada malam 

hari sehingga sulit dilacak apa penyebabnya atau siapa pelakunya 
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Respon DPRD dan Pemkab yang “tidak responsif” ini tidak lantas membuat gerakan 

masyarakat berhenti. Mereka terus melakukan aksi protes agar aktivitas pertambangan dihentikan. 

Sebagai bentuk aksi penolakan, masyarakat menutup jalan agar kendaraan-kendaraan milik 

perusahaan tidak bisa masuk. Aksi ini dilakukan karena masyarakat geram dengan perusahaan 

tambang yang menurut masyarakat semena-mena memperlakukan “mama” yang mereka anggap 

sebagai penopang kehidupan masyarakat adat, dan sikap pemerintah yang abai pada aspirasi 

rakyat.  

Di Kampung Tureng Bawar, ibu-ibu menjaga pagar penutup jalan siang malam, untuk 

memastikan agar mobil perusahaan tidak ada yang masuk ke wilayah adat. Sementara kaum laki-

laki ke ladang dan tetap menjalankan aktifitas harian, ibu-ibu Kampung Tureng Bawar aktif 

berjuang mempertahankan wilayah adat. Mereka berbagi peran satu sama lain. Mama kecil 

bertugas berjaga-jaga di dekat pagar penghalang. Apabila mobil perusahaan melintas menuju 

wilayah adat, mama kecil bertugas memukul gong. Bunyi gong ini merupakan tanda bagi 

perempuan-perempuan lainnya untuk segera keluar ke jalan dan menghalangi mobil perusahaan 

untuk masuk. Begitu pula dengan kendaraan Badan Keamanan dari Kecamatan Elar yang datang 

tidak hanya di siang hari, tapi juga di malam hari. Perempuan-perempuan ini dalam usahanya 

untuk memperjuangkan tanah hutannya tidak dirusak oleh perusahaan juga mengorganisir teman-

teman di desa lain seperti di Watu Gong, dan di Elar untuk mengirimkan informasi kepada mereka 

melalui pesan singkat jika ada mobil perusahaan atau dari pihak keamanan yang menuju Kampung 

Tureng Bawar. Setelah menerima informasi ini mereka menyiapkan diri untuk segera berjaga di 

pagar. Seringkali mereka menerima ancaman dari petugas Badan Keamanan yang datang dari Elar 

seperti ancaman akan memenjarakan mereka karena melanggar hukum. Dengan berani ibu-ibu ini 

berujar : 

“ kami tidak takut di penjara, kami sudah siap mati, karena kami punya 

tanah sudah dijungkir balik oleh orang asing, kami bisa apa, kalau tanah kami 

sudah diambil, kami tidak sekolah, tidak bisa melamar kerja, yang kami punya 

hanya tanah. Kami yang punya kampung ini, kami lahir dan besar di sini, kami 

tidak bisa pergi ke mana-mana, karena itu kami harus menjaganya. ” 

 

Menurut ibu-ibu aksi pagar jalan hanyalah simbol, aksi sesungguhnya yang mereka 

lakukan adalah “pagar badan”.  Mereka memagari jalan dengan badan mereka. Perempuan-

perempuan Tureng Bawar dicap mengganggu ketertiban umum  karena memblokir jalan (fasilitas 
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umum). Pemblokiran jalan hanya berlaku untuk 

kendaraan perusahaan dan badan keamanan, 

tapi tidak berlaku untuk pedagang ataupun 

orang kampung yang mau pergi ke kebun atau 

ke ladang. Mereka juga mengizinkan kendaraan 

badan keamanan lewat asalkan tidak 

berhubungan dengan kepentingan perusahaan. 

Aksi penutupan jalan ini mencapai 

puncaknya pada tanggal 26 Agustus 2014, saat 

rombongan aparat Polres Manggarai Timur 

datang memaksa membubarkan ibu-ibu yang 

melakukan aksi penutupan jalan.  Setelah mendengar bunyi gong dipukul oleh mama kecil, ibu-

ibu pergi ke pagar, sementara kaum laki-laki berkumpul di rumah Dor di Kampung Tureng Bawar. 

Pembagian peran ini diputuskan oleh ibu-ibu, menurut mereka laki-laki terlalu punya perasaan, 

mereka saling menjaga sedangkan ibu-ibu karena tidak bersekolah bisa berbuat apa saja. 

Menurut ibu-ibu, polisi memaksa jalan dibuka bukan demi kepentingan umum, melainkan 

agar mobil perusahaan bisa masuk, seolah-olah mereka adalah “pengawal” dari perusahaan. Ibu-

ibu memagari jalan dengan tubuh mereka sambil membelakangi kendaraan milik kepolisian dan 

milik perusahaan. Namun karena tetap dituduh melakukan pemblokiran fasilitas umum, mereka 

akhirnya mengizinkan mobil kepolisian masuk tapi tetap menghadang mobil perusahaan yang 

menyertainya. 

Kegeraman dan kemarahan hadir kembali di raut wajah mama Helena ketika menceritakan 

kejadian itu:  

“Kalau kami tidak tutup jalan perusahaan, bagaimana kami akan memberi makan 

anak-cucu kami?.... ‘Pagar badan’ hanya untuk mempertahankan kehidupan anak-

cucu”.  

Antara jam 11 sampai jam 3 mereka mempertahankan “pagar badan”. Karena ada ancaman 

dengan senjata, spontan empat orang dari ibu-ibu Kampung Tureng Bawar melepas baju dan 

celana mereka, kemudian dilemparkan ke atas mobil perusahaan. Salah seorang ibu tidak saja 

Pemimpin Aksi Pagar Badan 
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melemparkan baju dan celananya tapi ikut melemparkan anaknya yang cacat ke atas mobil milik 

perusahaan. Mama Melanie bahkan benar-benar melakukan aksi telanjang dada  pada aksi tersebut.  

“Polisi maju selangkah, kami juga maju selangkah. Maju lagi, kami juga maju 

sampai kami injak sepatu mereka. Lalu kami bilang, ‘silahkan tembak kami. Kami 

siap mati sekarang’”, kata mama Helena melanjutkan ceritanya. 

  

 Setelah bernegosiasi akhirnya semua mobil dizinkan masuk hanya untuk menemui tetua 

adat dan kaum laki-laki yang menunggu di rumah Dor  Aloysius Janu. Pertemuan ini menyepakati 

untuk melakukan pembongkaran pagar jalan. Pembongkaran langsung dilakukan setelah 

pertemuan. Pihak aparat meminta kaum laki-laki membongkar pagar-pagar tersebut, namun 

ditolak oleh ibu-ibu dengan alasan, bahwa mereka tidak berkepentingan dengan pagar tersebut. 

Proses pembongkaran pagar akhirnya dilakukan oleh aparat kepolisian. Ibu-ibu sempat meminta 

kepada aparat kepolisian agar mereka menyimpan barang bukti berupa spanduk dari JPIC yang 

bertuliskan : 

 “Mencegah Sebelum Terlambat” 

 Perjuangan ibu-ibu Tureng Bawar mempertahankan tanah adat mereka agar tidak dirusak 

oleh perusahaan menurut mereka adalah perwujudan dari janji nikah mereka, bahwa ibu harus 

bertanggung jawab untuk menghidupi anak yang sudah dilahirkannya.  

 “Ketika anak sudah tua, mau cari kerja di mana, yang kami harapkan hanya 

tanah ini, kami bangga dengan apa yang kami buat, karena kami buat ini untuk 

mempertahankan kami punya tanah, untuk membela kami punya anak, kami 

perempuan yang melahirkan anak,” ujar mama Helena.  

 

PROSES INKUIRI NASIONAL 

Inkuiri Nasional adalah sebuah metode untuk memahami dan mendorong penyelesaian 

pelanggaran HAM yang bersifat sistemik, kompleks dan massif. Inkuiri nasional dapat melahirkan 

pilihan penyelesaian soal akses keadilan dan pemulihan hak-hak masyarakat hukum adat untuk 

kelanjutan daya dukung sumber daya alam. Inkuiri Nasional sebagai cara untuk menemukan akar 

persoalan, kebenaran, dan fakta melalui Dengar Keterangan Umum baik secara tertutup maupun 

terbuka dengan melibatkan masyarakat dan para pemangku kepentingan secara transparan.  
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Inkuiri Nasional hak masyarakat hukum adat atas wilayahnya di kawasan hutan Indonesia 

selaras dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-X/2012 dalam perkara 

pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Keputusan MK ini adalah 

momentum pemulihan status dari hutan “negara” menjadi hutan “adat”. Inkuiri Nasional ini juga 

bagian dari Rencana Aksi Nota Kesepahaman Bersama (NKB) tanggal 11 Maret 2013 antara 12 

Kementerian dan/atau Lembaga Negara, termasuk Komnas HAM , Kementerian Kehutanan , 

Badan Pertanahan Nasional, dan Kementerian ESDM. 

Adapun tujuan dari pelaksanaan Inkuiri Nasional adalah mengumpulkan data, fakta, 

informasi, sifat-sifat dan jangkauan atas indikasi pola pelanggaran HAM pada masyarakat hukum 

adat atas wilayahnya di kawasan hutan serta merekomendasikan tindakan perlindungan, 

pemenuhan, dan penegakan HAM dan mencegah terjadinya lagi pelanggaran HAM di masa 

mendatang. Sebelum kegiatan Dengar Keterangan Umum beberapa region di Nusantara, PB 

AMAN membangun komunikasi  dengan Komnas HAM terkait dengan penyelesaian kasus di 

kawasan hutan yang terjadi dan juga  menjelaskan gambaran umum  konflik yang terjadi serta 

mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat. 

Inkuiri nasional diinisiasi oleh Komnas HAM untuk mendukung pelaksanaan putusan MK 

35/PUU-X/2012 tentang hutan adat bukan lagi hutan Negara, proses ini melibatkan AMAN dan 

Sayogio Institut. Tidak semua kasus yang dipilih oleh Komnas HAM, persyaratannya adalah kasus 

tersebut sudah terdaftar dalam register kasus di komnas HAM dan harus  ada indikasi unsur 

pelanggaran HAM yang terjadi secara terstruktur, massif dan tersistematis. Pemilihan kasus-kasus 

yang dihadirkan dalam Dengar keterangan Umum berdasarkan pertimbangan yang mewakili 

keragaman dan keluasan pelanggaran HAM; adanya bukti, fakta, sejarah kepustakan, hasil 

penelitian, dan dokumentasi lain yang memadai; adanya korban/saksi yang bersedia memberikan 

keterangan  dan ruang politik lokal yang memadai.  

Terungkap ada indikasi terjadinya perampasan wilayah adat yang berdampak pada 

pengabaian hak masyarakat adat. Kondisi ini sebagai dampak dari Pemerintah daerah Manggarai 

Timur memberikan ijin kepada  PT. Manggarai Manganise untuk melakukan eksplorasi 

pertambangan, sedangkan mekanisme perijinannya tidak melalui musyawarah bersama 

masyarakat adat.   Langkah-langkah tersebut perlu dilakukan karena masyarakat hukum adat juga 

sebagai subyek hukum, penyandang hak dan pemilik wilayah adat. 
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Kesaksian Dengar Keterangan Umum di Lombok 

Sebelum kegiatan Dengar Keterangan umum dilakukan saksi-saksi diberikan pembekalan 

yang difasilitasi oleh Tutor dari Sayogyo Institute dan PB AMAN. Masyarakat adat Golo lebo 

diwakili oleh dua  (2) orang saksi yaitu atas nama Matius Tiwu dan Valentina Padut. Keterlibatan 

perempuan didasari perhatian khusus terkait dengan pelanggaran HAM terhadap perempuan adat. 

Kami juga menyaksikan keterlibatan Pemerintah antara lain Kepala BPKH Provinsi Nusa 

Tenggara Timur, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur, Wakil Bupati 

Manggarai Timur, Kepala Dinas Kehutanan Manggarai Timur dan Kepala Dinas Energi Sumber 

Daya Mineral, Badan Lingkungan Hidup Daerah, PT. Manggarai Manganise serta Lembaga 

Penjamin Saksi dan Korban (LPSK). Keterlibatan LPSK didasari  pertimbangan keamanan dan 

keselamatan saksi dan korban serta menghindari tekanan dari para pihak untuk mengungkapkan 

fakta yang mereka alami. Disatu sisi melibatkan masyarakat hukum adat dan para pihak juga 

melibatkan publik. Kami merasakan dan menyaksikan situasi saat itu sangat steril, ketika 

wartawan mengambil dokumentasi tidak diijinkan  oleh Komnas HAM.  

Intensitas konflik menjadi dasar masyarakat adat Golo lebo memberikan kesaksian secara 

tertutup, Komisioner Komnas HAM yang hadir saat itu adalah Ibu Sandrayati Moniaga, Bapak 

Enny Soeprapto dan Ibu Saur Situmorang dan dibuka oleh ibu Sandrayati Moniaga yang 

menjelaskan apa itu Inkuiri Nasional ? apa tujuan dari Inkuiri National? Mengapa dilakukan 

Inkuiri Nasional ? apa latar belakang dari Inkuiri Nasioanl? Serta siapa yang terlibat dalam proses 

tersebut?’ 

Tahapan selanjutnya mengundang saksi-saksi untuk menempati tempat tertutup yang 

disediakan oleh Panitia penyelenggara. Kesaksian disampaikan oleh Bapak Matius Tiwu yang 

menggambarkan tentang keberadaan masyarakat hukum adat (sejarah asal-usul masyarakat 

Hukum adat, fungsi dan peran kelembagaan adat, batas wilayah masyarakat hukum adat, sistim 

pengelolaan dan pembagian tanah dan sejarah konflik sejak penjajahan Belanda, jaman orde baru 

hingga reformasi. Kesaksian disampaikan oleh ibu Valentina Padut menjelaskan peran perempuan 

dalam masyarakat hukum adat Golo lebo dan dampak konflik terhadap perempuan adat.  
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Kami menyaksikan, disaat itu Komisioner Komnas HAM ibu Sandrayati Moniaga sebagai 

pimpinan sidang memberikan dua (2) komisioner atas nama Prof Enny Soeprapto dan Ibu Saur 

Situmorang untuk  menanggapi serta memberikan pertanyaan dan dilanjutkan tanggapan dari para 

pihak. Wakil Buapati menggambarkan konflik yang dialami oleh masyarakat hukum adat Golo 

Lebo dan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat untuk memfasilitasi 

konflik. Disampaikan juga oleh kepala BPKH Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menjelaskan 

penetapan kawasan hutan lindung di wilayah masyarakat hukum adat Golo lebo. 

 Komisioner Inkuiri mencatat adanya kondisi-kondisi masyarakat hukum adat Golo lebo 

meliputi, Pemerintahan Kabupaten Manggarai Timur mengakui keberadaan masyarakat hukum 

adat Golo lebo; masyarakat hukum adat Golo lebo mengklaim wilayah adatnya tumpang tindih 

dengan Hutan Lindung dan wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Bahan Galian 

Mangan PT. Manggarai Manganise serta telah terjadi pelanggaran hukum pada kegiatan eksplorasi 

PT. Manggarai Manganise. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Mangan telah 

berakhir pada 7 Desember 2013 namun kegiatan perusahaan tetap berjalan dengan mengantongi 

dasar Surat Kepala Dinas Pertmbangan dan Sumber Daya Mineral Manggarai Timur No. 

ESDM.540/475/XII/2013 tanggal 6 Deember 2013. 

Selanjutnya secara umum dalam Dengar Keterangan Umum terungkap kondisi-kondisi, 

berkurangnya ciri-ciri dan bukti-bukti keberadaan masyarakat hukum adat berikut pranata dan 

perangkat adatnya terjadi akibat antara lain, pelemahan oleh kebijakan negara secara struktural 

dan sistematis selama bertahun-tahun diantaranya akibat penyeragaman bentuk pemerintahan desa 

sejak UU No. 5 tahun 1979, program pemindahan pemukiman dan pemindahan secara paksa; 

penunjukan dan penetapan kawasan hutan oleh Negara secara sepihak tanpa mempertimbangkan 

keberadaan masyarakat hukum adat telah mengakibatkan pelemahan atas hubungan yang erat 

antara masyarakat hukum adat dengan hutan dan wilayah adatnya yang menjadi bagian hidup yang 

tidak terpisahkan; masyarakat hukum adat bergantung pada hutan sebagai sumber kehidupan, obat-

obatan, bahan-bahan kerajinan tangan tempat dan/atau sumber bahan-bahan untuk pelaksanaan 

ritual adat, sumber pangan, dan sumber mata air yang dipertahankan dan diwariskan dari generasi 

ke generasi, dan dijaga untuk masyarakat yang lebih luas; wilayah adat masyarakat hukum adat 

telah berubah status dalam beragam bentuk yaitu kawasan hutan lindung dan areal konsesi 

pertambangan; serta program tanggungjawab perusahaan masih bersifat amal (bantuan) dan tidak 
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menyentuh akar persoalan dan kebutuhan mendasar masyarakat hukum adat serta tidak memadai 

sebagai bentuk penghormatan kepada masyarakat hukum adat. 

Kondisi-kondisi yang diidentifikasi tersebut telah menimbulkan dampak-dampak seperti 

terindikasi terjadi pelanggaran hak-hak masyarakat hukum adat termasuk dialami perempuan adat 

berupa hak untuk mempertahankan hidup, hak atas informasi dan partisipasi dalam perumusan 

kebijakan publik, hak ekonomi, hak atas lingkungan yang sehat, hak atas rasa aman, hak atas 

kesehatan, dan hak atas kepastian hukum juga telah terjadi perubahaan tata kelola hutan dan 

berubahnya status dan/atau fungsi wilayah adat sehingga menimbulkan dugaan pelanggaran hak 

untuk mempertahankan hidup,hak budaya, hak atas identitas adat, hak atas pengetahuan asli, hak-

hak perempuan dan hak-hak anak. 

Berdasarkan Dengar Keterangan Umum, Komisioner Inkuiri Nasional merekomendasikan 

perlu dilakukan upaya rekonsiliasi antar masyarakat untuk penyelesaian konflik horizontal akibat 

perbedaan pandangan tentang kehadiran perusahaan dan konflik tumpang tindih klaim tanah adat 

serta pemerintah pusat dan daerah hendaknya mempercepat pengukuhan masyarakat hukum adat 

dan hak-hak yang melekat padanya melalui peraturan perundang-undangan yang tepat mengacu 

kepada Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012. Negara harus segera menyusun dan mengambil 

langkah yang nyata, terukur, dan terjadwal untuk memulihkan hak-hak masyarakat hukum adat 

yang telah dilanggar. Proses pemulihan yang membutuhkan waktu tersebut tidak lantas menunda 

pemenuhan hak atas keadilan yang melekat pada diri masyarakat hukum adat. Pemerintah dan 

semua pihak agar mewaspadai dan mendalami dugaan manipulasi dalam proes pembebasan tanah-

tanah milik masyarakat hukum adat, temasuk upaya memecah belah kesatuan masyarakat hukum 

adat, untuk memperoleh berbagai perizinan perusahaan. Untuk itu, Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan RI, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian ESDM, 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dan Pemerintah-

pemerintah Daerah, agar segera membenahi sistem administrasi pertanahan, mempercepat proses 

pengakuan wilayah-wilayah adat dan memperbaiki sistem perizinan secara on line termasuk 

menerapkan sistim peta tunggal secara transparan, partisipatif, dan akuntabel.  Para pihak juga 

berkomitmen, menindaklanjuti konflik yang terjadi  harus ada perda pengakuan dan perlindungan. 

 Sebagai rangkaian acara terakhir, para pihak menyerahkan data-data pendukung sebagai 

argumentatif pembenar. Kami menyaksikan, setelah berakhirnya Dengar Keterangan Umum PT. 
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Manggarai Manganise melakukan pendekatan denganIbu Sandra Moniaga. Ketika bertemu dengan 

Ibu Sandrayati Moniaga diruang makan, saya mendiskusikan dengan komisioner apa tujuan yang 

disampaikan oleh Perusahaan ? kemudian Ibu Sandrayati Moniaga menjelaskan bahwa perusahaan 

mengklarisifikasi atas rekomendasi yang dibacakan oleh komnas HAM bahwa ada temuan 

permasalahan perijinan. 

 

DINAMIKA KONFLIK PASCA INKUIRI NASIONAL 

a. Keluarnya Perusahaan dari Kawasan Hutan 

Pasca Inkuiri Nasional Bali-Nusra yang dilaksanakan di Lombok pada tanggal 10-12 

November 2015, PT. Manggarai Manganese masih melakukan kegiatan eksplorasinya hingga 

bulan Januari 2015.  Bulan Februari 2015, PT Manggarai Manganese menghentikan operasinya di 

kawasan hutan, sampai penelitian ini dilakukan tidak diketahui penyebab perusahaan 

menghentikan eksplorasinya. Bulan Februari – April 2015, perusahaan mulai membawa alat-alat 

milik perusahaan keluar dari wilayah Sewo yang menjadi lokasi base camp pekerja tambang.  

Pada bulan Mei 2015 terjadi pembongkaran base-camp-base-camp milik perusahaan di 

hutan Sewo, atas desakan dari AMAN Flores Barat pada bulan April 2015. Ketua AMAN Flores 

Barat Ferdy Danze mengirimkan pesan singkat kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten 

Manggarai Timur. Pada bulan yang sama, ia mendatangi Kepala Dinas Kehutanan di Borong untuk 

meminta pembongkaran base-camp milik perusahaan dan mengancam jika basecamp milik 

perusahaan tidak segera dibongkar maka pembongkaran akan dilakukan oleh masyarakat yang 

menolak tambang. Pembongkaran dilakukan oleh buruh tambang yang berasal dari desa Golo Lebo 

dan Legur Lai, dan buruh-buruh lain dari luar desa. Sedangkan kayu-kayu bekas base-camp dijual 

ke Elar.  

b. Konflik Horizontal Pro dan Kontra Tambang Pasca Inkuiri Nasional 

Masyarakat Pro Tambang 

Setelah tidak beroperasinya perusahaan di wilayah  Rembong, persoalan tidak otomatis 

berhenti begitu saja. Pengaruh perusahaan pada sebagian masyarakat  tetap tinggal. Keberadaan 
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perusahaan di tengah-tengah kehidupan orang Rembong, menimbulkan pro dan kontra di 

masyarakat. Sebagian masyarakat menolak keberadaan tambang dan sebagian lagi menerima 

keberadaan tambang. Perpecahan ini semakin memuncak setelah perusahaan berhenti beroperasi 

di wilayah hutan dan keluar dari wilayah Kecamatan Elar.  

Masyarakat Pro Tambang adalah bekas buruh-buruh harian yang sebelumnya bekerja pada 

PT. Manggarai Manganese. Dua orang dari mereka (Ellyas Panggal dan Balatasar Mahang) 

mengaku sebagai Tua Teno yang sah dan merupakan pewaris dari hutan adat. Pada awal masuknya 

perusahaan, perusahaan mendatangi Tua Teno Tureng Mbawar, Aloysius Janu, namun kedatangan 

perusahaan tidak disambut dengan baik dengan alasan perusahaan tambang akan merusak hutan 

adat yang mereka miliki. Untuk melancarkan kegiatan eksplorasi perusahaan kemudian 

menghubungi orang lain yang masih memiliki hubungan darah dengan Tua Teno (Ellyas Panggal 

dan Balatasar Mahang).  

Dalam upaya untuk melegitimasi Ellyas Panggal sebagai “tua teno”, perusahaan 

memfasilitasi pembangunan rumah gendang untuk Ellyas Panggal di Kampung Tureng, sebagai 

salah satu syarat untuk menjadi Teno. Selain itu perusahaan juga membayarkan belis-belis yang 

harus dipenuhi secara adat yang biayanya cukup mahal7.  Pada waktu PT. Manggarai Manganese 

keluar dari wilayah hutan adat, Ellyas Panggal menerima hadiah berupa pondok yang terbuat dari 

kayu, yang terletak di pinggir jalan menuju hutan Sewo. 

Balatasar Mahang, salah seorang yang menerima tambang mengatakan bahwa bekerja di 

tambang jauh lebih menyenangkan daripada bekerja di lahan kebun. Buruh-buruh pekerja tambang 

hanya disuruh lako-lako (jalan-jalan) dan dibayar dengan upah yang cukup mahal (Rp 70.000 per 

hari) (di atas upah yang biasanya diterima oleh masyarakat). Siang hari mereka diperbolehkan 

beristirahat dan tidur-tiduran di dalam hutan.  

Menurut masyarakat pro tambang, kehadiran tambang sudah sesuai dengan prosedur yang 

berlaku, dan didukung oleh pemerintah baik dari pusat maupun daerah. Walaupun ada larangan 

                                                           

7 Belis merupakan pertukaran barang antara pihak laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga (suami 

istri mulai dari proses meminang sampai sepasang suami istri tersebut memasuki tahapan adat yang 

paling tinggi. 
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bekerja pada perusahaan tambang dari Romo Simon melalui stasi Marabola, masyarakat pro 

tambang tetap memanfaatkan kehadiran perusahaan di hutan adat mereka dengan bekerja di 

perusahaan tambang. Salah seorang masyarakat adat yang diwawancarai berujar : 

“Perusahaan membantu kami membangunkan jalan setapak di dalam hutan 

sawe sange, sehingga kami sekarang lebih mudah kalau mau pergi ke Golo Lijur, 

jalannya sekarang belum selesai Tambang sudah pergi, padahal kalau tolak tambang 

menunggu sedikit waktu lagi, menunggu jalan ke Golo Lijur selesai dulu” 

Jalan yang dimaksudkan oleh masyarakat terletak di dalam hutan Sawe Sange mulai dari 

hutan Sewo menuju ke Golo Lijur. Hanya saja, jalan ini tidak selesai dikerjakan karena perusahaan 

sudah keluar. Pembuatan jalan seluas 50 cm, dapat dilalui oleh kendaraan roda dua, menurut 

Balatasar Mahang dibiayai oleh perusahaan, dan diperkirakan menghabiskan dana sekitar 100 juta. 

Tujuan pembangunan jalan oleh perusahaan adalah sebagai sarana untuk mempermudah 

perusahaan membawa bahan-bahan material keluar dari hutan.  

Selain memberi manfaat ekonomi, meningkatkan pendapatan dengan bekerja sebagai buruh 

di perusahaan tambang, masyarakat menilai perusahaan sebagai pihak yang baik hati. Anggapan 

ini didasarkan pada pemberian bantuan-bantuan yang sifatnya materi di tengah masyarakat seperti 

pemberian bantuan 4 ekor kambing, pembentukan kelompok tenun, pengadaan raskin  renovasi 

kamar mandi dan fasilitas umum lainnya. Kelompok peternak kambing terdiri dari  8 orang, namun 

dalam kelompok ini tidak hanya masyarakat yang berasal dari pro tambang tapi juga masyarakat 

yang menolak tambang.  

Kelompok tenun yang dibentuk oleh perusahaan difasilitasi dengan pengadaan benang dan 

pemasaran. Anggota kelompok penenun ini terdiri dari sebelas orang istri pekerja tambang. Kain-

kain hasil tenunan dibeli oleh perusahaan dengan harga Rp 150.000,- per lembar, dan setiap 

anggota diwajibkan membayar iuran sejumlah Rp 35.000,- setiap bulannya. 

Pada waktu pelaksanaan DKU inkuiri Nasional di Mataram, perusahaan memfasilitasi enam 

orang masyarakat pro tambang untuk memberi kesaksian di Dengar Kesaksian Umum. Selain hadir 

di Inkuiri Nasional mereka dibawa jalan-jalan ke berbagai lokasi wisata di Lombok. Menurut 

mereka hutan adat pasti ada batasnya, tidak mungkin sampai ke laut, dan mereka mengaku sebagai 

pewaris sah “Teno” dan “adat yang asli” bukan “adat sejarah” seperti yang selalu dilontarkan oleh 

masyarakat tolak tambang. Adat asli menurut mereka adalah adat yang sudah dipraktekkan secara 
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turun temurun dan mengatur kehidupan masyarakat Rembong khususnya yang berdomisili di 

Kampung Tureng Bawar.  

Pro tambang juga beranggapan, bahwa kelompok masyarakat kontra tambang yang di 

damping oleh AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) telah melanggar Undang-Undang dan 

hukum negara dan peraturan pemerintah. Menurut mereka, AMAN berhasil menghasut 

masyarakat Kontra Tambang untuk menentang perusahaan dan pemerintah. Bagi masyarakat Pro 

Tambang, AMAN memecah-belah masyarakat dengan membuat “adat sejarah” bukan “adat 

asli”. Kebencian masyarakat Pro Tambang terhadap AMAN diungkapkan oleh Ellyas Panggal di 

pondoknya pada tanggal 11 September 2015: 

“ AMAN itu telah merusak hubungan kami bersaudara, dan merusak adat 

kami, kalau ada orang AMAN disini saya bunuh dia sekarang juga” 

Balatasar Mahang dan Ellyas Panggal dua tokoh yang sangat pro tambang, sejak kehadiran 

perusahaan memiliki hubungan yang sangat erat dengan pejabat-pejabat di level kabupaten 

Manggarai Timur.8 Di antaranya dengan dinas kehutanan Kabupaten Manggarai Timur dan 

Kapolres Manggarai Timur. Keduanya memiliki akses terhadap kayu-kayu di hutan adat dan 

memiliki surat izin kepemilikan senso (chainsaw) yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan. 

Walaupun izin penebangan yang mereka miliki adalah izin penebangan di wilayah hutan-hutan 

hak milik masyarakat. Pada saat penelitian berlangsung, peneliti menemukan bukti-bukti adanya 

penebangan di areal hutan adat yang sekaligus berstatus hutan lindung.  

Masyarakat Kontra Tambang 

Pasca dihentikannya operasi perusahaan dan pembongkaran base camp dan lain-lain, 

masyarakat kontra tambang merasa belum aman dan masih mengkhawatirkan kedatangan kembali 

perusahaan ke desa mereka. Kekhawatiran masyarakat ini beralasan. Pertama, adanya surat 

pemberitahuan dari kecamatan tentang proses perpanjangan izin yang sedang diusahakan 

perusahaan; Kedua, masyarakat pro tambang terus melemparkan isu-isu bahwa perusahaan akan 

                                                           

8 Ketika berbincang dengan Balatasar Mahang di pondoknya di Selok, BM berujar, bahwa kemaren dia 

menelpon Kapolres Manggarai Timur, dan menginformasikan kehadiran mahasiswa di wilayah adat 

untuk melakukan penelitian. Secara bangga dia mengutip ucapan Kapolres Manggarai Timur via telpon 

tersebut , “ kalau mereka dari LSM pukul saja pakai kayu” 
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kembali beroperasi; Ketiga, masyarakat pro tambang terus melakukan aktivitas penebangan pohon 

di bekas lokasi eksplorasi PT Manggarai Manganese (yang merupakan kawasan hutan lindung), 

sementara tidak ada tindakan apa-apa dari aparat pemerintah. Selain itu, waktu kami 

mewawancarai Kadis ESDM, dia mengatakan bahwa status PT Manggarai Manganese 

“mengambang”, karena proses perizinan terkendala. Kendala ini diakuinya karena adanya tekanan 

pada Pemda ketika kegiatan Inkuiri Nasional yang diselenggarakan Komnas HAM pada tanggal 

10-24 November 2014 di Lombok. 

Stanislaus Dasing menceritakan bagaimana para pendukung tambang (bekas pekerja 

tambang) dengan semena-mena menebang pohon yang ada di ulayat Langkirangat (ulayat 

kekuasaannya), meskipun PT Manggarai Manganese sudah keluar.  

“Seolah-olah mereka menempatkan diri sebagai orang pertambangan ... 

mereka tidak mengakui ulayat kami ...  jika pro-kontra ini tidak segera 

diatasi, besar kemungkinan akan terjadi ‘baku bunuh’ antara masyarakat 

adat, yang tidak akan bisa diamankan pemerintah”, ungkap Stanislaus 

Dasing.  

“Kalau orang-orang yang pro tambang membuka hutan menjadi kebun dan 

menebang pohon sesuka hatinya di ulayat Langkirangat terjadi terlalu lama, 

maka akan ada perang/ pertumpahan darah disini”, lanjutnya penuh emosi. 

Bagi masyarakat adat tolak tambang, kehadiran perusahaan tambang PT Manggarai 

Manganese di Kabupaten Manggarai Timur menjadi penanda perubahan hubungan sosial 

masyarakat adat Rembong. Perbuatan perusahaan dengan mengakui orang lain sebagai Dor, 

menyebabkan rusaknya hubungan kekerabatan masyarakat Tureng Mbawar. Karena menurut 

masyarakat kontra tambang Dor tidak bisa 

digantikan sebelum yang bersangkutan meninggal 

dunia. Selain itu pergantiannya harus mengikuti 

urutan usia yang lebih tua. Dalam hukum 

masyarakat adat Rembong, pengganti Tua Teno 

yang sudah meninggal adalah adiknya (bukan 

anaknya). Jika satu generasi ini sudah habis maka 

baru diturunkan ke generasi berikutnya (anak), 

begitu seterusnya. Selebaran Tolak Tambang  
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“Anak-anak kami sendiri yang meminta kami untuk terima tambang karena 

uang. Saya sebagai orang tua tidak mau alam rusak karena uang” 

Kalimat di atas adalah tutur dari bapak Aloisius Janu, Tua Teno/ Dor di kampung Tureng. 

Dengan raut wajah marah sekaligus sedih, bapak tua ini bercerita bagaimana anak-anaknya begitu 

mudah terpengaruh oleh pandangan-pandangan tentang kesejahteraan yang ditawarkan oleh 

perusahaan tambang. Karena kehadiran perusahaan tambang, kerukunan keluarga dan masyarakat 

yang dipupuk dengan tradisi-tradisi adat runtuh seketika. Hubungan keluarga tidak lagi menjadi 

pengikat yang kuat. Kecurigaan antar warga tumbuh subur. Tanah yang semula adalah mama 

(sesuatu yang hidup), ruang hidup yang sejatinya dirawat dan digarap bersama berubah menjadi 

sekedar “benda mati” yang berfungsi sebagai komoditas penghasil uang saja. 

 

Pemukulan Terhadap Masyarakat Kontra Tambang 

Pasca keluarnya perusahaan dari wilayah adat Rembong, intensitas konflik antara 

masyarakat kontra tambang dengan pro tambang semakin meningkat, khususnya di desa Legur Lai 

yang menjadi lokasi pertambangan. Hal ini tergambar misalnya dari kejadian:  

1) Pasca inkuiri di Lombok, masyarakat pro tambang menyebarkan isu provokatif yang 

kurang lebih mengatakan bahwa “Masyarakat dibodohi oleh mereka yang mewakili 

masyarakat adat pada proses inkuiri di Lombok. Sementara perwakilan itu mendapat uang 

dari masyarakat plus uang tambahan ketika di Lombok, masyarakat tidak mendapat apa-

apa. Isu ini kemudian sedikit mempengaruhi kekompakan masyarakat kontra tambang, 

sehingga perpecahan di tengah masyarakat semakin tajam. 

2) Pada saat pemilihan kepala desa, ada kejadian pelemparan rumah warga pendukung calon 

kepala desa yang kontra tambang oleh mereka yang pro tambang. Pemilihan Kepala Desa 

Legur Lai diikuti oleh tiga orang calon, dua orang calon berasal dari kelompok pro 

tambang, sedangkan satu calon berasal dari kelompok kontra tambang. Walaupun 

mengalami intimidasi terus menerus, kelompok kontra tambang berhasil memenangkan 

pemilihan kepala desa ini. 

3) TRK (Tambahan Ruang Kelas), sederajat SD, tempat Falentina Padut (utusan kontra 

tambang di pertemuan inkuiri di Lombok) mengajar, dibongkar oleh pemilik tanah (bekas 
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pekerja tambang). Pembongkaran ini dinilai oleh mereka yang kontra tambang sebagai 

sentimen pro-kontra tambang; 

4) Pelaporan penebangan pohon oleh masyarakat kontra tambang ke DPRD. Masyarakat 

kontra tambang ini dianggap melanggar aturan oleh dinas kehutanan karena menebang 

pohon di kawasan DAS (Daerah Aliran Sungai). Sementara si pelapor (pro tambang) juga 

melakukan penebangan di lokasi yang sama. Masyarakat kontra tambang menganggap 

lahan itu  adalah tanah ulayat yang belum dibagikan ke individu, sehingga bisa 

dimanfaatkan dengan izin dari Dor ulayat tersebut. Sementara warga yang pro tambang 

menganggap lahan itu adalah miliknya. Penebangan di areal hutan adat terus berlanjut 

sampai sekarang oleh kelompok pro tambang, tanpa ada penindakan oleh petugas yang 

berwenang. 

Konflik horizontal di desa Legur Lai menjadi lebih gawat karena juga melibatkan anggota 

masyarakat yang memiliki hubungan keluarga dekat. Pada tanggal 22 April 2015, saat masyarakat 

adat melakukan pemetaan wilayah, terjadi pemukulan oleh pihak pendukung tambang, yaitu Elias 

Panggal, pada dua orang pihak penolak tambang, yaitu Amandus Komarudin dan Bernadus  Antus. 

Pada saat itu Ellyas Panggal bersama 

dengan 5 orang lainnya pendukung 

tambang (Balatasar Mahang, Robertus 

Kodang, Fernandus Lalan, Kosmas Pasar, 

dan Theofilus Gabi).  

Pemukulan terjadi di Salok. Pada 

saat pemukulan kelompok masyarakat 

kontra tambang berteduh dari hujan di 

pondok Ferdy Lalang di Salok, lokasi ini 

berbatasan dengan pondok milik 

Balatasar Mahang dan Ellyas Panggal. 

Pada saat Amandus Komarudin sedang 

berbincang dengan Ferdy Lalang, Ellyas 

Panggal tiba-tiba datang dan melempar kayu ke arah Amandus, dan mengenai bagian 

Penebangan Pohon di Hutan Adat  
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Tonda

Nok
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Paulina 
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Gabi
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Manang

Robertus 
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Elias 
Pangkal

(pelaku)

Lando

punggungnya. Korban lari ke dalam pondok, namun 

tetap dikejar dan kembali dipukul sampai empat kali. 

Sedangkan Bernadus Antus dihadang di jalan, dan 

dipukuli.  

Bernadus  Antus dan keenam orang pendukung 

tambang ini memiliki hubungan keluarga dari dua buyut 

kembar yaitu kakek Koka dan Kakek Kodang. 

Keduanya adalah anak dari kakek Soleh.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 1. Silsilah keluarga korban dan pelaku pemukulan (pro-kontra tambang) yang sedang 

berkonflik (data lapang, 2015) 

 Kasus pemukulan terhadap dua orang masyarakat tolak tambang, telah dilaporkan kepada 

Kapolsubsektor Elar pada tanggal 29 April 2015 namun hingga saat ini belum ada respon dari 

pihak berwajib untuk menindak pelaku penganiayaan. Kasus pemukulan ini membuat masyarakat 

kontra tambang hidup dalam ketakutan. Menurut mereka berhadapan dengan keluarga sendiri jauh 

lebih sulit dibandingkan dengan berhadapan dengan pihak luar seperti perusahaan dan pemerintah. 

Keterangan: 
Masyarakat pro tambang yang 
ada pada saat pemukulan 
Korban pemukulan 

 

Bernadus Antus dan keluarganya  
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Setiap hari mereka mengalami intimidasi seperti pelemparan atap-atap rumah mereka dengan batu 

oleh pro tambang, ancaman pemukulan dan ancaman akan dibunuh. 

Bagi masyarakat adat di Desa Legur Lai, konflik horizontal di desa ini sudah terlalu akut 

sehingga sulit untuk didamaikan. Maximus Madur, warga di desa Legur Lai yang kontra tambang 

mengatakan,  

“Kami membutuhkan pihak ke-tiga untuk mendamaikan hubungan 

keluarga diantara masyarakat yang pro dan kontra tambang. Banyak cara 

pendekatan sudah kami lakukan, tapi tidak ada hasil. Jadi, kalau mengharapkan 

dari kami sendiri susah”. 

 

Balatasar Mahang, pihak yang pro tambang juga mengungkapkan hal serupa (perlu adanya 

pihak ke tiga sebagai penengah). Balatasar ingin pihak ke-tiga ini adalah pemerintah yang netral. 

Secara eksplisit dia menyebutkan kalau dia tidak mau kalau pihak ke tiganya dari AMAN. Karena 

bagi dia, AMAN termasuk dari penyebab rusaknya hubungan masyarakat adat.  

Berbeda dengan desa Legur Lai, di desa Kaju Wangi kami tidak menemukan konflik 

horizontal yang serupa. Konflik antara masyarakat yang pro dan kontra tambang tidak terlalu 

tampak. Hubungan sosial di desa ini relatif masih kuat. Sikap masyarakat yang kontra tambang 

terhadap para pekerja tambang lebih kompromis dan kekeluargaan. Beberapa tetangga yang 

bekerja di pertambangan tidak kemudian dimusuhi oleh mereka yang kontra tambang. Masyarakat 

kontra tambang lebih menganggap mereka yang bekerja di tambang bukan karena murni pro 

tambang, melainkan lebih karena kebutuhan ekonomi saja. Awalnya, masyarakat yang bekerja di 

tambang ini melakukan ajakan kepada masyarakat yang kontra tambang untuk bekerja di tambang. 

Tapi kemudian masyarakat yang kontra tambang memberikan pengertian kepada mereka yang 

bekerja di tambang agar tidak lagi mengajak mereka. Artinya, mereka mempersilahkan warga yang 

lain bekerja di tambang untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, tapi kemudian tidak  perlu 

mengajak mereka yang kontra tambang untuk bergabung. Bagi masyarakat Desa Kaju Wangi yang 

kontra tambang, sikap kontra tambang adalah sikap untuk menyelamatkan alam dan adat yang 

mereka miliki. 

Jika dilihat dari lokasinya, Desa Kaju Wangi memang masuk dalam wilayah konsesi, 

namun operasi eksplorasi belum intens di desa ini, hanya survey dan pengambilan sample saja. 
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Karena itu akses masyarakat pada lahannya belum begitu terganggu. Aksi perusahaan untuk 

memecah belah masyarakat dengan memanfaatkan keluarga tetua adat seperti di Desa Legur Lai 

belum terlihat. Menurut cerita masyarakat, perusahaan pernah mendekati Dor Naru, yaitu Bapak 

Domidola, salah satu Dor di Desa Kaju Wangi, tapi tidak berhasil. Sehingga hubungan social di 

Desa Kaju Wangi masih terjaga hingga saat ini.  

 

PENUTUP 

Masyarakat  adat Rembong / Golo Lebo sudah ada jauh sebelum terbentuknya negara. 

Mereka memiliki sejarah asal-usul, kelembagaan adat, peradilan adat, wilayah adat dan sistim 

pengelolaan tanah yang telah diwariskan oleh leluhur. Keberadaan masyarakat adat sebagaimana 

tertuang dalam konstitusi, pasal 18 B “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan 

masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 

perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia”. Kriteria diatas 

menunjukan, masyarakat adat Rembong / Golo Lebo  itu ada. Oleh karena itu mereka juga 

memiliki hak untuk menguasai wilayah adat dan masyarakat adat Golo lebo juga sebagai 

penyandang hak, subjek hukum dan pemilik wilayah adat. 

 Masyarakat adat Rembong/Golo Lebo  mempunyai hak untuk menentukan arah 

pembangunan di wilayahnya, sehingga segala usaha/kegiatan yang ada di wilayah mereka, seperti 

kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT. Manggarai Manganise harus dilakukan dengan 

membuat kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang berkepentingan termasuk masyarakat. 

Aktivitas pertambangan  PT. Manggarai Manganise yang tidak melibatkan masyarakat adat secara 

komprehensif  merupakan salah satu bentuk pengabaian hak masyarakat adat atas pengelolaan 

sumber daya alam, tanah, hutan dan pertambangan.  

  Konflik horizontal yang terjadi merupakan akibat dari pengabaian partisipasi masyarakat 

dalam proses pembangunan, sehingga menimbulkan beragam bentuk perlawanan dari masyarakat 

adat Rembong / Golo Lebo. Bentuk perlawanan yang dilakukan merupakan  upaya mereka untuk 

mempertahankan wilayah adat hutan mereka. Konflik horizontal yang terjadi di tengah-tengah 

masyarakat cenderung dibiarkan oleh pemerintah, dan belum ada terlihat adanya upaya dari pihak 

pemerintah Kabupaten Manggarai Timur hingga pemerintahan desa untuk menyelesaikan konflik 
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horizontal tersebut. Hal ini diperkuatkan dengan tidak dilaksanakannya rekomendasi  inkuiri 

nasional  Komnas HAM oleh Pemerintah Daerah Manggarai Timur hingga sekarang. 

 Tidak adanya komitmen Pemerintah Daerah Manggarai Timur sangat berdampak pada 

keresahan masyarakat adat Golo Lebo untuk mengelola sumber daya alam serta menimbulkan 

keretakan hubungan sosial hingga sekarang ini dan kehadiran perusahaan menjadi tanda dari 

rusaknya hubungan masyarakat Rembong baik dengan alam maupun sesama manusianya. Tanah, 

sumberdaya yang diatur dengan hukum adat agar berfungsi sebagi ruang hidup dihancurkan 

fungsinya oleh perusahaan, dengan pemerintah sebagai pelegitimasinya. Investasi seolah-olah 

menjadi bahan bakar beroperasinya hukum pemerintah untuk menimpa hukum adat. Demokrasi 

diartikan hanya dengan adanya tanda tangan kehadiran masyarakat di satu pertemuan sosialisasi 

tentang pertambangan. Persaudaraan yang selama bertahun-tahun dipupuk dengan hukum adat, 

diobrak-abrik demi “jalan mulus” investasi. 

Penelitian yang dilakukan hanya dalam waktu singkat ini tentu masih sangat jauh dari 

kesempurnaan. Perlu kiranya ada pengecekan lebih lanjut misalnya tentang keluarnya perusahaan 

dari wilayah adat orang rembong yang memang masih simpang-siur. Selain itu, perlu juga untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut tentang akar masalah konflik horizontal antar masyarakat 

Rembong, karena relasi sosial yang baik adalah modal yang sangat penting untuk mewujudkan 

masyarakat yang “maju” dan beradab.  

Kami sadari penelitian ini belum mampu menyentuh akar dari masalah-masalah yang ada 

di wilayah masyarakat adat Rembong. Penelitian ini hanya mampu melihat kepingan-kepingan 

dari kejadian-kejadian yang tampak di permukaan, pra dan pasca inkuiri nasional. Maka dari itu, 

perlu kiranya ada kajian yang lebih mendalam tentang hal-hal tersebut. 

 Akhirnya, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-

besarnya untuk “Orang Rembong” yang berkenan memberikan banyak pelajaran-pelajaran 

berharga bagi kami selama kami di sana. Semoga air susu “mama” yang diperas paksa oleh 

pertambangan kembali menjadi ruang hidup, sehingga ia kembali mengeluarkan air susunya 

dengan penuh kasih sayang dan mampu merekatkan kembali hubungan kekerabatan yang 

merenggang dan cenderung menegang sejak kehadiran perusahaan. 
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